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С У Р Д У Л И Ц А
126. 

 На основу члана 6. став 2; члана 43. став 

1;члана 46. став 1; и члана 112. став 1. Закона о бу-

џетском систему ("Службени гласник РС", број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11 , 93/12,62/13 ,63/2013 

,108/2013,142/2014 , 68/2015 , 103/2015 и 99/2016 ), 

члана 32. став 1. тачка 2.   и члан 46 став 1. тачка 1. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", број 129/07 и 83/2014 – др.закон) и чл. 36. став 

1. тачка 2. и члана 56 став 1. тачка 1. Статута 

општине Сурдулица  („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 25/2008 и „Сл. гл. Града Врања“, број 

16/2011) Скупштина општине Сурдулица, на седни-

ци одржаној  15.03.2017.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  

 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА  

 ЗА 2017. ГОДИНУ 

РЕБАЛАНС I 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 Члан 2. основне Одлуке, мења се и гласи: 

 Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Сурдулица, за 2017. годину (у да-

љем тексту: буџет), састоје се од: 

 

                                                                                                                                              Табела 1. 

А. 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Економска 

класификација 

         у 

динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 953.755.000 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 1.035.867.000 

3. Буџетски суфицит/ дефицит (7+8) - (4+5) 82.112.000 

4 
Издаци за набавку финансијске имовине   

(у циљу спровођења јавних политика)         
62 0 

5. Укупан фискални суфицит/ дефицит  ((7+8) - (4+5)) - 62 82.112.000 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 6 
В Р А Њ Е 

Петак,31.март.2017.године. 
 

Излази по потреби. 
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 
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Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 50.000.000 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

3 Пренета неутрошена средства из ранијих година 3 59.112.000 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 27.000.000 

5 Издаци за набавку финансијске имовине 62  

6. Нето финансирање 
(91+92+3) - 

(61+6211) 
82.112.000 

7. 
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето 

финансирање 

(((7+8) - (4+5)) - 62) 

+ ((91+92)-

(6211+61)) 

59.112.000 

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 

 Табела 2. 

Р.бр. ОПИС 
Шифра економсске 

класификације 

Буџет за 2017. 

год. 

1 2 3 4 

I 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
7+8 953.755.000 

1 Порески приходи 7 239.870.000 

1.1. Порез на доходак грађана  711 194.760.000 

1.2. Порез на имовину 713 45.110.000 

1.3. Порез на наслеђе и поклоне 7133 600.000 

1.4. Порез на пренос апсолутних права 7134 2.500.000 

1.5.  Порез на акције, на име и уделе 7136 10 

2.  Непорески приходи  713.885.000 

2.1  Таксе   257.070.000 

2.1.1 Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 256.370.000 

2.1.2 Локалне административне таксе 7422 200.000 

2.1.3 Боравишна такса. 714552 500.000 

2.2. Накнаде 7145,7415,7422 44.515.000 

2.3 Самодопринос  711180 / 

2.4 Донације и трансфери  375.904.481 

2.4.1  Донације 732 42.800.000 

2.4.2 Трансфери од другог нивоа власти 733 333.104.481 

2.5 Приходи настали употребом јавних средстава  12.855.000 

2.5.1  Приходи од камата 7411  

2.5.2 

Приходи настали продајом услуга корисника средстава 

буџета ЛС чије је пружање уговорено са физичким и 

правним лицима на основу њихове слободне воље 

7421 11.155.000 

2.5.3  Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 1.700.000 

2.6 Остали порески приходи  23.540.519 

2.6.1 Мешовити и неодређени приходи 7451 23.540.519 

2.6.2 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  771  
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3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 / 

3.1 Примања од продаје нефинансијске имовине 812 / 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
4+5 1.035.867.000 

1. Текући расходи 4 856.548.200 

1.1. Расходи за запослене 41 143.932.000 

1.1.1 Плате, додаци и накнаде запослених 411 113.875.000 

1.1.2 Социјални доприноси на терет посл. 412 20.377.000 

1.1.3 Накнада у натури 413 515.000 

1.1.4 Социјална давања запосленима 414 3.455.000 

1.1.5 Накнаде за запослене  415 1.820.000 

1.1.6 Награде,бонуси и остали посебни расходи 416 3.890.000 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 339.143.000 

1.2.1 Стални трошкови 421 43.592.000 

1.2.2 Трошкови путовања 422 3.010.000 

1.2.3 Услуге по уговору  423 127.720.000 

1.2.4 Специјализоване услуге  424 75.946.000 

1.2.5 Текуће поправке и одржавање 425 59.285.000 

1.2.6 Материјал 426 29.590.000 

1.3. Употреба основних средстава 43 / 

1.3.1 Амортизација 431 / 

1.4. Отплата камата 44 3.500.000 

1.4.1 Отплата домаћих камате 441 3.500.000 

1.4.2 Пратећи трошкови задужења 444  

1.5. Субвенције 45 31.500.000 

1.5.1 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
451 31.500.000 

1.5.2 Субвенције приватним предузећима 454  

1.6. Социјална заштита из буџета 47 21.710.000 

1.6.1 Накнаде за социјалну заштиту 472 21.710.000 

1.7. Остали расходи 48+49 160.973.650 

1.7.1 Донације невладиним организацијама и удружењима  481 112.710.000 

1.7.2 Порези,обавезне таксе и казне 482 11.192.000 

1.7.3 
Казне по судс 

ким решењима 
483 8.651.650 

1.7.4 
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед 

елементарним непогодама 
484 7.000.000 

1.7.5 
Накнаде штете за повреде или штете нанете од стране 

државних органа 
485 500.000 

1.8 Средства резерве 49 20.920.000 

1.8.1 Средства резерве 499 20.920.000 

2. Трансфери 46 155.789.550 

2.1.1 Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 66.450.000 

2.1.2 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 8.100.000 

2.1.3 Остале дотације и трансфери 465 81.239.550 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 179.318.800 

3.1  Основна средства  51 177.658.800 

3.1.1 Зграде и грађевински објекти 511 156.270.800 

3.1.2 Машине и опрема 512 20.118.000 

3.1.3 Остале некретнине и опрема  513 / 

3.1.4 Нематеријална имовина 515 1.270.000 

3.2  Залихе 52 1.150.000 
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3.2.1 Залихе робе за даљу продају 523 1.150.000 

3.3  Природна имовина 54 510.000 

3.3.1 
Земљиште 

 
541 510.000 

 

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:  

Табела 3 

 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈ

А 

ИЗНОС 

I  Нето финансирање(1+2-3)  82.112.000 

1  Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине (91+92) 

9 / 

1.1 Примања од задуживања  91 / 

1.1.1 Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од 

домаћих банака) 

911 50.000.000 

1.2  Примања од продаје финансијске имовине 92 / 

1.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине 921 / 

2.  Пренета неутрошена средства из ранијих година 321121 59.112.000 

3.  Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине(61+62) 

6 27.000.000 

3.1  Отплата главнице 61 27.000.000 

3.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима 611 27.000.000 

3.2 Набавка финасијске имовине 62  

3.2.1 Набавка домаће финансијске имовине 62  

 Промена стања на рачуну 

(позитивна-повећање готовинских средстава 

негативна-смањење готовинских средстава) 

  

 

Члан 2. 

 Члан 3. основне Одлуке мења се и гласи:  

 Буџет за 2017. годину састоји се од: 

-приходе и примања у износу  од ..................................................................953.755.000 динара; 

-расхода  и издатака у износу  од .............................................................. 1.035..867.000 динара; 

-фискални дефицит у износу од ......................................................................82.112.000 динара. 

 

Потребна средства  за  финансирање укупног  фискалног  дефицита из става 1. овог члана,  у износу од 

82.112.000 динара, као и  средства намењена за отплату  дуга у износу од 27.000.000 динара ( 

82.112.000+27.000.000= 109.112.000 динара) обезбедиће се из : 

 -пренетих неутрошених средстава из ранијих година...........................59.112.000 динара 

            - и примања од задуживања......................................................................50.000.000 динара 

                   УКУПНО                                                                                          109.112.000  динара                                                     

 

Члан 3.  

 Члан 6. основне Одлуке мења се и гласи: 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину у складу са Страте-

гијом одрживог развоја општине Сурдулица  за период 2013 – 2020. године, исказују се у следећем прегле-

ду ПРИЛОГ 2: 
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Члан 4. 

 Члан 7. основне Одлуке мења се и гласи: 

 Укупни приходи и примања буџета за 2017. годину и приходи из осталих извора исказани су у 

ПРИЛОГУ I. 

Члан 5. 

 Члан 8. основне Одлуке мења се и гласи: 

 Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

 

Функци

онална 

класифи

кација 

ФУНКЦИЈЕ Укупна средства Структура % 

1 2 3 4 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 52,790,000.00 5 

010 Болест и инвалидност 2,500,000.00  

020 Старост 23,430,000.00  

040 Породица и деца 17,500,000.00  

090 Социјална заштита некласификована на другом 

месту 

9,360,000.00  

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 247,659,650.00 23 

111 Извршни и законодавни органи 29,861,000.00  

130 Опште услуге 124,978,650.00  

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 

62,320,000.00  

170 Трансакције јавног дуга 30,500,000.00  

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 3,873,000.00  

330 Судови 3,873,000.00  

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 135,305,000.00 13 

411 Општи економски и комерцијални послови  

421 Пољопривреда 34,800,000.00  

451 Друмски саобраћај 11,600,000.00  

473 Туризам 88,905,000.00  

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 26,000,000.00 3 

540 Заштита биљног и животињског света и 

крајолика 

2,000,000.00  

560 Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 

24,000,000.00  

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 277,048,800.00 26 

620 Развој заједнице 229,802,800.00  

640 Улична расвета 17,000,000.00  

660 Послови становања и заједнице 

некласификоване 

 На другом месту 

30,246,000.00  
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700 ЗДРАВСТВО 3,710,000.00  

760 Здравство некласификовано на другом месту 3,710,000.00  

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА 

 И ВЕРЕ 

156,662,550.00 15 

810 Услуге рекреације и спорта 96,200,000.00  

820 Услуге културе 50,742,550.00  

830 Услуге емитовања и штампања 4,900,000.00  

860 Рекреација, спорт, култура и вере 

 Некласификоване на другом месту 

4,820,000.00  

900 ОБРАЗОВАЊЕ 159,818,000.00 15 

911 Предшколско обраовање 72,648,000.00  

912 Основно образовање 60,150,000.00  

920 Средње образовање 22,860,000.00  

980 Образовање некласификовано на другом месту 4,160,000.00  

    

 У К У П Н О 1,062,867,000.00 100 

 

 

Члан 6. 

 Члан 9. основне Одлуке мења се и гласи: 

 Издаци буџета, по програмској 

класификацији, утврђени су и распоређени у 

следећим износима и приказани у ПРИЛОГУ II: 

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 7. 

 Члан 12. основне Одлуке мења се и гласи: 

       Средства буџета у износу од 925.000.000  дина-

ра и средства из осталих извора корисника буџета у 

износу од 137.867.000 динара, распоређују се по 

корисницима и врстама расхода и издатака, и иска-

зују у ПРИЛОГУ III :  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

 Члан 36. основне Одлуке мења се и гласи: 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се  у Службеном гласнику града Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, да-

на15.03.2017.године,  број:400-6/17-01                                                                         

 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                          

Новица Тончев,с.р. 

 
 

 

Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:            

       1 

            

    
101,375,133   0 

82,990,00

0 

22,565

,133 
73,610,000 5,200,000 0 0 

             

           

                у 

дин 

(заокруже

но на 000) 
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Назив 

капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фин

анси

рањ

а 

прој

екта 

Годи

на 

завр

шет

ка 

фин

анси

рањ

а 

прој

екта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Уго

воре

ни 

рок 

завр

шет

ка 

(мес

ец-

годи

на)  

Реал

изов

ано 

зак

ључ

но 

са 

31.1

2.20

15. 

годи

не 

2016 - 

план 

2016 - 

проце

на 

извр

шења 

 2017  2018 
 

2019 

Нак

он   

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Изградња 

трасе  

канализацион

е мреже у 

сеоском 
насељу  

Загужање-на 

катастарској 

парцели број 

1408, 1407 и 

1406 КО  

Загужање 

2017 2017 11,346,716   0 
15,500,00

0 

10,346

,716 
1,000,000 0 0 0 

2 

 Изградња 

наставка 

канализацион

е мреже од 

пута 2-ог Б 
реда 

Сурдулица 

(Дубрава) 

2017 2017 3,093,445   0 3,100,000 
1,163,

445 
1,930,000 0 0 0 

3 

Изградња 

фекалне   

канализацион

е мреже  у 

Алакинцу-КП  

1677/2 и  

685/3 

2017 2017 4,004,972   0 7,200,000 
3,754,

972 
250,000 0 0 0 

4 

Изградња 

атмосферске 

канализације 
од улице 

Драгице 

Жарковић до 

улива у улицу 

Сурдуличких 

Мученика 

2017 2017 2,400,000   0 2,400,000 0 2,400,000 0 0 0 

5 

Рекнструкци

ја мреже у 

улици 

Стојана 

Стаменкови

ћа Тајкета  

2017 2017 2,200,000   0 0 0 2,200,000 0 0 0 

6 

Реконструкци

ја локалног 
некатегориса

ног пута у 

насељу 

Загужање C-

D 

2017 2017 8,700,000   0 8,700,000 
7,300,

000 
1,400,000 0 0 0 
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7 

Реконструкци
ја 

некатегориса

них путева у 

селу 

Сувојница на 

KП 1480, КП 

5165, КП 

3245, КП 

5177 

2017 2017 5,550,000   0 0 0 5,550,000 0 0 0 

8 

Реконструкци

ја пута у 

насељу 

Парапуде 
Сурдулица 

крак 1 

2017 2017 12,200,000   0 
12,200,00

0 
0 

12,200,00

0 
0 0 0 

9 

Реконструкци

ја пута у 

насељу 

Парапуде 

Сурдулица 

крак 2 

2017 2017 11,700,000   0 
12,000,00

0 
0 

11,700,00

0 
0 0 0 

10 

Реконструкци

ја пута у 

насељу 

Парапуде 

Сурдулица 
крак 3-Врла 

2017 2017 5,800,000   0 5,800,000 0 5,800,000 0 0 0 

11 

Изградња 

расвете дела 

улице 

Капетана 

Радише 

Лукића и 

Војводе 

Мишића 

2017 2017 1,600,000   0 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0 

12 

Изградња 

продужетка 

НН мреже и 

јавне расвете 
у сеоском 

насељу 

Сувојница 

2017 2017 260,000   0 260,000 0 260,000 0 0 0 

13 

Текуће 

одржавање 

локалног  

пута у 

Кијевцу 

путни правац 

Копчини-

Дуги Дел 

2017 2017 1,530,000   0 1,530,000 0 1,530,000 0 0 0 

14 

Текуће 

одржавање 

локалног  
пута у 

Дикави путни 

правац 

Дикава-

Лескова Бара-

Г. Козница 

2017 2017 1,550,000   0 1,550,000 0 1,550,000 0 0 0 

15 

Реконструкци

ја локалних 

некатегориса

них путева у 

селу 

2017 2017 9,500,000   0 9,500,000 0 6,700,000 2,800,000 0 0 
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Алакинцу- на 

КП 1667/2 

16 

Текуће  

одржавање 

локалне  
путне мреже  

у Мачкатици 

2017 2017 1,700,000   0 1,650,000 0 1,700,000 0 0 0 

17 

Радови на 

уградњи 

семафора на 

раскрсници 

улица 

Сурдуличких 

Мученика и 

Српских 

Владара 

2017 2017 8,800,000   0 0 0 8,800,000 0 0 0 

18 

Реконструкц

ија, 

адаптација и 

пренамена 

таванског 

простора 

зграде 

општине 

Сурдулица 

2017 2017 3,720,000   0 0 0 3,720,000 0 0 0 

19 

Изградња НН 

мреже и 

расвете у 

насељу 

Кољандини 

на Власини 
Округлици 

2017 2017 320,000   0 0 0 320,000 0 0 0 

20 

Реконструкци

ја локалног 

пута на 

Власини у 
махали 

Данкови 

2017 2017 5,400,000   0 0 0 3,000,000 2,400,000 0 0 

             

                  

 Место, Датум     
M.П

.   Потпис одговорног лица  

             

 
 

 

 

 

Прилог  2a 
 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године  
 

Шифра ЈЛС:              

        
      

   
           

         
22,565,133 73,610,000 5,200,000     

 

20         
22,565,133 73,610,000 5,200,000     
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                у дин 

(заокружено на 000)          

Р.б

р. 

Назив 

капиталн

ог 

пројекта 

Ши

фра 

прог

рам

а 

Ши

фра 

прог

рам

ске 

акт

ивн

ости

/ 

Про

јект

а 

Ко

нто 

3. 

ни

во 

Конт

о 4. 

ниво 

Из

вор 

Ре

ал

из

ов

ан

о 

за

кљ

уч

но 

са 

31.

12.

20

15. 

го

ди

не 

2016- 

план 

20

16 

- 

пр

оц

ен

а 

ре

ал

из

ац

ије 

 2017  2018  

2

0

1

9 

Н

а

к

о

н   

2

0

1

9 

Грађев

инска 

дозвол

а                                         

(датум 

издава

ња ) 

Уг

ов

ор                     

(да

ту

м  

пр

аво

сн

аж

но

ст

и)  

Уго

воре

на 

вред

ност 

по 

осно

вно

м 

угов

ору 

( у 

дин.

) 

Д

од

ат

но 

уг

ов

ор

ен

а 

вр

ед

но

ст          

(у 

ди

н.) 

Рок 

реа

лиз

аци

је 

по 

осн

овн

ом 

уго

вор

у                

( 

да

ту

м) 

Пр

оду

же

ње 

ро

ка 

реа

лиз

ац

ије 

(да

ту

м) 

Н

ап

о

ме

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Изградња 

трасе  

канализац

ионе 

мреже у 

сеоском 

насељу  

Загужање-

на 

катастарск

ој парцели 

број 1408, 

1407 и 

1406 КО  

Загужање 

1102 
П 

4.3.2 
511 5112 10   

15,500

,000 

10,

34

6,7

16 

1,000,

000 
      

351-

257/201

1-03 

ОД 

14.12.2

014    

17/ 

jun 

20

16 

11,2

74,1

52 

        

2 

 Изградња 

наставка 

канализац

ионе 

мреже од 

пута 2-ог Б 

реда 

Сурдулица 

(Дубрава) 

1102 
П 

4.3.3 
511 5112 1   

3,100,

000 

1,1

63,

44

5 

1,930,

000 
      

351-

317/201

4-03 

ОД 

17.09.2

014    

22/ 

feb

rua

r 

20

16 

3,05

0,86

0 

        

3 

Изградња 

фекалне   

канализац

ионе 

мреже  у 

Алакинцу-

КП  1677/2 

и  685/3 

1102 
П 

4.3.4 
511 5112 10   

7,200,

000 

3,7

54,

97

2 

250,00

0 
      

Одобре

ње 351-

92/2015

-03 ОД 

17.08.2

015    

07/ 

apr

il 

20

16 

3,95

5,86

3 

        

4 

Изградња 

атмосферс

ке 

канализац

ије од 

улице 

Драгице 

Жарковић 

до улива у 

улицу 

Сурдуличк

их 

Мученика 

1102 
П 

4.3.5 
511 5112 1   

2,400,

000 
  

2,400,

000 
      

Одобре

ње351-

170/201

5-03 

ОД 

30.12.2

015    

16/ 

ma

rt 

20

16 

2,39

8,97

9 

        

5 

Рекнструк

ција мреже 

у улици 

Стојана 

Стаменков

ића 

Тајкета  

0701 

П 

4.3.5

-1 

511 5112 1       
2,200,

000 
                    

6 

Реконстру

кција 

локалног 

некатегори

саног пута 

у насељу 

Загужање 

C-D 

0701 
П 

4.3.6 
511 5113 10   

8,700,

000 

7,3

00,

00

0 

1,400,

000 
      

Одобре

ње351-

21/2014

-03 ОД 

07.05.2

015    

07/ 

apr

il 

20

16 

8,63

3,99

8 
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7 

Реконстру

кција 

некатегори

саних 

путева у 

селу 

Сувојница 

на KП 

1480, КП 

5165, КП 

3245, КП 

5177 

0701 
П 

4.3.7 
511 5113 1       

5,550,

000 
      

Одобре

ње351-

135/201

5-03 

ОД 

10.11.2

015  

            

8 

Реконстру

кција пута 

у насељу 

Парапуде 

Сурдулица 

крак 1 

0701 
П 

4.3.8 
511 5113 10   

12,200

,000 
  

12,200

,000 
      

351-

22/2015

-03 ОД 

05.05.2

015    

18/ 

ma

j 

20

16 

12,1

97,2

43 

        

9 

Реконстру

кција пута 

у насељу 

Парапуде 

Сурдулица 

крак 2 

0701 
П 

4.3.9 
511 5113 10   

12,000

,000 
  

11,700

,000 
      

351-

22/2015

-03 ОД 

05.05.2

015    

17/ 

ma

j 

20

16 

11,6

72,8

32 

        

10 

Реконстру

кција пута 

у насељу 

Парапуде 

Сурдулица 

крак 3-

Врла 

0701 

П 

4.3.1

0 

511 5113 10   
5,800,

000 
  

5,800,

000 
      

351-

22/2015

-03 ОД 

05.05.2

015   

18/ 

ma

j 

20

16 

5,78

6,87

7 

        

11 

Изградња 

расвете 

дела улице 

Капетана 

Радише 

Лукића и 

Војводе 

Мишића 

0701 

П 

4.3.1

1 

511 5112 1   
1,600,

000 
  

1,600,

000 
      

351-

262/201

3-03 

ОД 

03.06.2

014    

14/ 

ma

j 

20

15 

1,58

4,43

6 

        

12 

Изградња 

продужетк

а НН 

мреже и 

јавне 

расвете у 

сеоском 

насељу 

Сувојница 

0701 

П 

4.3.1

2 

511 5112 1   
260,00

0 
  

260,00

0 
      

Одобре

ње 351-

412/201

4-03 

ОД 

08.10.2

014    

22/ 

ma

rt 

20

16 

260,

000 
        

13 

Текуће 

одржавање 

локалног  

пута у 

Кијевцу 

путни 

правац 

Копчини-

Дуги Дел 

0701 

П 

4.3.1

3 

511 5113 1   
1,530,

000 
  

1,530,

000 
      

Не 

издаје 

се 

18/ 

apr

il 

20

16 

1,50

2,92

8 

        

14 

Текуће 

одржавање 

локалног  

пута у 

Дикави 

путни 

правац 

Дикава-

Лескова 

Бара-Г. 

Козница 

0702 

П 

4.3.1

4 

511 5113 1   
1,550,

000 
  

1,550,

000 
      

Не 

издаје 

се 

18/ 

apr

il 

20

16 

1,51

3,68

0 

        

15 

Реконстру

кција 

локалних 

некатегори

саних 

путева у 

селу 

Алакинцу- 

на КП 

1667/2 

0702 

П 

4.3.1

5 

511 5113 1   
9,500,

000 
  

6,700,

000 

2,800,

000 
    

Одобре

ње 351-

91/2015

-03 од 

02.09.2

015 

17/ 

ma

j 

20

16 

9,17

4,99

1 

        

16 

Текуће  

одржавање 

локалне  

путне 

0702 

П 

4.3.1

7 

511 5113 1   
1,650,

000 
  

1,700,

000 
      

Не 

издаје 

се 

18/ 

apr

il 

20

1,65

0,00

0 
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мреже  у 

Мачкатици 

16 

17 

Радови на 

уградњи 

семафора 

на 

раскрсниц

и улица 

Сурдуличк

их 

Мученика 

и Српских 

Владара 

0702 

П 

4.3.1

9 

511 5113 1       
8,800,

000 
      

Није 

издата 
            

18 

Реконстру

кција, 

адаптација 

и 

пренамена 

таванског 

простора 

зграде 

општине 

Сурдулица 

0602 

П 

4.2.2

-1 

511 5112 1       
3,720,

000 
                    

19 

Изградња 

НН мреже 

и расвете у 

насељу 

Кољандин

и на 

Власини 

Округлици 

0702 

П 

4.3.2

2 

511 5113 1       
320,00

0 
      

Одобре

ње 351-

398/14-

03 од 

24.09.2

014 

            

20 

Реконстру

кција 

локалног 

пута на 

Власини у 

махали 

Данкови 

0702 

П 

4.3.2

3 

511 5113 1       
3,000,

000 

2,400,

000 
    

Није 

издато 
            

 
                    

 
                    

 
                           

 Место, 

Датум         

Потпис одговорног 

лица         

 
                    

 

 
 

 

Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:            

       1 

            

    8,558,000   0 4,718,000 0 8,558,000 0 0 0 

             

           

                у 

дин 

(заокруже

но на 000) 

П

ри

ор

ит

ет 

Назив капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фин

анси

рањ

Годи

на 

завр

шетк

а 

фина

нсира

Укупна 

вредност 

пројекта 

Уговор

ени 

рок 

заврше

тка 

(месец-

година

Реал

изов

ано 

зак

ључ

но 

са 

2016 - 

план 

2016 

- 

проц

ена 

извр

шењ

а 

 2017 
 

2018 

 

2019 

На

кон   

201

9 
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а 

прој

екта 

ња 

проје

кта 

)  31.1

2.20

15. 

годи

не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Израда пројектно 

техничке 

документације за 

изградњу 

постројења за 

пречићавање 

отпадних вода 

насеља Биновце, 

Калабовце, 

Дугојницаи део 

насења у Сувојници 

2017 2017 1,500,000   0 1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 

2 

Израда пројектно 
техничке 

документације за 

изградњу и 

реконструкцију 

деоница 

канализационе 

мреже на 

територији општине 

Сурдулица 

2017 2017 443,000   0 443,000 0 443,000 0 0 0 

3 

Идејно решење за 

уређење и 

обележавање 
саобраћајном 

сигнализацијом 

паркинга у ул. 

Милоша Обилића 

2017 2017 400,000   0 400,000 0 400,000 0 0 0 

4 

Привремена 

сигнализација за 

затварање улица за 

потребе одигравања 

фудбалских 

утакмица на 

градском стадиону 

у Сурдулици 

2017 2017 500,000   0 300,000 0 500,000 0 0 0 

5 

Израда пројектно 

техничке 
документације за 

изградњу Тематског 

етног парка 

традицоналног 

градитељства Јужне 

Србије у Сурдулици 

2017 2017 1,600,000   0 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0 

6 

Ревизија пројекта 

канализационог 

прстена на Власини 
2017 2017 475,000   0 475,000 0 475,000 0 0 0 

7 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

водоводне мреже у 

улици С. С. Тајке 

2017 2017 150,000   0 0 0 150,000 0 0 0 



328-Страна – Број - 6 -           „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Петак,31.март.2017.године. 

 

 

8 

Пројектна 
документација за 

изградњу 

комеморативног 

објекта у оквиру 

комплекса спомен 

фонтане “Да се не 

заборави” у улици 

Томе Ивановића 

2017 2017 200,000   0 0 0 200,000 0 0 0 

9 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

водоводне мреже у 

улици Првомајској 

2017 2017 150,000   0 0 0 150,000 0 0 0 

10 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

водоводне мреже у 

улици 

Југословенској 

2017 2017 250,000   0 0 0 250,000 0 0 0 

11 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

водоводне и 

канализационе 

мреже у улици 

Новице Дојчиновића 

2017 2017 250,000   0 0 0 250,000 0 0 0 

12 

Пројектна 
документација за 

реконструкцију 

водоводне мреже у 

улици Расадничкој 

2017 2017 250,000   0 0 0 250,000 0 0 0 

13 

Реконструкција 

објеката РОЦ код 

аутобуске станице 
2017 2017 400,000   0 0 0 400,000 0 0 0 

14 

Пројектна 

документација за 

изградњу дела улице 

и решавања 

атмосферских вода 

– крак Капетана 

Радише Лукића 

2017 2017 150,000   0 0 0 150,000 0 0 0 

15 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 
локалног 

некатегорисаног 

пута у Сувојници на 

к.п.бр.1412 КО 

Сувојница у дужини 

од око 70м 

2017 2017 120,000   0 0 0 120,000 0 0 0 

16 

Пројектн 

документација за 

саобраћајну 

сигнализацију за 

такси стајалиште 

2017 2017 540,000   0 0 0 540,000 0 0 0 

17 

Усклађивање 

пројектне 
документације за 

кружни ток у 

Белом Пољу 

2017 2017 590,000   0 0 0 590,000 0 0 0 

18 

Пројектн 

документација-

Катастар 
2017 2017 590,000   0 0 0 590,000 0 0 0 
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саобраћајне 

сигнализације у 

насељеном месту 

Сурдулица 

19 

  

        0 0 0 0 0 0 0 

20 

  

        0 0 0 0 0 0 0 

                  

 Место, Датум     

M.П

.   

Потпис одговорног 

лица  

 

 
 

 

Прилог  2a 
 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године  
 

Шифра ЈЛС:              

        
      

   
           

         
  8,558,000       

 

2

0         
  8,558,000       

 

         

                у дин 

(заокружено на 

000)          

Р.

б

р. 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Ши

фра 

про

гра

ма 

Ш

иф

ра 

пр

огр

ам

ске 

ак

ти

вн

ост

и/ 

Пр

оје

кт

а 

Ко

нт

о 

3. 

ни

во 

Ко

нт

о 

4. 

ни

во 

Из

во

р 

Ре

ал

изо

ва

но 

зак

љу

чн

о 

са 

31.

12.

201

5. 

год

ин

е 

201

6- 

пла

н 

2016 

- 

проц

ена 

реал

изац

ије 

 

201

7 

 

2

0

1

8 

 

2

0

1

9 

На

ко

н   

20

19 

Гра

ђев

инс

ка 

доз

вол

а                                         

(да

тум 

изд

ава

ња ) 

Угов

ор                     

(дат

ум  

прав

осна

жно

сти)  

Уго

воре

на 

вред

ност 

по 

осно

вно

м 

угов

ору ( 

у 

дин.

) 

До

дат

но 

уго

вор

ена 

вре

дно

ст          

(у 

дин

.) 

Ро

к 

ре

ал

из

ац

ије 

по 

ос

но

вн

ом 

уг

ов

ор

у                

( 

да

ту

м) 

Прод

ужењ

е 

рока 

реал

изац

ије 

(дат

ум) 

Напо

мена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације за 

изградњу 

постројења за 

пречићавање 

отпадних вода 

насеља Биновце, 

Калабовце, 

Дугојницаи део 

насења у 

Сувојници 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
7   

1,35

0,00

0 

  

1,35

0,00

0 

        

14/ 

no-

vem-

bar 

2016 

1,50

0,00

0 

      

Угово

рена 

вредн

ост 

1.500.

000 

РСД ( 

План: 

1.350.

000 из 

извор

а 07 + 

150.0

00 из 

извор

а 01. 
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2 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације за 

изградњу 

постројења за 

пречићавање 

отпадних вода 

насеља Биновце, 

Калабовце, 

Дугојницаи део 

насења у 

Сувојници 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

150,

000 
  

150,

000 
                    

3 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације за 

изградњу и 

реконструкцију 

деоница 

канализационе 

мреже на 

територији 

општине 

Сурдулица 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
7   

400,

000 
  

400,

000 
        

14/ 

no-

vem-

bar 

2016 

429,

400 
      

Угово

рена 

вредн

ост 

429.0

00 

РСД 

(План

: 

400.0

00 из 

извор

а 07 + 

43.00

0 из 

извор

а 01. 

4 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације за 

изградњу и 

реконструкцију 

деоница 

канализационе 

мреже на 

територији 

општине 

Сурдулица 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

43,0

00 
  

43,0

00 
                    

5 

Идејно решење 

за уређење и 

обележавање 

саобраћајном 

сигнализацијом 

паркинга у ул. 

Милоша 

Обилића 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

400,

000 
  

400,

000 
                    

6 

Привремена 

сигнализација за 

затварање улица 

за потребе 

одигравања 

фудбалских 

утакмица на 

градском 

стадиону у 

Сурдулици 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

300,

000 
  

500,

000 
                    

7 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације за 

изградњу 

Тематског етног 

парка 

традицоналног 

градитељства 

Јужне Србије у 

Сурдулици 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

1,60

0,00

0 

  

1,60

0,00

0 

        

17/ 

feb-

ruar 

2016 

1,60

0,00

0 

        

8 

Ревизија 

пројекта 

канализационог 

прстена на 

Власини 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
13   

475,

000 
  

475,

000 
                    

9 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

водоводне 

мреже у улици 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

150,

000 
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С. С. Тајке 

1

0 

Пројектна 

документација за 

изградњу 

комеморативног 

објекта у оквиру 

комплекса 

спомен фонтане 

“Да се не 

заборави” у 

улици Томе 

Ивановића 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

200,

000 
                    

1

1 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

водоводне 

мреже у улици 

Првомајској 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

150,

000 
                    

1

2 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

водоводне 

мреже у улици 

Југословенској 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

250,

000 
                    

1

3 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

водоводне и 

канализационе 

мреже у улици 

Новице 

Дојчиновића 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

250,

000 
                    

1

4 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

водоводне 

мреже у улици 

Расадничкој 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

250,

000 
                    

1

5 

Реконструкција 

објеката РОЦ 

код аутобуске 

станице 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

400,

000 
                    

1

6 

Пројектна 

документација за 

изградњу дела 

улице и 

решавања 

атмосферских 

вода – крак 

Капетана 

Радише Лукића 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

150,

000 
                    

1

7 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

локалног 

некатегорисаног 

пута у 

Сувојници на 

к.п.бр.1412 КО 

Сувојница у 

дужини од око 

70м 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

120,

000 
                    

1

8 

Пројектн 

документација за 

саобраћајну 

сигнализацију за 

такси стајалиште 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

540,

000 
                    

1

9 

Усклађивање 

пројектне 

документације за 

кружни ток у 

Белом Пољу 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

590,

000 
                    

2

0 

Пројектн 

документација-

Катастар 

саобраћајне 

сигнализације у 

насељеном 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1       

590,

000 
                    



332-Страна – Број - 6 -           „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Петак,31.март.2017.године. 

 

 

месту 

Сурдулица 

 
                    

 
                    

 
                           

 

Место, Датум         

Потпис 

одговорног 

лица         

 
                    

 

 

 
 

Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:            

       1 

            

    
24,144,000   0 

20,250,00

0 
0 

24,144,00

0 
0 0 0 

             

           

                у 

дин 

(заокруже

но на 000) 

Пр

иор

ите

т 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фин

анси

рањ

а 

прој

екта 

Годи

на 

завр

шет

ка 

фин

анси

рањ

а 

прој

екта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Уго

воре

ни 

рок 

завр

шет

ка 

(мес

ец-

годи

на)  

Реа

лизо

ван

о 

зак

ључ

но 

са 

31.1

2.20

15. 

годи

не 

2016 - 

план 

2016 - 

процен

а 

изврш

ења 

 2017  2018 
 

2019 

На

кон   

201

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

локалног пута у 

Загужању, крак 

код гробља 

2017 2017 300,000   0 250,000 0 300,000 0 0 0 

2 

Пројекат 

парцелације 

земљишта у 
Доњој Ромској 

махали за 

потребе 

утврђивања 

земљишта за 

редовну употребу 

објеката 

2017 2017 360,000   0 300,000 0 360,000 0 0 0 

3 

Измена 

Усклађеног 

просторног плана 

општине 

2017 2017 6,000,000   0 5,000,000 0 6,000,000 0 0 0 
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Сурдулица 

4 

Пројекат 

изведеног објекта 

нн мрежа и 

расвета у ул. Кеј 

Раде Цветковић и 

у насељу Бојина 

Чука 

2017 2017 180,000   0 150,000 0 180,000 0 0 0 

5 

Пројектна 
документација за 

потребе 

озакоњења 

свлачионица 

стадиона у Белом 

Пољу 

2017 2017 120,000   0 100,000 0 120,000 0 0 0 

6 

План детаљне 

регулације 

“Хотел” на 

Власини са 

стратешком 

проценом на 

животну средину  

2017 2017 3,000,000   0 2,500,000 0 3,000,000 0 0 0 

7 

План детаљне 
регулације  

“Брана-Водојаж”  

на Власини са 

стратешком 

проценом на 

животну средину  

2017 2017 3,000,000   0 2,500,000 0 3,000,000 0 0 0 

8 

План детаљне 

регулације 

“Омладинско 

насеље” на 

Власини са 

стратешком 
проценом на 

животну средину  

2017 2017 3,000,000   0 2,500,000 0 3,000,000 0 0 0 

9 

План детаљне 

регулације 

“Лујинци” на 

Власини са 

стратешком 

проценом на 

животну средину  

2017 2017 3,000,000   0 2,500,000 0 3,000,000 0 0 0 

10 

План детаљне 

регулације “Нови 

рид” на Власини 

са стратешком 

проценом на 
животну средину  

2017 2017 3,000,000   0 2,500,000 0 3,000,000 0 0 0 

11 

Пројектна 

документација за 

озакоњење 

пословних 

просторија старог 

катастра 

2017 2017 240,000   0 200,000 0 240,000 0 0 0 

12 

Израда плана 

армирања темеља 

фискултурне сале 

у ОШ “Јован 

Јовановић Змај” у 

Сурдулици 

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 



334-Страна – Број - 6 -           „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Петак,31.март.2017.године. 

 

 

13 

Израда сепарата 
измена пројекта 

за грађевинску 

дозволу за 

фискултурну 

салу у ОШ “Јован 

Јовановић Змај” у 

Сурдулици 

2017 2017 360,000   0 300,000 0 360,000 0 0 0 

14 

Израда пројекта 

препарцелације 

за издвајање 

земљишта у 

улицама 

“Сурдуличких 
мученика”, Томе 

Ивановића” и 

“Вука Караџића” 

2017 2017 240,000   0 200,000 0 240,000 0 0 0 

15 

Анализа 

оптималне 

организације 

такси превоза на 

територији 

општине 

Сурдулица 

2017 2017 120,000   0 120,000 0 120,000 0 0 0 

16 

Израда пројектне 

документације за 

семафоризацију 
раскрснице ул. 

Сурдуличких 

мученика и 

Српских владара 

2017 2017 180,000   0 180,000 0 180,000 0 0 0 

17 

Саобраћајни 

пројекат за 

техничко 

регулисање 

саобраћаја и 

уређење 

аутобуског 

стајалишта у 
насељеном месту 

Сурдулица 

2017 2017 120,000   0 120,000 0 120,000 0 0 0 

18 

Пројектна 

документација за 

потребе 

озакоњења 

објекта 

Стрељачког дома 

2017 2017 240,000   0 240,000 0 240,000 0 0 0 

19 

Саобраћајни 

пројекат дела 

привремене 

сигнализације за 

ванредне 

ситуације по 
члану 60 Закона о 

јавним путевима  

2017 2017 120,000   0 120,000 0 120,000 0 0 0 

20 

Израда Пројекта 

техничког 

регулисања 

саобраћаја за 

државне путеве 

који пролазе кроз 

насењено место 

Сурдулица, са 

извршемном 

техничком 

2017 2017 504,000   0 420,000 0 504,000 0 0 0 



Петак,31.март.2017.године.               "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"            Број-6- Страна-335 

 

 

контролом 

                  

 Место, Датум     

M.П

.   Потпис одговорног лица  

             

 
 

 

 

Прилог  2a 
 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године  
 

Шифра ЈЛС:              

        
      

   
           

         
  24,144,000       

 

2

0         
  24,144,000       

 

         

                у дин 

(заокружено на 

000)          

Р.

б

р. 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Ши

фра 

про

гра

ма 

Ш

иф

ра 

пр

огр

ам

ске 

ак

ти

вн

ост

и/ 

Пр

оје

кт

а 

Ко

нт

о 

3. 

ни

во 

Ко

нт

о 

4. 

ни

во 

Из

во

р 

Реал

изова

но 

закљ

учно 

са 

31.12.

2015. 

годи

не 

201

6- 

пла

н 

2016 

- 

проц

ена 

реал

изац

ије 

 

2017 

 

2

0

1

8 

 

2

0

1

9 

На

ко

н   

20

19 

Грађ

евинс

ка 

дозво

ла                                         

(дату

м 

издав

ања ) 

Угов

ор                     

(дат

ум  

прав

осна

жно

сти)  

Уго

воре

на 

вред

ност 

по 

осно

вно

м 

угов

ору ( 

у 

дин.

) 

Дод

атн

о 

угов

оре

на 

вред

ност          

(у 

дин.

) 

Рок 

реал

изац

ије 

по 

осно

вном 

угов

ору                

( 

дату

м) 

Прод

ужењ

е 

рока 

реал

изац

ије 

(дат

ум) 

На

по

ме

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Пројектна 

документац

ија за 

реконструк

цију 

локалног 

пута у 

Загужању, 

крак код 

гробља 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

250,

000 
  

300,

000 
                    

2 

Пројекат 

парцелације 

земљишта у 

Доњој 

Ромској 

махали за 

потребе 

утврђивања 

земљишта 

за редовну 

употребу 

објеката 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

300,

000 
  

360,

000 
                    

3 

Измена 

Усклађеног 

просторног 

плана 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

5,00

0,00

0 

  

6,00

0,00

0 
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општине 

Сурдулица 

4 

Пројекат 

изведеног 

објекта нн 

мрежа и 

расвета у 

ул. Кеј Раде 

Цветковић 

и у насељу 

Бојина Чука 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

150,

000 
  

180,

000 
                    

5 

Пројектна 

документац

ија за 

потребе 

озакоњења 

свлачиониц

а стадиона у 

Белом 

Пољу 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

100,

000 
  

120,

000 
                    

6 

План 

детаљне 

регулације 

“Хотел” на 

Власини са 

стратешком 

проценом 

на животну 

средину  

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

2,50

0,00

0 

  

3,00

0,00

0 

                    

7 

План 

детаљне 

регулације  

“Брана-

Водојаж”  

на Власини 

са 

стратешком 

проценом 

на животну 

средину  

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

2,50

0,00

0 

  

3,00

0,00

0 

                    

8 

План 

детаљне 

регулације 

“Омладинск

о насеље” 

на Власини 

са 

стратешком 

проценом 

на животну 

средину  

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

2,50

0,00

0 

  

3,00

0,00

0 

                    

9 

План 

детаљне 

регулације 

“Лујинци” 

на Власини 

са 

стратешком 

проценом 

на животну 

средину  

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

2,50

0,00

0 

  

3,00

0,00

0 

                    

1

0 

План 

детаљне 

регулације 

“Нови рид” 

на Власини 

са 

стратешком 

проценом 

на животну 

средину  

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

2,50

0,00

0 

  

3,00

0,00

0 

                    

1

1 

Пројектна 

документац

ија за 

озакоњење 

пословних 

просторија 

старог 

катастра 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

200,

000 
  

240,

000 
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1

2 

Израда 

плана 

армирања 

темеља 

фискултурн

е сале у ОШ 

“Јован 

Јовановић 

Змај” у 

Сурдулици 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

50,0

00 
  

60,0

00 
                    

1

3 

Израда 

сепарата 

измена 

пројекта за 

грађевинску 

дозволу за 

фискултурн

у салу у 

ОШ “Јован 

Јовановић 

Змај” у 

Сурдулици 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

300,

000 
  

360,

000 
                    

1

4 

Израда 

пројекта 

препарцела

ције за 

издвајање 

земљишта у 

улицама 

“Сурдуличк

их 

мученика”, 

Томе 

Ивановића” 

и “Вука 

Караџића” 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

200,

000 
  

240,

000 
                    

1

5 

Анализа 

оптималне 

организациј

е такси 

превоза на 

територији 

општине 

Сурдулица 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

120,

000 
  

120,

000 
                    

1

6 

Израда 

пројектне 

документац

ије за 

семафориза

цију 

раскрснице 

ул. 

Сурдулички

х мученика 

и Српских 

владара 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

180,

000 
  

180,

000 
                    

1

7 

Саобраћајн

и пројекат 

за техничко 

регулисање 

саобраћаја и 

уређење 

аутобуског 

стајалишта 

у 

насељеном 

месту 

Сурдулица 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

120,

000 
  

120,

000 
                    

1

8 

Пројектна 

документац

ија за 

потребе 

озакоњења 

објекта 

Стрељачког 

дома 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

240,

000 
  

240,

000 
                    

1

9 

Саобраћајн

и пројекат 

дела 

привремене 

сигнализаци

је за 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

120,

000 
  

120,

000 
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ванредне 

ситуације 

по члану 60 

Закона о 

јавним 

путевима  

2

0 

Израда 

Пројекта 

техничког 

регулисања 

саобраћаја 

за државне 

путеве који 

пролазе 

кроз 

насењено 

место 

Сурдулица, 

са 

извршемно

м 

техничком 

контролом 

110

1 

000

1 

51

1 

51

14 
1   

420,

000 
  

504,

000 
                    

 
                           

 

Место, 

Датум         

Потпис 

одговорног 

лица         

 
                    

 

 

Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:            

       1 

            

    8,736,000   0 0 0 8,736,000 0 0 0 

             

           

                у 

дин 

(заокружен

о на 000) 

Пр

иор

ите

т 

Назив капиталног 

пројекта 

Годи

на 

почет

ка 

фина

нсира

ња 

проје

кта 

Година 

заврше

тка 

финан

сирањ

а 

пројек

та 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Угово

рени 

рок 

завр

шетк

а 

(месе

ц-

годин

а)  

Реал

изов

ано 

зак

ључ

но 

са 

31.1

2.20

15. 

годи

не 

201

6 - 

пла

н 

20

16 

- 

пр

оц

ен

а 

из

вр

ше

ња 

 2017  2018  2019 

На

кон   

201

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Пројектна 
документација за 

израду атмосферске 

канализације у улици 

Сурдуличких 

мученика 

2017 2017 180,000   0 0 0 180,000 0 0 0 

2 

Пројекат 

препарцелације за 

потребе изградње 

саобраћајнице 13-13 

2017 2017 240,000   0 0 0 240,000 0 0 0 
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3 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију фасаде 

3 зграде у центру 

2017 2017 718,800   0 0 0 718,800 0 0 0 

4 

Идејни пројекат и 

пројекат за извођење 

радова реконструкција 
објекта Задружног 

дома у Д.Романовцу 

2017 2017 360,000   0 0 0 360,000 0 0 0 

5 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

локалног 

некатегорисаног пута 

у с.Ћурковица – 

Парапуре крак 4  

2017 2017 180,000   0 0 0 180,000 0 0 0 

6 

ПД за рек.и опремање 

објекта СКЦ друга 

фаза  
2017 2017 360,000   0 0 0 360,000 0 0 0 

7 

Пројекат за извођење 

изградње градског 

стадиона 
2017 2017 718,800   0 0 0 718,800 0 0 0 

8 

Пројектна 

документација за 

изградњу локалног 

пута код новог моста у 

Ћурковици 

2017 2017 144,000   0 0 0 144,000 0 0 0 

9 

Пројектна 

документација за 

изградњу фекалне 
канализације у 

Масурици III фаза 

2017 2017 288,000   0 0 0 288,000 0 0 0 

10 

Пројектна 

документација за 

изградњу фекалне 

канализације у 

Ћурковици – крак 

саобраћајнице 2б – 2б 

2017 2017 288,000   0 0 0 288,000 0 0 0 

11 

Пројектна 

документација за 

озакоњење задружног 

дома у Масурици 

2017 2017 240,000   0 0 0 240,000 0 0 0 

12 

Израда пројектне 

документације за 
реконструкцију 

канализационе мреже 

у улици Жике 

Стајковића 

2017 2017 240,000   0 0 0 240,000 0 0 0 

13 

Пројектна 

документација за 

изградњу фекалне 

канализације у 

Алакинцу од Млинара 

до будућег ППОВ 

2017 2017 458,400   0 0 0 458,400 0 0 0 

14 

Пројектна 

документација за 

измештање трасе 
далековода са локације 

Зоне град  

2017 2017 240,000   0 0 0 240,000 0 0 0 
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15 

Пројектна 
документација за 

изградњу секундарног 

крака канализационе 

мреже  у Алакинцу од 

кп.бр. 1677/2 до 

кп.бр.685/3 

КО.Алакинце и крака 

у појасу локалног 

некатегорисаног пута 

на кп.бр. 2319 К.О. 

Алакинце 

2017 2017 180,000   0 0 0 180,000 0 0 0 

16 

Пројектна 

документација за 
реконструкцију 

локалног 

некатегорисаног пута 

на Власини Округлица 

у махали Кољандини 

2017 2017 288,000   0 0 0 288,000 0 0 0 

17 

Пројектна 

докуметација за 

реконструкцију 

комуналне 

инфраструктуре - 

водоводне и 

канализационе мреже 
у градском насељу 

Сурдулица 

2017 2017 3,000,000   0 0 0 3,000,000 0 0 0 

18 

Пројектна 

документација 

канализација Кеј Раде 

Цветковић 

2017 2017 144,000   0 0 0 144,000 0 0 0 

19 

Пројектна 

документација за 

изградњу дела фекалне 

канализационе мреже 

у Алакинцу, код 

школе, у дужини од 

400м 

2017 2017 288,000   0 0 0 288,000 0 0 0 

20 

Пројекат 
препарцелације за 

потребе решавања 

земљишта за паркинг 

иза поште 

2017 2017 180,000   0 0 0 180,000 0 0 0 

             

             

             

                  

 Место, Датум     

M.П

.   Потпис одговорног лица  

             

             

 

илог  2a 
       

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године  
       

Шифра ЈЛС:                    
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  8,736,000       

       

20         
  8,736,000       

       

         

                у дин 

(заокружено на 000)          

Р.б

р. 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Ши

фра 

прог

рам

а 

Ши

фра 

прог

рам

ске 

акт

ивн

ости

/ 

Про

јект

а 

Кон

то 3. 

нив

о 

Кон

то 4. 

нив

о 

Из

во

р 

Ре

ал

из

ов

а

н

о 

за

к

љ

уч

н

о 

са 

31

.1

2.

20

15

. 

го

д

и

не 

20

16- 

пл

ан 

2016 

- 

про

цен

а 

реал

изац

ије 

 2017  

20

18 

 

201

9 

На

кон   

201

9 

Гра

ђев

инс

ка 

доз

вол

а                                         

(да

ту

м 

изд

ава

ња 

) 

У

го

во

р                     

(д

а

т

у

м  

пр

ав

ос

на

ж

но

с

т

и)  

Уг

ов

ор

ен

а 

вр

ед

но

ст 

по 

ос

но

вн

ом 

уг

ов

ор

у ( 

у 

ди

н.) 

Д

о

д

а

т

н

о 

у

г

о

в

о

р

е

н

а 

в

р

е

д

н

о

с

т          

(

у 

д

и

н

.) 

Ро

к 

ре

ал

из

ац

ије 

по 

ос

но

вн

ом 

уг

ов

ор

у                

( 

да

ту

м) 

Прод

уже

ње 

рока 

реал

изац

ије 

(дат

ум) 

Нап

оме

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8 

19 20 21 

1 

Пројектна 

документац

ија за израду 

атмосферске 

канализациј

е у улици 

Сурдулички

х мученика 

1101 0001 511 5114 1       180,000                     

2 

Пројекат 

препарцелац

ије за 

потребе 

изградње 

саобраћајни

це 13-13 

1101 0001 511 5114 1       240,000                     

3 

Пројектна 

документац

ија за 

реконструкц

ију фасаде 3 

зграде у 

центру 

1101 0001 511 5114 1       718,800                     

4 

Идејни 

пројекат и 

пројекат за 

извођење 

радова 

реконструкц

ија објекта 

Задружног 

дома у 

Д.Романовц

у 

1101 0001 511 5114 1       360,000                     

5 

Пројектна 

документац

ија за 

реконструкц

ију локалног 

некатегорис

аног пута у 

с.Ћурковица 

– Парапуре 

крак 4  

1101 0001 511 5114 1       180,000                     
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6 

ПД за рек.и 

опремање 

објекта СКЦ 

друга фаза  

1101 0001 511 5114 1       360,000                     

7 

Пројекат за 

извођење 

изградње 

градског 

стадиона 

1101 0001 511 5114 1       718,800                     

8 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

локалног 

пута код 

новог моста 

у 

Ћурковици 

1101 0001 511 5114 1       144,000                     

9 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

фекалне 

канализациј

е у 

Масурици 

III фаза 

1101 0001 511 5114 1       288,000                     

10 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

фекалне 

канализациј

е у 

Ћурковици 

– крак 

саобраћајни

це 2б – 2б 

1101 0001 511 5114 1       288,000                     

11 

Пројектна 

документац

ија за 

озакоњење 

задружног 

дома у 

Масурици 

1101 0001 511 5114 1       240,000                     

12 

Израда 

пројектне 

документац

ије за 

реконструкц

ију 

канализацио

не мреже у 

улици Жике 

Стајковића 

1101 0001 511 5114 1       240,000                     

13 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

фекалне 

канализациј

е у 

Алакинцу од 

Млинара до 

будућег 

ППОВ 

1101 0001 511 5114 1       458,400                     

14 

Пројектна 

документац

ија за 

измештање 

трасе 

далековода 

са локације 

Зоне град  

1101 0001 511 5114 1       240,000                     

15 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

секундарног 

крака 

канализацио

не мреже  у 

1101 0001 511 5114 1       180,000                     
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Алакинцу од 

кп.бр. 

1677/2 до 

кп.бр.685/3 

КО.Алакинц

е и крака у 

појасу 

локалног 

некатегорис

аног пута на 

кп.бр. 2319 

К.О. 

Алакинце 

16 

Пројектна 

документац

ија за 

реконструкц

ију локалног 

некатегорис

аног пута на 

Власини 

Округлица у 

махали 

Кољандини 

1101 0001 511 5114 1       288,000                     

17 

Пројектна 

докуметациј

а за 

реконструкц

ију 

комуналне 

инфраструкт

уре - 

водоводне и 

канализацио

не мреже у 

градском 

насељу 

Сурдулица 

1101 0001 511 5114 1       3,000,000                     

18 

Пројектна 

документац

ија 

канализациј

а Кеј Раде 

Цветковић 

1101 0001 511 5114 1       144,000                     

19 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

дела 

фекалне 

канализацио

не мреже у 

Алакинцу, 

код школе, у 

дужини од 

400м 

1101 0001 511 5114 1       288,000                     

20 

Пројекат 

препарцелац

ије за 

потребе 

решавања 

земљишта за 

паркинг иза 

поште 

1101 0001 511 5114 1       180,000                   
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Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:            

       1 

            

    
3,238

,800 
  0 2,699,000 0 3,238,800 0 0 0 

            

          

Пр

иор

ите

т 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Година 

почетк

а 

финанс

ирања 

пројект

а 

Година 

завршет

ка 

финанс

ирања 

пројект

а 

Уку

пна 

вре

дно

ст 

про

јект

а 

Угово

рени 

рок 

завр

шетк

а 

(месе

ц-

годин

а)  

Реали

зовано 

закљу

чно са 

31.12.2

015. 

године 

2016 - 

план 

2016 - 

процен

а 

изврше

ња 

 2017  2018 
 

2019 

Н

ак

он   

20

19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Извештај о 

затеченом стању 

улице 8. Српске 

бригаде - 

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

2 

Извештај о 

затеченом стању 

Синђелићеве 

улице - 

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

3 

Извештај о 

затеченом стању 
улице Бранка 

Радичевића 

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

4 

Извештај о 

затеченом стању 

улице Николе 

Тесле  

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

5 

Извештај о 

затеченом стању 

улице 

Партизанске  

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

6 

Извештај о 

затеченом стању 

улице 

Варденичке  

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

7 

Извештај о 
затеченом стању 

улице Војводе 

Мишића  

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

8 

Извештај о 

затеченом стању 

улице 

Бранислава 

Нушића  

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

9 

Извештај о 

затеченом стању 

улице Змај 

Јовине, крак1 и 

крак 2  

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 
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10 

Извештај о 

затеченом стању 

улице Велче 

Јанковића – 

Кликовца  

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

11 

Извештај о 

затеченом стању 
улице Љубише 

Ђокића - 

2017 2017 
60,0

00 
  0 50,000 0 60,000 0 0 0 

12 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

моста  између 

градског парка и 

базена 

2017 2017 
288,

000 
  0 240,000 0 288,000 0 0 0 

13 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

потпорних 

зидова за 

заштиту путне 
инфраструктуре 

на територији 

општине 

Сурдулица 

2017 2017 
420,

000 
  0 350,000 0 420,000 0 0 0 

14 

Пројектна 

документација 

за 

реконструкцију 

локалног пута у 

Сувојницина 

к.п.бр. 1561 КО 

Сувојница 
дужине око 

100м 

2017 2017 
144,

000 
  0 120,000 0 144,000 0 0 0 

15 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

фекалне 

канализације у 

Загужању од 

државног пута 

Сурдулица-

Владичин хан 

до планираног 

потисног вода за 
ППОВ 

2017 2017 
300,

000 
  0 250,000 0 300,000 0 0 0 

16 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

потисног вода 

од загужања до 

ППОВ  

2017 2017 
432,

000 
  0 360,000 0 432,000 0 0 0 

17 

Пројектна 

документација 

за  продужетак 

канализационе 

мреже у 

Загужању – 
засеок Копчини  

2017 2017 
180,

000 
  0 150,000 0 180,000 0 0 0 

18 

Пројектна 

документација 

изградње нн 

мреже и расвете 

у Сурдулици (10 

2017 2017 
598,

800 
  0 499,000 0 598,800 0 0 0 
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локација) – 
Уговорено 

19 

Пројекат 

изведеног 

објекта 

локалног 

некатегорисаног 

пута у селу 

Ћурковица, 

насеље 

Парапуде 

2017 2017 
144,

000 
  0 120,000 0 144,000 0 0 0 

20 

Пројекат 
изведеног 

објекта за крак 

улице Новице 

Дојчиновића 

2017 2017 
72,0

00 
  0 60,000 0 72,000 0 0 0 

      

        

 Место, Датум     

      

 

 

 

 

Прилог  2a 
       

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године         

Шифра ЈЛС:                    
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.) да

ту

м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Извештај о 
затеченом 

стању улице 

8. Српске 

бригаде - 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

2 

Извештај о 

затеченом 

стању 

Синђелићев

е улице - 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

3 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Бранка 

Радичевића 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

4 

Извештај о 
затеченом 

стању улице 

Николе 

Тесле  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

5 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Партизанск

е  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

6 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Варденичке  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

7 

Извештај о 
затеченом 

стању улице 

Војводе 

Мишића  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

8 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Бранислава 

Нушића  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

9 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Змај Јовине, 
крак1 и крак 

2  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

0 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Велче 

Јанковића – 

Кликовца  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

1 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Љубише 

Ђокића - 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 
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1

2 

Пројектна 
документац

ија за 

изградњу 

моста  

између 

градског 

парка и 

базена 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

24

0,

00

0 

  

28

8,0

00 

                    

1

3 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

потпорних 
зидова за 

заштиту 

путне 

инфраструк

туре на 

територији 

општине 

Сурдулица 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

35

0,

00

0 

  

42

0,0

00 

                    

1

4 

Пројектна 

документац

ија за 

реконструкц
ију 

локалног 

пута у 

Сувојницин

а к.п.бр. 

1561 КО 

Сувојница 

дужине око 

100м 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

12

0,

00

0 

  

14

4,0

00 

                    

1

5 

Пројектна 

документац

ија за 
изградњу 

фекалне 

канализациј

е у 

Загужању 

од државног 

пута 

Сурдулица-

Владичин 

хан до 

планираног 

потисног 
вода за 

ППОВ 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

25

0,

00

0 

  

30

0,0

00 

                    

1

6 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

потисног 

вода од 

загужања до 

ППОВ  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

36

0,

00

0 

  

43

2,0

00 

                    

1

7 

Пројектна 

документац

ија за  
продужетак 

канализацио

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

15

0,

00
0 

  

18

0,0
00 
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не мреже у 

Загужању – 

засеок 

Копчини  

1

8 

Пројектна 

документац

ија 
изградње нн 

мреже и 

расвете у 

Сурдулици 

(10 

локација) – 

Уговорено 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

49

9,

00

0 

  

59

8,8

00 

                    

1

9 

Пројекат 

изведеног 

објекта 

локалног 

некатегорис

аног пута у 
селу 

Ћурковица, 

насеље 

Парапуде 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

12

0,

00
0 

  

14

4,0
00 

                    

2

0 

Пројекат 

изведеног 

објекта за 

крак улице 

Новице 

Дојчиновић

а 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

60

,0

00 

  

72,

00

0 

                    

 
                    

 
                    

 
                           

 

Место, 

Датум         

Потпис 

одговорног 

лица         

 

 

 

 
 

 

 

Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:            

       1 

            

    

1,200,0

00 
  0 

1,000,00

0 
0 

1,200,0

00 
0 0 0 

             

           

                у дин 

(заокружено 

на 000) 
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Пр

иор

ите

т 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Годи

на 

почет

ка 

фина

нсира

ња 

проје

кта 

Година 

заврше

тка 

финанс

ирања 

пројект

а 

Укупн

а 

вредн

ост 

пројек

та 

Уг

ов

ор

ен

и 

ро

к 

зав

рш

ет

ка 

(ме

сец

-

год

ин

а)  

Реал

изов

ано 

зак

ључ

но 

са 

31.1

2.20

15. 

годи

не 

2016 - 

план 

2016 - 

процена 

изврше

ња 

 2017  2018  2019 

Нако

н   

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Карађорђеве - 

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

2 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 
Сурдуличких 

Мученика   

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

3 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Милоша 

Обилића -  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

4 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Хајдук Вељка     

- 

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

5 

Извештај о 

затеченом 
стању   улице 

Другог 

Јужноморавско

г Одреда - 

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

6 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Романовске  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

7 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Жике 

Стајковића  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

8 

Извештај о 
затеченом 

стању   улице 

Мирка 

Стојановића -  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

9 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Драгице 

Жарковић – 

део  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 
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10 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Вука Караџића 

- 

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

11 

Извештај о 

затеченом 
стању   улице 

Ђуре Јакшића  

-  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

12 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Првомајске - 

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

13 

Извештај о 

затеченом 

стању  улице 

Милтена 

Китановића -  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

14 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 
Драгобрата 

Јанковића -  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

15 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Томе 

Ивановића -  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

16 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 

Омладинске -  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

17 

Извештај о 

затеченом 

стању   улице 
Јадранске -  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

18 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Велибора 

Стајића -  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

19 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Расадничка - 

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

20 

Извештај о 

затеченом 

стању улице 

Љубе Ђокића -  

2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

             

             

             

                  

 Место, Датум     

M.П

.   Потпис одговорног лица  
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Прилог  2a 
 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године   

Шифра 
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вре

дно

ст          

(у 

дин

.) 

Рок 

реа

лиз

ациј

е по 

осн

овн

ом 

угов

ору                

( 

дат

ум) 

Про

дуж

ење 

рок

а 

реа

лиз

ациј

е 

(да

тум

) 

На

по

ме

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Извешта

ј о 

затечен

ом 
стању   

улице 

Карађор

ђеве - 

110
1 

0001 
51
1 

51
14 

1   
50
,0

00 

  
60,
00

0 

                    

2 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 

Сурдул

ичких 
Мучени

ка   

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

3 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 

Милоша 

Обилић

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 
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а -  

4 

Извешта

ј о 
затечен

ом 

стању   

улице 

Хајдук 

Вељка     

- 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

5 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   
улице 

Другог 

Јужном

оравско

г 

Одреда 

- 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50
,0

00 

  
60,
00

0 

                    

6 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 
Романов

ске  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

7 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 

Жике 

Стајков

ића  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

8 

Извешта

ј о 
затечен

ом 

стању   

улице 

Мирка 

Стојано

вића -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

9 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   
улице 

Драгице 

Жарков

ић – део  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0
00 

  

60,

00
0 

                    

1

0 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 

Вука 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 
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Караџић
а - 

1

1 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 

Ђуре 

Јакшића  
-  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

2 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 

Првомај

ске - 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

3 

Извешта

ј о 

затечен

ом 
стању  

улице 

Милтен

а 

Китанов

ића -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50
,0

00 

  
60,
00

0 

                    

1

4 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 

Драгобр
ата 

Јанкови

ћа -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

5 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 

Томе 

Иванови

ћа -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

6 

Извешта
ј о 

затечен

ом 

стању   

улице 

Омлади

нске -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

7 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању   
улице 

Јадранс

ке -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 
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1

8 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању 

улице 

Велибор
а 

Стајића 

-  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

9 

Извешта

ј о 

затечен

ом 

стању 

улице 

Расадни

чка - 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

2

0 

Извешта

ј о 
затечен

ом 

стању 

улице 

Љубе 

Ђокића 

-  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

                     
                     

                            

 

Место, 

Датум         

Потпис 

одговорног 

лица         
                     

                     

 

 
 

 

 

Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:            

       1 

            

    

2,304,00

0 
  0 

1,920,00

0 
0 2,304,000 0 0 0 

             

           

                у 

дин 

(заокружено 

на 000) 

П

ри

ор

ит

ет 

Назив капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фина

нсир

ања 

Годи

на 

завр

шет

ка 

фин

анси

Укупна 

вреднос

т 

пројект

а 

Уговор

ени 

рок 

заврше

тка 

(месец-

година

Реал

изов

ано 

зак

ључ

но 

са 

2016 - 

план 

2016 

- 

про

цена 

извр

шењ

а 

 2017 

 

201

8 

 

2019 

Нако

н   

2019 
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проје

кта 

рањ

а 

прој

екта 

)  31.1

2.20

15. 

годи

не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Извештај о затеченом 

стању водоводне 

мреже у Масурици за 

потребе озакоњења 

објекта   

2017 2017 144,000   0 120,000 0 144,000 0 0 0 

2 

Пројектна 

документација за 
озакоњење пословног 

простора у стамбено-

пословној згради у 

ул.Томе Ивановића, 

зграда“Фонтана“ на 

кп.бр.502 

К.О.Сурдулица - 

2017 2017 240,000   0 200,000 0 240,000 0 0 0 

3 

Пројектна 

документација за 

озакоњење основне 

школе у Дикави   -  

2017 2017 240,000   0 200,000 0 240,000 0 0 0 

4 

Извештај о затеченом 

стању  постројења за 
пречишћавање 

одпадних вода у с. 

Алакинце.    -  

2017 2017 144,000   0 120,000 0 144,000 0 0 0 

5 

Извештај о затеченом 

стању  постројења за 

пречишћавање 

одпадних вода 

“Брана“ -  

2017 2017 144,000   0 120,000 0 144,000 0 0 0 

6 

Извештај о затеченом 

стању  водовода на 

Власини “Плавило – 

Метлике - Лујинци“   

2017 2017 144,000   0 120,000 0 144,000 0 0 0 

7 

Извештај о затеченом 

стању  фабрике питке 

воде на Власини  

“Метлике“  - 

2017 2017 168,000   0 140,000 0 168,000 0 0 0 

8 

Извештај о затеченом 

стању  водозахвата 

“Плавило“    -  
2017 2017 168,000   0 140,000 0 168,000 0 0 0 

9 

Извештај о затеченом 
стању  резервоара у 

Масурици  -  
2017 2017 72,000   0 60,000 0 72,000 0 0 0 

10 

Извештај о затеченом 

стању   резервоара у 

Сувојници -  
2017 2017 72,000   0 60,000 0 72,000 0 0 0 

11 

Извештај о затеченом 

стању   резервоара у 

Белом Пољу -  
2017 2017 72,000   0 60,000 0 72,000 0 0 0 

12 

Извештај о затеченом 

стању  резервоара у 

Алакинцу  - 
2017 2017 72,000   0 60,000 0 72,000 0 0 0 

13 

Извештај о затеченом 

стању   резервоара у 

Ромској Махали -  
2017 2017 72,000   0 60,000 0 72,000 0 0 0 
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14 

Извештај о затеченом 

стању прекидне 

коморе - 
2017 2017 72,000   0 60,000 0 72,000 0 0 0 

15 

Извештај о затеченом 

стању  резервоара у 

Пискавици - 
2017 2017 72,000   0 60,000 0 72,000 0 0 0 

16 

Извештај о затеченом 

стању постројења за 

прераду воде – 

Калифер  -  

2017 2017 168,000   0 140,000 0 168,000 0 0 0 

17 

Извештај о затеченом 

стању   улице Симе 

Погачаревића -  
2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

18 

Извештај о затеченом 

стању Масуричке 

улице -  
2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

19 

Извештај о затеченом 

стању   улице Жике 

Стајковића -  
2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

20 

Извештај о затеченом 

стању   улице 

Пушкинове - 
2017 2017 60,000   0 50,000 0 60,000 0 0 0 

             

                  

 Место, Датум     

M.П

.   

Потпис одговорног 

лица  

             

 

 

 

Прилог  2a 
 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године   

Шифра 

ЈЛС: 
  

      
   

  

        
      

              

           2,304,000        

2

0         
  2,304,000       

 

         

                у 

дин 

(заокружено 

на 000) 

 

 

 

          

Р

.б

р

. 

Назив 

капит

алног 

пројек

та 

Ш

иф

ра 

пр

огр

ам

а 

Ши

фра 

про

гра

мск

е 

акт

ивн

ости

К

о

н

то 

3. 

н

и

в

о 

К

о

н

то 

4. 

н

и

в

о 

И

зв

о

р 

Реа

лизо

ван

о 

зак

ључ

но 

са 

31.1

20

16

- 

пл

ан 

201

6 - 

про

цен

а 

реа

лиз

ациј

е 

 

20

17 

 

2

0

1

8 

 

2

0

1

9 

Н

а

к

о

н   

20

19 

Гра

ђеви

нска 

дозв

ола                                         

(дат

ум 

изда

вањ

Уго

вор                     

(да

тум  

прав

осна

жно

сти

)  

Уго

вор

ена 

вре

дно

ст 

по 

осн

овн

До

дат

но 

уго

вор

ена 

вре

дно

ст          

Рок 

реа

лиз

ациј

е по 

осн

овн

ом 

уго

Про

дуж

ење 

рок

а 

реа

лиз

ациј

е 

На

по

ме

на 
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/ 

Про

јект

а 

2.20

15. 

годи

не 

а ) ом 

уго

вор

у ( 

у 

дин

.) 

(у 

дин

.) 

вор

у                

( 

дат

ум) 

(да

тум

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Извеш

тај о 

затече

ном 

стању 

водово

дне 
мреже 

у 

Масур

ици за 

потреб

е 

озакоњ

ења 

објекта   

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

12
0,

00

0 

  

14

4,0

00 

                    

2 

Пројек

тна 

докуме
нтациј

а за 

озакоњ

ење 

послов

ног 

просто

ра у 

стамбе

но-

послов
ној 

згради 

у 

ул.Том

е 

Иванов

ића, 

зграда“

Фонта

на“ на 

кп.бр.5

02 
К.О.Су

рдулиц

а - 

110
1 

0001 
51
1 

51
14 

1   

20

0,
00

0 

  
24
0,0

00 

                    

3 

Пројек

тна 

докуме

нтациј

а за 

озакоњ

ење 

основн

е 
школе 

у 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

20

0,

00

0 

  

24

0,0

00 
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Дикави   

-  

4 

Извеш

тај о 

затече

ном 

стању  

постро

јења за 

пречи

шћава
ње 

одпадн

их 

вода у 

с. 

Алаки

нце.    -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

12

0,

00
0 

  

14

4,0
00 

                    

5 

Извеш

тај о 

затече

ном 

стању  
постро

јења за 

пречи

шћава

ње 

одпадн

их 

вода 

“Брана

“ -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

12

0,

00

0 

  

14

4,0

00 

                    

6 

Извеш

тај о 

затече
ном 

стању  

водово

да на 

Власин

и 

“Плави

ло – 

Метли

ке - 

Лујинц
и“   

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

12

0,

00

0 

  

14

4,0

00 

                    

7 

Извеш

тај о 

затече

ном 

стању  

фабрик

е питке 

воде на 

Власин

и  

“Метл

ике“  - 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

14

0,

00

0 

  

16

8,0

00 

                    

8 

Извеш
тај о 

затече

ном 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

14
0,

00

0 

  

16

8,0

00 
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стању  
водоза

хвата 

“Плави

ло“    -  

9 

Извеш

тај о 

затече

ном 

стању  

резерв

оара у 

Масур

ици  -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

60

,0

00 

  

72,

00

0 

                    

1

0 

Извеш
тај о 

затече

ном 

стању   

резерв

оара у 

Сувојн

ици -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

60

,0

00 

  

72,

00

0 

                    

1
1 

Извеш

тај о 

затече

ном 
стању   

резерв

оара у 

Белом 

Пољу -  

110
1 

0001 
51
1 

51
14 

1   
60
,0

00 

  
72,
00

0 

                    

1

2 

Извеш

тај о 

затече

ном 

стању  

резерв

оара у 
Алаки

нцу  - 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

60

,0

00 

  

72,

00

0 

                    

1

3 

Извеш

тај о 

затече

ном 

стању   

резерв

оара у 

Ромско

ј 

Махал

и -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

60

,0

00 

  

72,

00

0 

                    

1

4 

Извеш
тај о 

затече

ном 

стању 

прекид

не 

коморе 

- 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

60

,0

00 

  

72,

00

0 

                    

1

5 

Извеш

тај о 

затече

ном 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

60

,0

00 

  

72,

00

0 

                    



Петак,31.март.2017.године.               "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"            Број-6- Страна-361 

 

 

стању  

резерв

оара у 

Пискав

ици - 

1

6 

Извеш

тај о 
затече

ном 

стању 

постро

јења за 

прерад

у воде 

– 

Калиф

ер  -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

14

0,

00

0 

  

16

8,0

00 

                    

1

7 

Извеш

тај о 

затече
ном 

стању   

улице 

Симе 

Погача

ревића 

-  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

8 

Извеш

тај о 

затече

ном 

стању 
Масур

ичке 

улице -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

1

9 

Извеш

тај о 

затече

ном 

стању   

улице 

Жике 

Стајко

вића -  

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

2

0 

Извеш

тај о 
затече

ном 

стању   

улице 

Пушки

нове - 

110

1 
0001 

51

1 

51

14 
1   

50

,0

00 

  

60,

00

0 

                    

                     
                     

                            

 

Место, 

Датум         

Потпис 

одговорног 

лица         
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Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:            

       1 

            

    

153,866,16

8 
  0 

18,6

90,0

00 

1,566,

168 
98,080,000 

54,220,

000 
0 0 

             

           

                у 

дин 

(заокруже

но на 000) 

П

ри

ор

ит

ет 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фина

нсир

ања 

проје

кта 

Годи

на 

завр

шетк

а 

фина

нсира

ња 

проје

кта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Уговор

ени 

рок 

заврше

тка 

(месец-

година

)  

Реа

лиз

ова

но 

зак

љу

чно 

са 

31.

12.

201

5. 

год

ине 

2016 

- 

план 

2016 - 

проце

на 

извр

шења 

 2017  2018 

 

201

9 

Нак

он   

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Извођење радова 

на продужетку НН 

мреже јавне 

расвете крак 

Дринске дивизије 

2017 2017 410,000   0 0 0 410,000 0 0 0 

2 

Текуће одржавање  

некатегорисаних 

путева у 

Јелашници 

2017 2017 590,000   0 0 0 590,000 0 0 0 

3 

 Израда дренаже уз 
локални  

некатегорисани 

пут у селу  Доње 

Романовцe 

2017 2017 540,000   0 0 0 540,000 0 0 0 

4 

Реконструкција и 

доградња у ПШШ 

"Јосиф Панчић"  
2017 2017 4,200,000   0 0 0 4,200,000 0 0 0 

5 

 Реконструкција 

објекта “Дом за 

смештај старих 

лица Сурдулица” 

(У оквиру 

програма Обнове 

и унапређење 

објекта јавне 

намене у јавној 

својини који је 

донела Влада РС, 

односно 

Канцеларија за 

управљање јавним 

2017 2017 20,000,000   0 0 0 20,000,000 0 0 0 
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улагањима) 

6 

Реконструкција 

локалног пута у 

насељу Загужање 

код гробља у 

дужини од 1.200 

метара 

2017 2017 18,000,000   0 
590,

000 
0 7,280,000 

10,720,

000 
0 0 

7 

Услуге надзора 

над извођењем 

радова 
2017 2017 1,500,000   0 0 0 1,500,000 0 0 0 

8 

Реконструкција 

НН мреже и 

расвете у улицама 

Кеј Раде 

Цветковића и 

Расадничка  

2017 2017 1,300,000   0 

1,20

0,00

0 

0 1,300,000 0 0 0 

9 

Реконструкцију 

МК Власина Рид 2 

фаза 
2017 2017 1,800,000   0 

1,80

0,00

0 

0 1,800,000 0 0 0 

10 

Реконструкција 

Задружног дома 

Алакинце-2 фаза 2017 2017 1,200,000   0 

1,20

0,00

0 

0 1,200,000 0 0 0 

11 

Духовна музика 

Србије и Бугарске 

као подршка 

прекограничном 

фестивалу туризма 

2017 2018 30,000,000   0 0 0 13,000,000 
17,000,

000 
0 0 

12 

 Развој туризма у 

пограничном 

региону Бугарске и 

Србије кроз 

креирање 

туристичких 

атракција и 

изложби 
репрезентативних 

културних и 

историјских 

локалитета у 

општинама 

Сурдулица и 

Правец 

2017 2018 39,000,000   0 0 0 12,500,000 
26,500,

000 
0 0 

13 

Реконструкција и 

опремање СКЦ-а, 

II A фаза 
2017 2017 16,560,000   0 0 0 16,560,000 0 0 0 

14 

Изградња 

потпорног зида и 

ограде на 

фудбалском 

стадиону Бело 

Поље 

2017 2017 2,446,168   0 0 
1,566,

168 
880,000 0 0 0 

15 

Уградња 

подземних 

хидраната на 

градском стадиону 

2017 2017 320,000   0 0 0 320,000 0 0 0 
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16 

Реконструкција  
подручног 

одељења у 

Сувојници 

2017 2017 13,900,000   0 
13,9
00,0

00 

0 13,900,000 0 0 0 

17 

ЈП "Дирекција за 

грађевинско 

земљиште и путеве 

општине 

Сурдулица" 

2017 2017 2,100,000   0 0 0 2,100,000 0 0 0 

18 

  

        0 0 0 0 0 0 0 

19 

  

        0 0 0 0 0 0 0 

20 

  

        0 0 0 0 0 0 0 

             

             

             

                  

 Место, Датум     

M.

П.   Потпис одговорног лица  

             

 

 
 

 

 

Прилог  2a 
 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године   

Шифра 

ЈЛС: 
  

      
   

        

        
            

                    

         

1,56

6,16

8 

98,

080

,00

0 

54,

220

,00

0 

    

       

2

0         

1,56

6,16

8 

98,

080

,00

0 

54,

220

,00

0 

    

       

         

                у дин 

(заокружено на 

000)          

Р

.

б

р

. 

Нази

в 

капи

тално

г 

проје

кта 

Ш

иф

ра 

пр

ог

ра

ма 

Ши

фра 

про

гра

мск

е 

акт

ивн

ост

и/ 

Про

К

о

н

т

о 

3. 

н

и

в

о 

К

о

н

т

о 

4. 

н

и

в

о 

И

зв

о

р 

Реа

лиз

ова

но 

зак

ључ

но 

са 

31.1

2.20

15. 

201

6- 

пл

ан 

201

6 - 

про

цен

а 

реа

лиз

аци

је 

 

201

7 

 

201

8 

 

2

0

1

9 

Н

а

к

о

н   

20

19 

Гра

ђев

инс

ка 

дозв

ола                                         

(да

тум 

изда

вањ

а ) 

Угово

р                     

(дату

м  

право

снаж

ност

и)  

Уг

ово

рен

а 

вре

дно

ст 

по 

осн

овн

ом 

До

дат

но 

уго

во

рен

а 

вре

дно

ст          

(у 

Рок 

реа

лиз

аци

је 

по 

осн

овн

ом 

уго

вор

П

ро

ду

же

ње 

ро

ка 

ре

ал

из

ац

На

по

ме

на 
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јект

а 

год

ине 

уго

вор

у ( 

у 

дин

.) 

ди

н.) 

у                

( 

дат

ум) 

иј

е 

(д

а

ту

м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Извођ
ење 

радов

а на 

проду

жетку 

НН 

мреж

е 

јавне 

расве

те 

крак 
Дрин

ске 

дивиз

ије 

07

01 

П 

4.3.

24 

5

1

1 

5

1

1

2 

1       

410

,00

0 

      

Одо

бре

ње 

351-

413/

14-

03 

од 

03.1

0.20
14 

03/ 

de-

cem-

bar 

2015 

408

,00

0 

        

2 

Текућ

е 

одржа

вање  

некат

егори

саних 

путев
а у 

Јелаш

ници 

07

01 

П 

4.3.

25 

5

1

1 

5

1

1

3 

1       

590

,00

0 

      

Не 

изда

је се 

04/ 

april 

2016 

588

,72

0 

        

3 

 

Израд

а 

дрена

же уз 

локал

ни  

некат

егори

сани 
пут у 

селу  

Доње 

Рома

новцe 

07

01 

П 

4.3.

26 

5

1

1 

5

1

1

3 

1       

540

,00

0 

      

Није 

изда

то 

  

  

        

4 

Рекон

струк

ција и 

догра

дња у 

ПШ

Ш 
"Јоси

ф 

Панч

ић"  

20

03 

П 

4.1.

5.1 

4

6

3 

4

6

3

2 

1       

4,2

00,

000 

      

Бр. 

351-

103/

15-

03 

од 
02.0

9.20

15  

18.04.

2016 

583

,68

0 
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5 

 
Рекон

струк

ција 

објект

а 

“Дом 

за 

смеш

тај 

стари

х 

лица 
Сурд

улица

” (У 

оквир

у 

прогр

ама 

Обно

ве и 

унапр

еђење 
објект

а 

јавне 

намен

е у 

јавној 

своји

ни 

који 

је 

донел

а 
Влада 

РС, 

однос

но 

Канце

лариј

а за 

управ

љање 

јавни

м 
улага

њима

) 

09

01 

П 
4.1.

2-0 

4
6

5 

4
6

5

2 

7       

20,
000

,00

0 

                    

6 

Рекон

струк

ција 

локал

ног 

пута 

у 

насељ

у 
Загуж

ање 

код 

гробљ

а у 

дужи

07

01 

П 

4.3.

27-3 

5

1

1 

5

1

1

3 

1   

590

,00

0 

  

7,2

80,

000 

10,

720

,00

0 

                  



Петак,31.март.2017.године.               "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"            Број-6- Страна-367 

 

 

ни од 

1.200 

метар

а 

7 

Услуг

е 

надзо
ра 

над 

извођ

ењем 

радов

а 

11

01 

000

1 

5

1

1 

5
1

1

4 

1       

1,5

00,

000 

        
16.06.

2016 

1,3

20,

000 

        

8 

Рекон

струк

ција 

НН 

мреж

е и 

расве
те у 

улица

ма 

Кеј 

Раде 

Цветк

овића 

и 

Расад

ничка  

07

01 

П 

4.3.

27-5 

5

1

1 

5

1

1

3 

1

3 
  

1,2

00,

000 

  

1,3

00,

000 

                    

9 

Рекон

струк
цију 

МК 

Власи

на 

Рид 2 

фаза 

12

01 

П 

4.3.

28 

5

1

1 

5

1

1

3 

1

3 
  

1,8

00,

000 

  

1,8

00,

000 

      

Није 

изда

то 

            

1

0 

Рекон

струк

ција 

Задру

жног 

дома 
Алак

инце-

2 

фаза 

12

01 

П 

4.3.

29 

5

1

1 

5

1

1
3 

1

3 
  

1,2

00,

000 

  

1,2

00,

000 

      

Одо

бре

ње 

351-

31/1

5-03 
од 

18.0

5.20

15 

            

1
1 

Духов

на 

музик

а 

Србиј

е и 

Бугар

ске 

као 
подр

шка 

преко

грани

чном 

фести

валу 

туриз

12
01 

П 

4.3.
30 

4

6
5 

4

6
5

2 

1       

8,0

00,
000 

17,

000
,00

0 

    

Бр. 

351-

34/1

2-03 
од 

18.0

9.20

14  
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ма 

1

2 

Духов

на 

музик

а 

Србиј
е и 

Бугар

ске 

као 

подр

шка 

преко

грани

чном 

фести

валу 

туриз
ма 

12

01 

П 

4.3.

30 

4

6

5 

4

6

5

2 

6       

5,0

00,

000 

      

Бр. 

351-

34/1

2-03 

од 

18.0

9.20

14  

            

1

3 

 

Развој 

туриз

ма у 

погра

нично

м 

регио

ну 

Бугар

ске и 
Србиј

е кроз 

креир

ање 

турис

тички

х 

атрак

ција и 

излож

би 
репре

зента

тивни

х 

култу

рних 

и 

истор

ијски

х 

локал

итета 
у 

општ

инама 

Сурд

улица 

и 

Праве

12

01 

П 

4.3.

31 

4

6

5 

4

6

5

2 

1       

7,5

00,

000 

26,

500

,00

0 

    

Бр. 

351-

22/1

2-03 

од 

14.0
2.20

16 

            



Петак,31.март.2017.године.               "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"            Број-6- Страна-369 

 

 

ц 

1

4 

 

Развој 
туриз

ма у 

погра

нично

м 

регио

ну 

Бугар

ске и 

Србиј

е кроз 
креир

ање 

турис

тички

х 

атрак

ција и 

излож

би 

репре

зента

тивни
х 

култу

рних 

и 

истор

ијски

х 

локал

итета 

у 

општ
инама 

Сурд

улица 

и 

Праве

ц 

12

01 

П 

4.3.

31 

4

6

5 

4

6

5

2 

6       

5,0

00,

000 

      

Бр. 

351-

22/1

2-03 

од 

14.0

2.20

16 

            

1

5 

Рекон

струк

ција и 

опрем

ање 

СКЦ-
а, II A 

фаза 

12

01 

П 

4.3.

32 

5

1

1 

5

1

1

3 

1       

16,

560

,00

0 

      

Није 

изда

то 

            

1

6 

Изгра

дња 

потпо

рног 

зида 

и 

оград

е на 

фудба

лском 

стади
ону 

Бело 

13

01 

П 

4.3.

34 

5

1

1 

5

1

1

2 

1     

1,56

6,16

8 

880

,00

0 

      

Одо

бре

ње 

351-

135/

15-

03 

од 

16.1

1.20
15 

08.12.

2015 

2,4

43,

668 
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Поље 

1

7 

Уград

ња 

подзе

мних 

хидра

ната 

на 

градс

ком 
стади

ону 

13

01 

П 

4.3.

36 

5

1

1 

5

1

1

2 

1       

320

,00

0 

      

Није 

изда

то 

            

1

8 

Рекон

струк

ција  

подру

чног 

одеље

ња у 

Сувој

ници 
20

02 

П 

4.1.

4.3 

4

6

5 

4

6

5
2 

1   

1,5

00,

000 

  

1,5

00,

000 

      

Грађ

евин

ска 

дозв

ола 

бр.R

OP-

SUR

-

5625

-
CPI

H-

5/20

16 

од 

23.0

5.20

16 

            

1

9 

Рекон

струк

ција  

подру
чног 

одеље

ња у 

Сувој

ници 
20

02 

П 

4.1.

4.3 

4

6

5 

4

6

5

2 

6   

12,

400

,00

0 

  

12,

400

,00

0 

      

Грађ

евин

ска 

дозв
ола 

бр.R

OP-

SUR

-

5625

-

CPI

H-

5/20

16 

од 
23.0

5.20

16 

            

2

0 

ЈП 

"Дире

кција 

за 

грађе

винск

о 

земљ

иште 
и 

путев

е 

општ

07

01 

000

2 

5

1

1 

5

1

1

2 

1       

2,1

00,

000 
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ине 

Сурд

улица

" 

                     

                     

                            

 Мест

о, 

Дату

м         

Потпис 

одговорног 

лица         

                     

                     

 

 

ПРЕГЛЕД 

ПРИХОДА 
  ПРИЛОГ I 

Екон.класиф

икација 
Извор прихода и примања 

Ребаланс I март  

2017. год. 

1 2   

700000 I Текући приходи   

711000 Порез на доходак,добит и капиталне добитке   

711111 Порез на зараде 160,000,000 

711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном нето приходу 
700,000 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално одређеном нето приходу 
5,200,000 

711123 Порез на приходе од самосталних делатности самоопорезивање 6,500,000 

711143 Порез на приходе од непокретности 10,000 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 200,000 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 50,000 

711147 Порез на земљиште 500,000 

711161 Порез на приходе од осигурања лица   

711181 
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на 

територији месне заједнице и општине 
  

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства   

711184 
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном 

делатношћу 
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711191 Порез на остале приходе 20,000,000 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 1,600,000 

  УКУПНО 711000 194,760,000 

712000 Порез на фонд зарада   

712111 Порез на фонд зарада запослених који се фин. из буџета   

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених   

712113 Порез на фонд зарада лица која остварују приходе   

  УКУПНО 712000   

713000 Порез на имовину   

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 20,000,000 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 18,000,000 

713311 Порез на наслеђе и поклоне 600,000 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 4,000,000 

713422 Порез на пр.апсо.пр.на акцијама и др.хар.од вр.   

713423 Порез на пр.апсо.пр. на половним моторним возилима 2,500,000 

713611 Порез на акције, на име и уделе 10,000 

  УКУПНО 713000 45,110,000 

714000 Порез на добра и услуге   

714421 
Ком.такса за држање музичких уређаја и  приређивање музичког 

програма у угоститељским објектима 
10,000 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 10,000 

714441 Ср.за противпож.заш.од 6% наплаћене премије осиг-ња од пожара 10,000 

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних  

возила, осим пољопривредних возила и машина 
7,600,000 

714514 Годишња накнада за  моторна возила, тракторе и прикључна возила   

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 200,000 

714547 Накнада за загађивање животне средине   

714549 
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног 

отпада 
50,000 
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714552 Боравишна такса 500,000 

714562 Посебна нак.за заш.и унапређ.жив.сред. 24,000,000 

714571 Ком.такса за држање кућних животиња    

714572 Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") 30,000 

  УКУПНО 714000 32,410,000 

716000 Други порези   

716111 Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 35,000,000 

  УКУПНО 716000 35,000,000 

732000 Текуће донације   

732151 Текуће донације 5,000,000 

732251 Капиталне донације 15,000,000 

  У К У П Н О      732000 20,000,000 

733100 Трансфери од других нивоа власти   

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине 238,054,481 

733152 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општине 10,250,000 

733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од нивоа Републике у 

корист нивоа општине 
20,000,000 

733251 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу,  од Републике у 

корист нивоа општине 
20,000,000 

  УКУПНО 733000 288,304,481 

741000 Приходи од имовине   

741151 
Приходи буџета општине од камата на ср. консолидованог рачуна 

трезора укључена у депозит банака  
0 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 50,000 

741526 Накнада за коришћење шума 600,000 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

210,000,000 

741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање   

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,000,000 
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741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом 
200,000 

741536 Накнада за коришћење грађевинског земљишта од правних лица   

741541 Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе 1,520,000 

741542 Накнада за коришћење природног лековитог фактора 14,000,000 

741551 
Нак.за кор.добара од општег интереса у пр.ел.енергије и 

производњи нафте и гаса  
  

741569 Сливна вода – накнада од правних лица 5,000 

  УКУПНО 741000 227,375,000 

742000 Приходи од продаје добара и услуга   

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 

у државној својини  које користе општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 

  

742153 
Приходи од  закупнине за  грађевинско земљиште у корист нивоа 

општине 
100,000 

742251 Општинске административне таксе 200,000 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1,500,000 

742255 Такса за озакоњење објекта  2,000,000 

742351 
Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације 

општина 
3,000,000 

  УКУПНО 742000 6,800,000 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1,500,000 

743351 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета 

имовинска корист у том поступку 

100,000 

743924 Приходи од ув.цел.пореског дуга који је предмет принудне наплате 100,000 

  УКУПНО 743000 1,700,000 

745000 Мешовити неодређени приходи   

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 23,540,519 
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  УКУПНО 745000 23,540,519 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   

  УКУПНО 771000   

772000 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне 

године 
  

772114 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне 

године 
  

  УКУПНО 772000 0 

911000 Примања од домаћих задужења    

911451 
Примања од задуживања од посл. банака у земљи у корист нивоа 

општина 
50,000,000 

  УКУПНО 911000 50,000,000 

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине   

921951 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист 

нивоа општине 
  

  УКУПНО 921000 0 

  У К У П Н О      I 925,000,000 

   II Приходи буџетских корисника   

      

01 Приходи из буџета  925,000,000 

04 
Приходи остварени обављањем сопствене делатности 

буџетских корисника 
11,155,000 

06 Приходи буџетских корисника од донација 22,800,000 

07 Од другог нивоа власти 39,620,000 

08 Трансфери од физичких лица 5,180,000 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 59,112,000 

    1,062,867,000 

  У К У П Н О       1,062,867,000 
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА     

   

РЕБАЛАН

С I 2017. Г.      ПРИЛОГ II 

ПРОГРАМ / 

ПA / 

Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Циљана 

вредност 

2017. 

Циљана 

вредност 

2018. 

Циљана 

вредност 

2019. 

Средства из 

буџета  2017. 

Сопствен

и и други 

приходи 

2017. 

Укупна 

средства 

                    

1 - Локални 

развој и 

просторно 

планирање 1101     59,620,800 61,707,528 63,867,291 57,395,800 2,225,000 59,620,800 

Стратешко, 

просторно и 

урбанистичко 

планирање 0001 

Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистичком 

документацијо

м 

Проценат 

површине 

покривен 

плановима 

детаљне 

регулације 59,620,800 61,707,528 63,867,291 57,395,800 2,225,000 59,620,800 

2 - 

Комунална 

делатност 1102     57,126,000 56,848,410 58,838,104 55,876,000 1,250,000 54,926,000 

Управљање и 

одржавање 

јавног 

осветљења 0001 

Адекватно 

управљање 

јавним 

осветљењем 

   Укупан 

број 

интервенциј

а по 

поднетим 

иницијатива

ма грађана 

зазамену 

светиљки 

када 

престану да 

раде 

Укупан број 

замена 

светиљки 

након 

пуцања 

лампи на 

годишњој 

бази 19,100,000 19,768,500 20,460,398 19,100,000   19,100,000 

Одржавање 

јавних 

зелених 

површина 0002 

Максимална 

могућа 

 покривеност 

насеља 

 и територије 

услугама 

уређења и 

 одржавања 

зеленила 

Број м2 

јавних 

зелених 

површина на 

којима се 

уређује и 

одржава             

зеленило у 

односу на 

укупан број 

м2 зелених 

површина 5,000,000 5,175,000 5,356,125 5,000,000   5,000,000 

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 0003 

 

Максимална 

могућа 

 покривеност 

насеља  

И територије 

услугама 

одржавање 

чистоће јавних 

површина 

Степен 

покривеност

и територије 

услугама 

одржавања 

чистоће 

јавно – 

прометних 

површина( 

број улица 

које се чисте 
20,000,000 20,700,000 21,424,500 20,000,000   20,000,000 
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у односу на 

укупан број 

улица у 

општини) 

Одржавање 

гробаља и 

погребне 

услуге 0006 

Адекватан 

квалитет 

пружених 

услуга 

одржавања 

гробаља и 

погребних 

услуга 

Број 

интервенциј

а у односу 

на укупан 

број 

поднетих 

иницијатива 

за чишћење 

и одржавање 

гробаља 2,000,000 2,070,000 2,142,450 2,000,000   2,000,000 

Остале 

комуналне 

услуге 0009     3,246,000 3,359,610 3,477,196 3,246,000   3,246,000 

П 4.3.2 1102 

Адекватан 

квалитет 

пружених 

услуга 

одвођења 

отпадних вода 

Број 

интервенциј

а на 

канализацио

ној мрежи 

1,000,000 1,035,000 1,071,225   1,000,000 1,000,000 

П 4.3.3 1102 1,930,000 1,997,550 2,067,464 1,930,000   1,930,000 

П 4.3.4 1102 250,000 258,750 267,806   250,000 250,000 

П 4.3.5 1102 2,400,000 2,484,000 2,570,940 2,400,000   2,400,000 

П 4.3.5-1 1102 2,200,000     2,200,000     

3- Локални 

економски 

развој 1501     0 0 0 0 0 0 

Мере активне 

политике 

запошљавања 0002 

Успостављање 

механизма за 

финансијску 

подршку 

запошљавању 

Број 

новозапосле

них уз 

помоћ 

успостављен

их 

механизама 

за 

финансијску 

подршку за 

запошљавањ

е 0 0 0     0 

                    

4- Развој 

туризма 1502     31,795,000 32,907,825 34,059,599 26,725,000 5,070,000 31,795,000 

Управљање 

развојем 

туризма 0001 

Повећање 

квалитета 

туристичке 

понуде и услуге 

Проценат 

реализације 

програма 

развоја 

туризма 

општине  у 

односу на 

годишњи 

план 26,935,000 27,877,725 28,853,445 23,225,000 3,710,000 26,935,000 

Промоција 

туристичке 

понуде 0002 

Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде 

града/општине 

на циљаним 

тржиштима 

Број 

догађаја 

који 

промовишу 

туристичку 

понуду 

општине  на 

којима 

учествује 

ТО општине 

Број 

дистрибутив

ног 
4,860,000 5,030,100 5,206,154 3,500,000 1,360,000 4,860,000 
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пропагандно

г материјала 

                    

5 - Развој 

пољопривред

е 0101     34,800,000 36,018,000 37,278,630 34,800,000 0 34,800,000 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредн

е политике у 

локалној 

заједници 0001 

Стварање 

услова за развој 

и унапређење 

пољопривредне 

производње  

Број 

едукација 

намењених 

пољопривре

дним 

произвођачи

ма на 

територији 

града/општи

не 2,080,000 2,152,800 2,228,148 2,080,000   2,080,000 

Мере подршке 

руралном 

развоју 0002 

Изградња 

одрживог, 

ефикасног и 

конкурентног 

пољопривредно

г сектора 

Број 

регистрован

их 

пољопривре

дних 

газдинстава 

који су 

корисници 

директног 

плаћања у 

односу на 

укупан број 

пољопривре

дних 

газдинстава 32,720,000 33,865,200 35,050,482 32,720,000   32,720,000 

                    

6 - Заштита 

животне 

средине 0401     88,997,000 92,111,895 95,335,811 62,310,000 26,687,000 88,997,000 

Управљање 

заштитом  

животне 

средине  0001 

Испуњење 

обавеза у 

складу са 

законима у 

домену 

постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и 

мера заштите 

Усвојен 

програм 

заштите 

животне 

средине са 

акционим 

планом  

Усвојен 

план 

квалитета 

ваздуха 

Усвојен 

план 

заштите од 

буке 88,997,000 92,111,895 95,335,811 62,310,000 26,687,000 88,997,000 

7 – 

Организациј

а саобраћаја 

и саобраћајна 

инфраструкт

ура 0701     102,940,000 106,542,900 110,271,902 71,840,000 31,100,000 92,175,000 
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Одржавање 

саобраћајне 

инфраструкту

ре 0002 

Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију 

и  редовно 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

Проценат 

санираних 

путева од 

укупне 

дужине 

путне мреже 

која захтева 

санацију и 

реконструкц

ију 25,175,000 26,056,125 26,968,089 25,175,000   25,175,000 

П 4.3.6 0701 

Одржавање 

квалитета 

улица кроз 

реконструкцију 

и редовно 

одржавање 

асфалтног 

покривач 

Број 

километара 

новоизграђе

них путева 

1,400,000 1,449,000 1,499,715   1,400,000 1,400,000 

П 4.3.7 0701 5,550,000 5,744,250 5,945,299 5,550,000   5,550,000 

П 4.3.8 0701 12,200,000 12,627,000 13,068,945   12,200,000 12,200,000 

П 4.3.9 0701 11,700,000 12,109,500 12,533,333   11,700,000 11,700,000 

П 4.3.10 0701 5,800,000 6,003,000 6,213,105   5,800,000 5,800,000 

П 4.3.11 0701 1,600,000 1,656,000 1,713,960 1,600,000   1,600,000 

П 4.3.12 0701 260,000 269,100 278,519 260,000   260,000 

П 4.3.13 0701 1,530,000 1,583,550 1,638,974 1,530,000   1,530,000 

П 4.3.14 0701 1,550,000 1,604,250 1,660,399 1,550,000   1,550,000 

П 4.3.15 0701 6,700,000 6,934,500 7,177,208 6,700,000   6,700,000 

П 4.3.16 0701 300,000 310,500 321,368 300,000   300,000 

П 4.3.17 0701 

Број 

километара 

санираних 

или 

реконструис

аних улица 

1,700,000 1,759,500 1,821,083 1,700,000   1,700,000 

П 4.3.18 0701 500,000 517,500 535,613 500,000   500,000 

П 4.3.19 0701 8,800,000 9,108,000 9,426,780 8,800,000   8,800,000 

П 4.3.20 0701 1,200,000 1,242,000 1,285,470 1,200,000   1,200,000 

П 4.3.21 0701 1,350,000 1,397,250 1,446,154 1,350,000   1,350,000 

П 4.3.22 0701 320,000 331,200 342,792 320,000   320,000 

П 4.3.23 0701 3,000,000 3,105,000 3,213,675 3,000,000   3,000,000 

П 4.3.24 0701 410,000 424,350 439,202 410,000   410,000 

П 4.3.25 0701 590,000 610,650 632,023 590,000   590,000 

П 4.3.26 0701 540,000 558,900 578,462 540,000   540,000 

П 4.3.27 0701 0 0 0     0 

П 4.3.27-1 0701 585,000 605,475 626,667 585,000   585,000 

П 4.3.27-2 0701 1,200,000 1,242,000 1,285,470 1,200,000   1,200,000 

П 4.3.27-3 0701 7,280,000 7,534,800 7,798,518 7,280,000   7,280,000 

П 4.3.27-4 0701 400,000 414,000 428,490 400,000   400,000 

П 4.3.27-5 0701 1,300,000 1,345,500 1,392,593 1,300,000   1,300,000 

          



380-Страна – Број - 6 -           „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Петак,31.март.2017.године. 

 

 

8 – 

Предшколско 

васпитање 2001     72,648,000 75,190,680 77,822,354 58,788,000 13,860,000 72,648,000 

Функциониса

ње 

предшколских 

установа 0001 

Обезбеђени 

адекватни  

услови за 

Васпитно-

образовни рад 

са децом уз 

повећан 

обухват 

Просечан 

број деце у 

групи (јасле, 

предшколск

и, ппп) 

Просечан 

број деце по 

васпитачу/ва

спитачици 

(јасле, 

предшколск

и, 

припремни 

предшколск

и програм) 71,718,000 74,228,130 76,826,115 58,138,000 13,580,000 71,718,000 

П 4.1.3.1 2001 

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања  

Број  

одржаних 

манифестац

ија 330,000 341,550 353,504 50,000 280,000 330,000 

П 4.1.3.2 2001 

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања  

Смањен број 

комуналних 

интервенциј

а 600,000 621,000 642,735 600,000   600,000 

                    

9 – Основно 

образовање 2002     60,150,000 62,255,250 64,434,184 47,750,000 12,400,000 60,150,000 

Функциониса

ње основних 

школа 0001 

Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно-

образовни рад 

са децом у 

основним 

школама  

Просечан 

број ученика 

по одељењу 

(разврстани 

по полу) 44,150,000 45,695,250 47,294,584 44,150,000   44,150,000 

П 4.1.4.1 2002 

Унапређен 

квалитет 

основног 

образовања 

Проценат 

ученика који 

је 

учествовао 

на 

републички

м 

такмичењим

а 600,000 621,000 642,735 600,000   600,000 

П 4.1.4.2 2002 

Унапређен 

квалитет 

основног 

образовања 

Проценат 

ученика 

носиоца 

Вукове 

дипломе 800,000 828,000 856,980 800,000   800,000 

П 4.1.4.3 2002 

Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно-

образовни рад 

са децом у 

основним 

школама  

Просечан 

број ученика 

по одељењу 

(разврстани 

по полу) 14,600,000 15,111,000 15,639,885 2,200,000 12,400,000 14,600,000 

10 – Средње 

образовање 2003     22,860,000 23,660,100 24,488,204 22,860,000 0 22,860,000 
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Функциониса

њесредњихшк

ола 0001 

Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно-

образовни рад у 

средњим 

школама и 

безбедно 

одвијање 

наставе 

Просечан 

број ученика 

по одељењу  18,000,000 18,630,000 19,282,050 18,000,000   18,000,000 

П 4.1.5.1 2003 

Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно-

образовни рад 

са децом у 

средњим 

школама  

Просечан 

број ученика 

по одељењу 

(разврстани 

по полу) 4,200,000 4,347,000 4,499,145 4,200,000   4,200,000 

П 4.1.5.2 2003 

Унапређен 

квалитет 

средњегобразов

ања 

Проценат 

ученика који 

је 

учествовао 

на 

републички

м 

такмичењим

а 360,000 372,600 385,641 360,000   360,000 

П 4.1.5.3 2003 

Унапређен 

квалитет 

средњег 

образовања 

Проценат 

ученика 

носиоца 

Вукове 

дипломе 300,000 310,500 321,368 300,000   300,000 

                    

11 - 

Социјална и 

дечја 

заштита 0901     52,790,000 54,637,650 56,549,968 30,300,000 22,490,000 52,790,000 

Социјалне 

помоћи 0001 

Унапређење 

заштите 

сиромашних  

Број 

корисника 

једнократне 

новчане 

помоћи у 

односу на 

укупан број 

грађана 20,480,000 21,196,800 21,938,688 20,120,000 360,000 20,480,000 

Прихватилиш

та и друге 

врсте 

смештаја 0002 

Обезбеђење 

услуга 

смештаја 

Број 

корисника 

услуга 

смештаја/пр

ихватилишт

а 1,000,000 1,035,000 1,071,225 500,000 500,000 1,000,000 

Подршка 

социо-

хуманитарним 

организацијам

а 0003 

Подстицање 

развоја 

разноврсних 

социјалних и 

других услуга у 

заједници 

Број 

удружења / 

хуманитарн

их 

организациј

а које 

добијају 

средства из 

буџета 

града/општи

не 3,700,000 3,829,500 3,963,533 2,700,000 1,000,000 3,700,000 

Саветодавно-

терапијске и 

социјално-

едукативне 

услуге 0004 

Подршка 

развоју мреже  

услуге  

социјалне 

заштите 

предвиђене 

Одлуком о 

социјалној 

заштити и 

Законом о 

социјалној 

заштити  

Број 

корисника 

саветодавно

-терапијских 

и социо - 

едукативних 

услуга у 

заједници  2,630,000 2,722,050 2,817,322 2,500,000 130,000 2,630,000 
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Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног крста 0005 

Социјално 

деловање - 

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне 

помоћи лицима 

у невољи, 

развијањем 

солидарности 

међу људима, 

организовањем 

различитих 

облика помоћи 

Број 

дистрибуира

них пакета 

хране за 

социјално 

угрожено 

становништ

во 2,500,000 2,587,500 2,678,063 2,500,000   2,500,000 

П 4.1.1-0 0901 

Обезбеђење 

услуге 

смештаја  

Број 

кориснука 

услуга ( 

старих у 

односу на 

укупан број 

старих) 20,000,000       20,000,000 20,000,000 

П 4.1.1 0901 

Побољшање 

социјално-

економских 

услова живота 

грађана који 

припадају 

посебно 

осетљивим 

социјаним 

групама  

Број 

породица 

којима је 

обезбеђено 

адекватно 

становање  250,000 258,750 267,806 250,000   250,000 

П 4.1.2 0901 

Побољшање 

социјално-

економских 

услова живота 

грађана који 

припадају 

посебно 

осетљивим 

социјаним 

групама  

Број 

избеглих, 

интерно 

расељених и 

повратника 

по 

Споразуму о 

реадмисији 

којима је 

обезбеђено 

адекватно 

решавања 

стамбених 

услова  2,230,000 2,308,050 2,388,832 1,730,000 500,000 2,230,000 

                    

12 -  

Здравствена 

заштита 1801     3,710,000 3,839,850 3,974,245 3,710,000 0 3,710,000 

Мртвозорство 0002 

Утврђивање 

узрока смрти 

Број 

здравствени

х 

радника/лек

ара 

финансиран

их из буџета 

за услуге 

утврђивања 

узрока 

смрти 500,000 517,500 535,613 500,000   500,000 

Спровођење 

активности из 

области 

друштвене 

бриге за јавно 

здравље 0003 

Стварање 

услова за 

унапређење и 

очување 

здравља 

становништва 

% 

реализовани

х посебних 

програма из 

области 

јавног 

здравља 3,210,000 3,322,350 3,438,632 3,210,000   3,210,000 

13 - Развој 

културе 1201     107,712,550 111,482,489 115,384,376 87,957,550 19,755,000 107,712,550 
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Функциониса

ње локалних 

установа 

културе 0001 

Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе 

Број 

запослених 

у 

установама 

културе у 

односу на 

укупан број 

запослених 

у ЈЛС 43,962,550 45,501,239 47,093,783 37,437,550 6,525,000 43,962,550 

Јачање 

културне 

продукције уи 

уметничког 

стваралаштва 0002 

Повећање 

учешћа грађана 

у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

Број грађана 

који су 

учествовали 

у 

програмима 

културне 

продукције 

уметничког 

стваралаштв

а 3,875,000 4,010,625 4,150,997 3,860,000 15,000 3,875,000 

Остваривање 

и 

унапређивање 

јавног 

интереса у 

области јавног 

информисања 0004 

Повећана 

понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

Број 

програмских 

садржаја 

подржаних 

на 

конкурсима 

јавног 

информисањ

а 2,900,000 3,001,500 3,106,553 2,900,000   2,900,000 

П 4.1.1.1 1201 

Унапређење 

очувања 

културно-

историјског 

наслеђа 

Број 

реализовани

х програма 

популаризац

ије 

културно-

историјског 

наслеђа на 

нивоу 

локалне 

заједнице 6,320,000 6,541,200 6,770,142 6,140,000 180,000 6,320,000 

П 4.1.2.1 1201 

Популисање 

поезије и 

ширење круга 

рецитатора и 

љубитеља 

поезије, 

промоција 

дечијег 

стваралаштва и 

песништва 

Број деце, 

учесника у 

културним 

активностим

а и повећан 

број чланова 

библиотеке 245,000 253,575 262,450 210,000 35,000 245,000 

П 4.1.3 1201 

Повећана 

понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

Број 

програмских 

садржаја 

подржаних 

на 

конкурсима 

јавног 

информисањ

а 2,000,000 2,070,000 2,142,450 2,000,000   2,000,000 

П 4.1.4 1201 

Подршка свим 

нивоима 

образовања 

Степен 

подршке 

талентованој 

деци као и 

подршка 

високошкол

цима у 

научноистра

живачком 

раду 2,760,000 2,856,600 2,956,581 2,760,000   2,760,000 
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П 4..3.28 1201 

Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа 

културе 

Број 

установа 

културе у 

надлежност

и 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 1,800,000 1,863,000 1,928,205   1,800,000 1,800,000 

П 4.3.29 1201 

Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа 

културе 

Број 

установа 

културе у 

надлежност

и 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 1,200,000 1,242,000 1,285,470   1,200,000 1,200,000 

П 4.3.30 1201 

Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа 

културе 

Број 

установа 

културе у 

надлежност

и 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 13,000,000 13,455,000 13,925,925 8,000,000 5,000,000 13,000,000 

П 4.3.31 1201 

Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа 

културе 

Број 

установа 

културе у 

надлежност

и 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 12,500,000 12,937,500 13,390,313 7,500,000 5,000,000 12,500,000 

П 4.3.32 1201 

Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа 

културе 

Број 

установа 

културе у 

надлежност

и 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 
16,560,000 17,139,600 17,739,486 16,560,000   16,560,000 
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културе 

П 4.3.32-1 1201 

Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа 

културе 

Број 

установа 

културе у 

надлежност

и 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 590,000 610,650 632,023 590,000   590,000 

                    

14 - Развој 

спорта и 

омладине 1301     113,625,000 117,601,875 121,717,941 112,045,000 1,580,000 113,400,000 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијам

а, 

удружењима и 

савезима 0001 

Обезбеђивање 

услова за рад и 

унапређење 

капацитета 

спортских 

организација  

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта 

у 

граду/општини 

Број 

посебних 

програма 

спортских 

организациј

а 

финансиран

их од стране 

општине 108,155,000 111,940,425 115,858,340 107,075,000 1,080,000 108,155,000 

Одржавање 

спортске 

инфраструкту

ре 0003 

Планска градња 

нових 

спортских 

објеката, 

реконструкција  

и редовно 

одржавање 

постојећих 

спортских 

објеката од 

интереса за 

град/општину 

Број 

постојећих 

функционал

них 

спортских 

објеката 

955,000 988,425 1,023,020 455,000 500,000 955,000 

П 4.1.2-1   

Обезбеђивање 

услова за рад и 

унапређење 

капацитета 

спортских 

организација  

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта 

у 

граду/општини 

Број 

посебних 

програма 

спортских 

организациј

а 

финансиран

их од стране 

општине 2,000,000 2,070,000 2,142,450 2,000,000   2,000,000 

П 4.3.33 1301 
Планска градња 

нових 

спортских 

објеката, 

реконструкција  

и редовно 

одржавање 

Број 

постојећих 

функционал

них 

спортских 

објеката 

500,000 517,500 535,613 500,000   500,000 

П 4.3.34 1301 880,000 910,800 942,678 880,000   880,000 

П 4.3.35 1301 590,000 610,650 632,023 590,000   590,000 
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П 4.3.36 1301 
постојећих 

спортских 

објеката од 

интереса за 

град/општину 

320,000 331,200 342,792 320,000   320,000 

П 4.3.36-1 1301 225,000 232,875 241,026 225,000   225,000 

15 – Опште 

услуге 

локалне 

самоуправе 0602     224,231,650 232,079,758 240,202,549 222,781,650 1,450,000 224,231,650 

Функциониса

ње 

локалнесамоу

праве и 

градских 

општина 0001 

Функционисањ

е управе 

Број 

решених 

предмета по 

запосленом 119,258,650 123,432,703 127,752,847 119,258,650   119,258,650 

Фунционисањ

е месних 

заједница 0002 

Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница  

Број 

иницијатива 

односно 

предлога МЗ 

према 

општини у 

вези са 

питањима 

од интереса 

за локално 

становништ

во 32,050,000 33,171,750 34,332,761 31,000,000 1,050,000 32,050,000 

Сервисирање 

јавног дуга 0003 

Одржавање 

финансијске 

стабилности 

града/општине 

и финансирање 

капиталних 

инвестиционих 

расхода  

Учешће 

издатака за 

сервисирање 

дугова у 

текућим 

приходима < 

или=15% 30,500,000 31,567,500 32,672,363 30,500,000   30,500,000 

Општинско  

правобранила

штво 0004 

Заштита 

имовинских 

права и 

интереса 

општине 

Број 

решених 

предмета у 

односу на 

укупан број 

предмета на 

годишњем 

нивоу 3,873,000 4,008,555 4,148,854 3,873,000   3,873,000 

Функциониса

ње 

националних 

савета 

националних 

мањина 0007 

Остваривање 

права 

националних 

мањина у 

локалној 

заједници 

% остварења 

програма 

национални

х мањина 

који се 

финансирају 

из буџета 

општине 1,600,000 1,656,000 1,713,960 1,600,000   1,600,000 

Текућа 

буџетска 

резерва 0009     17,400,000 18,009,000 18,639,315 17,400,000   17,400,000 

Стална 

буџетска 

резерва 0010     3,520,000 3,643,200 3,770,712 3,520,000   3,520,000 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 0014 

Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система 

заштите и 

спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и 

др непогода  

Број 

идентифико

ваних 

објеката 

критичне 

инфраструкт

уре 8,150,000 8,435,250 8,730,484 8,150,000   8,150,000 
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П 4.2.1 0602 

Подршка 

активном 

укључивању 

младих у 

различите 

друштвене 

активности 

Број младих 

корисника 

услуга мера 

омладинске 

политике 500,000 517,500 535,613 500,000   500,000 

П 4.2.2 0602 

Допринос 

укључивању 

жена из 

руралне 

средине у 

друштвене и 

економске 

активности 

Бројсастана

ка и број 

жена 

учесница 400,000 414,000 428,490   400,000 400,000 

П 4.2.2-1 0602 

Функционисањ

е локалне 

самоуправе   3,720,000 3,850,200 3,984,957 3,720,000   3,720,000 

П 4.2.1.1 0602 

Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница  

Број 

иницијатива 

односно 

предлога МЗ 

према 

општини у 

вези са 

питањима 

од интереса 

за локално 

становништ

во 600,000 621,000 642,735 600,000   600,000 

П 4.2.1.2 0602 

Остваривање 

права 

националних 

мањина у 

локалној 

заједници 

% остварења 

програма 

национални

х мањина 

који се 

финансирају 

из буџета 

општине 1,400,000 1,449,000 1,499,715 1,400,000   1,400,000 

П 4.2.1.3 0602 

Остваривање 

права 

националних 

мањина у 

локалној 

заједници 

% остварења 

програма 

национални

х мањина 

који се 

финансирају 

из буџета 

општине 160,000 165,600 171,396 160,000   160,000 

П  4.3.1 0602 

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја у 

2017. год. 

Мањи број 

саобраћајни

х прекршаја 1,100,000 1,138,500 1,178,348 1,100,000   1,100,000 

                  0 

16 – 

Политички 

систем 

локалне 

самоуправе 2101     29,861,000 30,906,135 31,987,850 29,861,000 0 29,861,000 

Функциониса

ње 

Скупштине 0001 

Функционисањ

е 

Локалне 

скупштине 

Број 

седница 

скупштина 

Број 

усвојених 

аката 17,375,000 17,983,125 18,612,534 17,375,000   17,375,000 

Функциониса

ње извршних 

органа 0002 

Функционисањ

е извршних 

органа 

Број 

седница 

извршних 

органа 

Број 

усвојених 

аката 12,486,000 12,923,010 13,375,315 12,486,000   12,486,000 

УКУПНО:       

1,062,867,00

0 1,097,790,345 

1,136,213,00

7 925,000,000 

137,867,00

0 

1,062,867,00

0 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

      2101         ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

      
2101-

0001 
         ПА 0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

СКУПШТИНЕ 
      

        111       Извршни и законодавни органи       

            1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
2,420,000   2,420,000 

            2 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца   
433,000   433,000 

            3 414 Социјална давања запосленима 100,000   100,000 

            4 416 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 

Ова апропријација је намењена за рад 

стручних комисија ( Комисија за родну 

равноправност полова, Накнада за рад 

одборника на седници скупштине, 

Комисије за ОИК и др.) 

2,000,000   2,000,000 

            5 421 Стални трошкови     0 

            6 422 Трошкови путовања 50,000   50,000 
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            7 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена је за:  

- текуће пословање Скупштине 

- Угоститељске услуге 

- функционерски додатак 

- накнаде за рад комисија ( 

Административно мандатна комисија, 

ОИК и др. Комисије основане од стране 

скупштине и накнаде за рад одборничких 

група) 

-Медијске услуге радија 

11,500,000   11,500,000 

            8 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена за: 

Специјализоване услуге укоричавања 

Специјализоване услуге умножавања 

Осталих специјализованих услуга 

(Реализација мера и 

активности комисије за родну 

равноправност) 

200,000   200,000 

            9 426 

Материјал 

Ова апропријација је намењена за рад 

Скупштине 

-Цвеће и зеленило и остали материјал за 

потребе рада Скупштине 

100,000   100,000 

            10 465 

Остале текуће донације, дотације и 

трансфери 

Ова апропријација намењена је за:  

-Накнаду средстава по Закону о 

привременом смањењу основице 

322,000   322,000 

            11 481 
Финансирање редовног рада политичких 

странака  
250,000   250,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 111  

Приходи из буџета 
17,375,000   17,375,000 

                Укупно за функцију 111 17,375,000   17,375,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 2101-0001: 

Приходи из буџета 

17,375,000   17,375,000 

                
Свега за програмску активност 2101-

0001: 
17,375,000   17,375,000 

                        

                        

                
Извори финансирања за Програм 16 ( 

ПА 0001 ) 
17,375,000   17,375,000 

              01 Приходи из буџета 17,375,000   17,375,000 

                Свега за Програм 16 17,375,000   17,375,000 

                        

                Извори финансирања за Главу 1 17,375,000   17,375,000 
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              01 Приходи из буџета 17,375,000   17,375,000 

                Свега за за Главу 1 17,375,000   17,375,000 

                        

                Извори финансирања за Раздео 1 17,375,000   17,375,000 

              01 Приходи из буџета 17,375,000   17,375,000 

                Свега за за Раздео  1 17,375,000   17,375,000 

                        

2 2             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

      2101         ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

      
2101-

0002 
         ПА 0002- ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ИЗВРШНИХ ОРГАНА 
      

        111       Извршни и законодавни органи       

            12 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
4,852,000   4,852,000 

            13 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца   
868,000   868,000 

            14 421 Стални трошкови 100,000   100,000 

            15 422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

            16 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена за 

редовни рад извршног органа – уговорне 

обавезе, поклони, угоститељске услуге и 

др. 

1,000,000   1,000,000 

            17 426 Материјал 100,000   100,000 

            18 465 

Остале текуће донације, дотације и 

трансфери 

Ова апропријација намењена је за: 

-Накнаду средстава по Закону о 

привременом смањењу основице 

665,000   665,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 111  

Приходи из буџета 
7,685,000   7,685,000 

                Укупно за функцију 111 7,685,000   7,685,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 2101-0002: 

Приходи из буџета 

7,685,000   7,685,000 

                
Свега за програмску активност 2101-

0002: 
7,685,000   7,685,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 16 

(ПА 0002) 
7,685,000   7,685,000 



Петак,31.март.2017.године.               "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"            Број-6- Страна-391 

 

 

              01 Приходи из буџета 7,685,000   7,685,000 

                Свега за Програм 16 7,685,000   7,685,000 

                        

                Извори финансирања за Главу 2 7,685,000   7,685,000 

              01 Приходи из буџета 7,685,000   7,685,000 

                Свега за за Главу 2 7,685,000   7,685,000 

                        

                Извори финансирања за Раздео 2 7,685,000   7,685,000 

              01 Приходи из буџета 7,685,000   7,685,000 

                Свега за за Раздео 2 7,685,000   7,685,000 

                        

3 3             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

      2101         ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

      
2101-

0002 
         ПА 0002- ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ИЗВРШНИХ ОРГАНА 
      

        111       Извршни и законодавни органи       

            19 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)  
1,373,000   1,373,000 

            20 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца   
245,000   245,000 

            21 422 Трошкови путовања 10,000   10,000 

            22 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена је за рад 

Општинског већа: 

- Накнада за рад члановима општинског 

већа 

- Попис имовине у државној својини на 

којој је корисник општина Сурдулица, 

- Угоститељске услуге 

-Остале опште услуге  

3,000,000   3,000,000 

            23 465 

Остале текуће донације, дотације и 

трансфери 

Ова апропријација намењена је за:  

-Накнаду средстава по Закону о 

привременом смањењу основице  

173,000   173,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 111  

Приходи из буџета 
4,801,000   4,801,000 

                Укупно за функцију 111 4,801,000   4,801,000 
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Извори финансирања за програмску 

активност 2101-0002: 

Приходи из буџета 

4,801,000   4,801,000 

                
Свега за програмску активност 2101-

0002: 
4,801,000   4,801,000 

                        

                Извори финансирања за Програм 16 4,801,000   4,801,000 

              01 Приходи из буџета 4,801,000   4,801,000 

                Свега за Програм 16 4,801,000   4,801,000 

                        

                Извори финансирања за Главу 3 4,801,000   4,801,000 

              01 Приходи из буџета 4,801,000   4,801,000 

                Свега за за Главу 3 4,801,000   4,801,000 

                        

                Извори финансирања за Раздео 3 4,801,000   4,801,000 

              01 Приходи из буџета 4,801,000   4,801,000 

                Свега за за Раздео 3 4,801,000   4,801,000 

                        

4 4             ОПШТИНСКА УПРАВА       

    4.1           
Одељење за општу управу и јавне 

службе 
      

      0901         ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
      

      
0901-

0003 
        

ПА 0003-ПОДРШКА СОЦИО 

ХУМАНИТАРНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

      

        010       
Болест и инвалидност 

      

            24 481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за рад 

следећих удружења: Савез цивилних 

инвалида рата, Ментално недовољно 

развијене особе, Савез слепих, Савез 

глувих, Удружење ратних и мирнодопских 

војних инвалида, Удружење дистрофичара 

пчињског и јабланичког округа и друга 

Удружења из области Болест и 

инвалидности 

1,500,000 1,000,000 2,500,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 010 

Приходи из буџета 
1,500,000   1,500,000 

              13 Пренета неутрошена средства-ВЕЗА 07   1,000,000 1,000,000 

                Укупно за функцију 010 1,500,000 1,000,000 2,500,000 
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        020       
Старост 

      

            25 481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за: 

Удржење пензионера, 

Удружење ветерана Србије 

Удружење бораца, 

Друга Удружења из области старости 

1,200,000   1,200,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 020 

Приходи из буџета 
1,200,000   1,200,000 

                Укупно за функцију 020 1,200,000   1,200,000 

                        

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0901-0003: 

Приходи из буџета 

2,700,000   2,700,000 

              13 Пренета неутрошена средства-ВЕЗА 07   1,000,000 1,000,000 

                
Свега за програмску активност 0901-

0003: 
2,700,000 1,000,000 3,700,000 

                        

      
0901-

0004 
        ПА 0004-САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ И 

СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
      

        040       Породица и деца       

            26 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена за: 

- Накнаду за рад стручних комисија ( 

интерресорна комисија и персонални 

асистенти за децу ометену у развоју) 

-Остало ( Износ од 545.000 из извора 13, 

мења се и гласи 130.000) 

2,000,000 130,000 2,130,000 

            27 481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за: 

Сигурну кућу, Центар за развој 

потенцијала “Бил-тим”, Удружење 

“Пружене руке” Удружење дечија суза и 

друга Удружења из области породица и 

деца 

500,000   500,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 040 

Приходи из буџета 
2,500,000   2,500,000 

              13 Пренета неутрошена средства-ВЕЗА 07   130,000 130,000 

                Укупно за функцију 040 2,500,000 130,000 2,630,000 
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Извори финансирања за програмску 

активност 0901-0004: 

Приходи из буџета 

2,500,000   2,500,000 

              13 
Пренета неутрошена средства-ВЕЗА 

07 
  130,000 130,000 

                
Свега за програмску активност 0901-

0004 
2,500,000 130,000 2,630,000 

                        

      

0901-

П 

4.1.1 

        Пројекат: Са Тамаром у акцији        

        040       Породица и деца       

            28 423 Услуге по Уговору  160,000   160,000 

            29 426 Материјал 90,000   90,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 040 

Приходи из буџета 
250,000   250,000 

                Укупно за функцију 040 250,000   250,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0901-П 

4.1.1: 

Приходи из буџета 

250,000   250,000 

                Свега за пројекат 0901-П 4.1.1: 250,000   250,000 

                        

      
0901-

0001 
        

ПА 0001-СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

(ДИРЕКТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

ЗА ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ) 

      

        040       Породица и деца       

              472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета 

Ова апропријација намењена је за 

финансирање: 

      

            30 472 

 Једнократна новчана помоћ за прворођено 

дете у Новој години на територији 

општине 

20,000   20,000 

            31 472 
 Једнократна новчана помоћ за прворођено 

дете у породици  
1,500,000   1,500,000 

            32 472 
Једнократна новчана помоћ за полазак у 

први разред школске 2014-2015. 
1,200,000   1,200,000 

            33 472 

Бесплатан превоз, ужина и уџбеници за 

децу ометену у развоју до специјалних 

школа за основно образовање 

200,000   200,000 

            34 472 

Бесплатна ужина и превоз за децу 

основног школског  узраста лошег 

материјалног стања, припрема за малу 

матуру као и дневни боравак и ужина за 

децу предшколског узраста лошег 

материјалног стања  

5,000,000   5,000,000 

            35 472 

Бесплатна одећа, обућа , уџбеници и 

екскурзија за децу основног образовања , у 

стању социјалне угрожености  

1,700,000   1,700,000 
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            36 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета-

превоз, смештај и екскурзија за ђаке 

средњег образовања лошег материјалног 

стања,као и за велику матуру  

1,000,000   1,000,000 

            37 472 Једнократне новчане помоћи  3,000,000   3,000,000 

            38 472 

Једнократна новчана помоћ за покриће 

трошкова лечења малигних обољења и 

других тешких системских болести 

1,000,000   1,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 040 

Приходи из буџета 
14,620,000   14,620,000 

                Укупно за функцију 040 14,620,000   14,620,000 

                        

        090       
Социјална заштита некласификована 

на другом месту 
      

            39 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета 

Ова апропријација намењена је за 

финансирање: 

- трошкова везаних за живот и рад 

избеглих и интерно раељених лица на 

територији општине ( огрев, храна, 

лекови и др) 

500,000 360,000 860,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 090 

Приходи из буџета 
500,000   500,000 

              13 Пренета неутрошена средства   360,000 360,000 

                Укупно за функцију 090 500,000 360,000 860,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 0901-0001: 

Приходи из буџета 

15,120,000   15,120,000 

              13 Пренета неутрошена средства   360,000 360,000 

                
Свега за програмску активност 0901-

0001 
15,120,000 360,000 15,480,000 

                        

                ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

      
0901-

0001 
        

ПА 0001-СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

(АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД) 

      

        090       
Социјална заштита некласификована 

на другом месту 
      

            40 463 

Трансфери осталим нивоима власти 

Ова апропријација намењена је за : 

- Установу “Центар за социјални рад” 

5,000,000   5,000,000 
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              01 
Извори финансирања за функцију 090 

Приходи из буџета 
5,000,000   5,000,000 

                Укупно за функцију 090 5,000,000   5,000,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0901-0001: 

Приходи из буџета 

5,000,000   5,000,000 

                
Свега за програмску активност 0901-

0001 
5,000,000   5,000,000 

                        

      
0901-

0002 
        

ПА 0002-ПРИХВАТИЛИШТА И 

ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА 
      

        090       
Социјална заштита некласификована 

на другом месту 
      

            41 463 

Трансфери осталим нивоима власти 

Ова апропријација намењена је за : 

- Установу “Центар за социјални рад” 

(Срдства намењена за смештај лица у 

прихватилишта) 

500,000 500,000 1,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 090 

Приходи из буџета 
500,000   500,000 

              13 Пренета неутрошена средства-ВЕЗА 07   500,000 500,000 

                Укупно за функцију 090 500,000 500,000 1,000,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0901-0002: 

Приходи из буџета 

500,000   500,000 

              13 Пренета неутрошена средства-ВЕЗА 07   500,000 500,000 

                
Свега за програмску активност 0901-

0002 
500,000 500,000 1,000,000 

                        

      

0901-

П 

4.1.2 

        Пројекат: Дневни Центар Бело Поље       

        020       Старост       

            42 421 Стални трошкови 80,000   80,000 

            43 423 

Услуге по уговору(Срeдства у износу од  

500.000 динара, намењена за услуге 

дневног боравка) 

1,600,000 500,000 2,100,000 

            44 425 Текуће поправке и одржавање 50,000   50,000 
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              01 
Извори финансирања за функцију 020 

Приходи из буџета 
1,730,000   1,730,000 

              13 
Пренета неутрошена средства-ВЕЗА 

07 
  500,000 500,000 

                Укупно за функцију 020 1,730,000 500,000 2,230,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат 0901-

П 4.1.2: 

Приходи из буџета 

1,730,000   1,730,000 

              13 
Пренета неутрошена средства-ВЕЗА 

07 
  500,000 500,000 

                Свега за пројекат 0901-П 4.1.2: 1,730,000 500,000 2,230,000 

                        

      

0901-

П 

4.1.2-

0 

        

Пројекат: Реконструкција објекта 

“Дом за смештај старих лица 

Сурдулица” (У оквиру програма 

Обнове и унапређење објекта јавне 

намене у јавној својини који је донела 

Влада РС, односно Канцеларија за 

управљање јавним улагањима) 

      

        020       Старост       

            44/1 465 Зграде и грађевински објекти   20,000,000 20,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 020 

Приходи из буџета 
    0 

              07 Трансфери другог нивоа власти   20,000,000 20,000,000 

                Укупно за функцију 020   20,000,000 20,000,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат 0901-

П 4.1.2-0: 

Приходи из буџета 

    0 

              07 Трансфери другог нивоа власти   20,000,000 20,000,000 

                Свега за пројекат 0901-П 4.1.2-0:   20,000,000 20,000,000 

                        

                ЦРВЕНИ КРСТ       

      
0901-

0005 
        

ПА 0005-ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА 
      

        090       
Социјална заштита некласификована 

на другом месту 
      

            45 481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за: 

Црвени крст  

2,500,000   2,500,000 
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              01 
Извори финансирања за функцију 090 

Приходи из буџета 
2,500,000   2,500,000 

                Укупно за функцију 090 2,500,000   2,500,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0901-0005: 

Приходи из буџета 

2,500,000   2,500,000 

                
Свега за програмску активност 0901-

0005 
2,500,000   2,500,000 

                        

                

Извори финансирања за Програм 11 ( 

ПА 0901-0003 + 0901-0004 + П 4.1.1 + ПА 

0901-0001+ПА 0901-0002+ПА 0901-0005) 

      

              01 Приходи из буџета 30,300,000   30,300,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   20,000,000   

              13 Пренета неутрошена средства   2,490,000 2,490,000 

                Свега за Програм 11 30,300,000 22,490,000 52,790,000 

                        

                
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
      

      1801         
ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
      

      
1801-

0003 
        

ПА 0003-СПРОВОЂЕЊЕ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНЕ 

БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

      

        760   
  

  
 Здравство некласификовано на 

другом месту 
      

            46 421 Стални трошкови 10,000   10,000 

            47 423 Услуге по уговору  300,000   300,000 

            48 424 
Специјализоване услуге ( спречавање 

тропских болести) 
500,000   500,000 

            49 426 
Материјал ( износ од 300.000 мења се 

износом од 1.000.000) 
1,000,000   1,000,000 

            50 512 Машина и опрема 1,400,000   1,400,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 760 

Приходи из буџета 
3,210,000   3,210,000 

                Укупно за функцију 760 3,210,000   3,210,000 
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Извори финансирања за програмску 

активност 1801--0003: 

Приходи из буџета 

3,210,000   3,210,000 

                
Свега за програмску активност 1801—

0003: 
3,210,000   3,210,000 

                        

      
1801-

0002 
        ПА 0002 – МРТВОЗОРСТВО       

        760       
 Здравство некласификовано на 

другом месту 
      

            51 424 

Специјализоване услуге: 

Ова апропријација намењена је за: 

Послови за одређивање доктора у вези 

утврђивања времена и узрока смрти( 

мртвозорство) 

500,000   500,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 760 

Приходи из буџета 
500,000   500,000 

                Укупно за функцију 760 500,000   500,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1801-0002: 

Приходи из буџета 

500,000   500,000 

                
Свега за програмску активност 1801—

0002: 
500,000   500,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 12 

(ПА 1801-0003+ПА 1801-0002) 
      

              01 Приходи из буџета 3,710,000   3,710,000 

                Свега за Програм 12 3,710,000   3,710,000 

                        

      
  

  
      

        

      
1201 

  
      ПРОГРАМ 1 3  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

      

      1201-

0001 
  

      

ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 
      

      
  

860 
      

Рекреација, спорт, културе и вере, 

некласификоване на другом месту 
      

      
  

  
  52 481 Историјски архив 

360,000   360,000 

      
  

  
        

      

      

  

  

    

01 
Извори финансирања за функцију 860  

Приходи из буџета 
360,000   360,000 

      
  

  
    

  Укупно за функцију 860 360,000   360,000 
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Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0001 

Приходи из буџета 

360,000   360,000 

      
  

  
    

  
Свега за програмску активност 1201-

0001 
360,000   360,000 

      
  

  
        

      

      1201-

0002 

  

      

ПА 0002-ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ 

ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

      

      
  

860 
      

Рекреација, спорт, културе и вере, 

некласификоване на другом месту 
      

            53 481 

Дотације верским организацијама: 

Ова апропријација намењена је Верским 

заједницама  

2,000,000   2,000,000 

            54 481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за 

финансирање програма и пројеката 

Удружењима: Удружење жена, 

Удружење жена “Викторија 017”, 

“Звичај” , астрономско друштво 

“Вега”,”Сувојничка душа”, Сувојница, 

Удружење узгајивача голубова и друга 

Удружења из области културног и 

уметничког стваралаштва 

1,300,000   1,300,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 860 

Приходи из буџета 
3,300,000   3,300,000 

                Укупно за функцију 860 3,300,000   3,300,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0002 

Приходи из буџета 

3,300,000   3,300,000 

                
Свега за програмску активност 1201-

0002 
3,300,000   3,300,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 13 ( 

ПА 1201-0001+ПА 1201-0002) 
      

              01 Приходи из буџета 3,660,000   3,660,000 

                Свега за Програм 13 3,660,000   #VALUE! 

  
                      

                        

      1301         
ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
      

      1301-

0001 

  

      

ПА 0001-ПОДРШКА ЛОКАЛНИ 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 

      

      
  

810 
      

Услуге рекреације и спорта       

      

  

  

  55 

481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за: 

- Спортске организације (Износ од 

150.000.000 мења се и гласи 94.000.000) 

94,000,000   94,000,000 



Петак,31.март.2017.године.               "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"            Број-6- Страна-401 

 

 

      

  

  

  56 

481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за 

омладинска Удружења: Центар за 

друштвени реконструкцију и друга 

Удружења из ове области 

200,000   200,000 

      
  

  
    

          

      

  

  

    

01 
Извори финансирања за функцију 810 

Приходи из буџета 
94,200,000   94,200,000 

      
  

  
    

  Укупно за функцију 810 94,200,000   94,200,000 

      
  

  
    

          

      

  

  

    

  

Извори финансирања за програмску 

активност 1301-0001: 

Приходи из буџета 

94,200,000   94,200,000 

      
  

  
    

  
Свега за програмску активност 1301-

0001 
94,200,000   94,200,000 

      
  

  
    

          

                        

      

1301-

П 

4.1.2-

1 

        
Пројекат: Пројектно финансирање 

спорта 
      

        810       Услуге рекреације и спорта       

            56/1 481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000   2,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 810 

Приходи из буџета 
2,000,000   2,000,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
      

                Укупно за функцију 810 2,000,000   2,000,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат  1301-

П 4.1.2-1: 

Приходи из буџета 

2,000,000   2,000,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
      

                Свега за пројекат 1301-П 4.1.2-1 : 2,000,000   2,000,000 

      
  

  
    

          

                
Извори финансирања за 

Програм 14  ( ПА 1301-0001) 
      

              01 Приходи из буџета 96,200,000   96,200,000 

                Свега за Програм 14 96,200,000   #VALUE! 
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    4.1.1 
          

СУРДУЛИЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР       

      
1201 

  
      ПРОГРАМ  13  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

      

      1201-

0001 
  

      

ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 
      

        820       Услуге културе       

            57 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)  
6,090,000   6,090,000 

            58 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца   
1,090,000   1,090,000 

            59 414 

Социјална давања запосленима 

Ова апропријација је намењена за 

исплате накнада за време одсуствовања 

са посла, отпремнина и помоћи и помоћи 

у медицинском лечењу  

200,000 300,000 500,000 

            60 415 

Накнаде трошкова за запослене 

Ова апропријација намењена је за 

исплате накнада за долазак на посао и са 

посла од тога: 

50,000   50,000 

            61 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи  
    0 

            62 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена за 

исплате трошкова платног промета, 

струје, комуналних услуга, услуга 

комуникације, осигурања, закупа 

имовине и опреме  

1,100,000 100,000 1,200,000 

            63 422 

Трошкови путовања намењена су за 

исплату трошкова путовања у земљи и 

иностранству  

500,000 30,000 530,000 

            64 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена је за 

исплату трошкова компјутерских услуга, 

образовања и усавршавања запослених, 

информисања, стручних услуга, 

репрезентације, осталих општих услуга  

6,600,000 30,000 6,630,000 

            65 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација намењена је за 

исплату трошкова услуга образовања 

културе и спорта, медицинских услуга, 

очувања животне средине, науке, 

геодетске услуге и остало 

4,400,000   4,400,000 

            66 425 

Текуће поправке и одржавање односи се 

на текуће поправке и одржавање зграда и 

опреме (Додаје се износ од 30.000 из 

извора 04) 

530,000 30,000 560,000 

            67 426 

Материјал 

Ова апропријација намењена је за: 

- набавку административног материјала. 

- материјал за образовање и усавршавање 

запослених, 

- материјал за саобраћај, 

- материјал за образовање, културу и 

спорт, 

- материјал за домаћинство и 

угоститељство, 

- материјал за посебне намене 

2,000,000 110,000 2,110,000 

            68 465 Остале текуће донације и трансфери  622,650   622,650 

            69 482 Порези, обавезне таксе и казне  170,000 10,000 180,000 

            70 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000   50,000 
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            71 512 

Машине и опрема 

Ова апропријација је намењена за набаку 

административне опреме, опреме за 

образовање, културу и спорт и др. (Додаје 

се износ од 250.000 из извора 04) 

650,000 5,250,000 5,900,000 

            72 515 Нематеријална имовина  20,000   20,000 

                        

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 820  

Приходи из буџета 
24,072,650   24,072,650 

              04 Сопствени приходи   560,000 560,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   300,000 300,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  5,000,000 5,000,000 

                Укупно за функцију 820 24,072,650 5,860,000 29,932,650 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0001: 

Приходи из буџета 

      

              01 
Извори финансирања за функцију 820 

Приходи из буџета 
24,072,650   24,072,650 

              04 Сопствени приходи   560,000 560,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   300,000 300,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  5,000,000 5,000,000 

                
Свега за програмску активност 1201-

0001 
24,072,650 5,860,000 29,932,650 

                        

      1201-

0002 

  

      

ПА 0002-ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ 

ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

      

        820       Услуге културе       

            73 422 Трошкови путовања 20,000   20,000 

            74 423 

Услуге по уговору 

За Окружну смотру рецитатора и смотру 

аматерских позоришта  

285,000   285,000 

            75 426 Материјал 85,000   85,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 820  

Приходи из буџета 
390,000   390,000 

                Укупно за функцију 820 390,000   390,000 
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              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0002: 

Приходи из буџета 

390,000   390,000 

                
Свега за програмску активност 1201-

0002: 
390,000   390,000 

                        

      

1201-

П 

4.1.1.

1 

        Пројекат: Власинско лето       

        820       Услуге културе       

            76 421 Стални трошкови 40,000   40,000 

            77 422 Трошкови путовања 40,000 10,000 50,000 

            78 423 Услуге по уговору  3,100,000 60,000 3,160,000 

            79 424 Специјализоване услуге 2,700,000 100,000 2,800,000 

            80 426 Материјал 260,000 10,000 270,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 820 

Приходи из буџета 
6,140,000   6,140,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  180,000 180,000 

                Укупно за функцију 820 6,140,000 180,000 6,320,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат  1201-

П 4.1.1.1: 

Приходи из буџета 

6,140,000   6,140,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  180,000 180,000 

                Свега за пројекат1201-П 4 1.1.1 : 6,140,000 180,000 6,320,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 13  ( 

ПА 1201-0001+ПА 1201-0002+ П 4.1.1.1) 
      

              01 Приходи из буџета 30,602,650   30,602,650 

              04 Сопствени приходи   560,000 560,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   300,000 300,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  5,180,000 5,180,000 

                Свега за Програм 13 30,602,650 6,040,000 36,642,650 
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                Извори финансирања за Подглаву 4.1.1       

              01 Приходи из буџета 30,602,650   30,602,650 

              04 Сопствени приходи   560,000 560,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   300,000 300,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  5,180,000 5,180,000 

                Свега за за Подглаву 4.1.1 30,602,650 6,040,000 36,642,650 

                        

                        

    
4.1.2

. 
  

  
      

БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИЋ 
      

      
1201 

  
       ПРОГРАМ 1 3  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

      

      1201-

0001 
  

      

ПА 0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 
      

      
  

820 
      

Услуге културе       

            81 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)  
5,480,000   5,480,000 

            82 412 Социјални доприноси на терет послодавца 980,000   980,000 

            83 414 

Социјална давања запосленима 

Ова апропријација је намењена за исплате 

накнада за време одсуствовања са посла, 

отпремнина и помоћи и помоћи у 

медицинском лечењу  

100,000 150,000 250,000 

            84 415 

Накнаде трошкова за запослене 

Ова апропријација намењена је за исплате 

накнада за долазак на посао и са посла 

20,000   20,000 

            85 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи  
210,000   210,000 

            86 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена за исплате 

трошкова платног промета, струје, 

комуналних услуга, услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и опреме 

(Износ од 500.000 из извора 01 мења се и 

гласи 570.000) 

570,000 52,000 622,000 

            87 422 Трошкови путовања  20,000 40,000 60,000 

            88 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена је за исплату 

трошкова компјутерских услуга, 

образовања и усавршавања запослених, 

информисања, стручних услуга, 

репрезентације, осталих општих услуга 

(Износ од  3.200.000 из извора 01 мења се 

и гласи 3.230.000) 

3,230,000 100,000 3,330,000 

            89 424 

Специјализоване услуге  

Ова апропријација намењена је за исплату 

трошкова услуга образовања културе и 

спорта 

50,000 20,000 70,000 

            90 425 
Текуће поправке и одржавање односи се 

на текуће поправке и одржавање зграда  
280,000 20,000 300,000 
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            91 426 

Материјал 

Ова апропријација намењена је за: 

- набавку административног материјала. 

- материјал за образовање и усавршавање 

запослених, 

- материјал за саобраћај, 

- материјал за образовање, културу и 

спорт, 

- материјал за домаћинство и 

угоститељство, 

- материјал за посебне намене 

150,000 170,000 320,000 

            92 465 Остале текуће донације и трансфери 669,900   669,900 

            93 482 Порези, обавезне таксе и казне 5,000 10,000 15,000 

            94 483 

Новчане казне и пенали по решењу судова 

Ова апропријација је намењена за исплате 

новчаних казни по решењу судова 

1,000,000 20,000 1,020,000 

            95 512 
Машине и опрема ( Изнопс од  50.000 из 

извора 01 мења се и гласи  90.000) 
90,000 33,000 123,000 

            96 515 
Нематеријална имовина (Износ од 50.000 

из извора 01 мења се и гласи 150.000) 
150,000 50,000 200,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 820 

Приходи из буџета 
13,004,900   13,004,900 

              04 Сопствени приходи   515,000 515,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   150,000 150,000 

                Укупно за функцију 820 13,004,900 665,000 13,669,900 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0001: 

Приходи из буџета 

13,004,900   13,004,900 

              04 Сопствени приходи   515,000 515,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   150,000 150,000 

                
Свега за програмску активност 1201-

0001 
13,004,900 665,000 13,669,900 

                        

                        

      1201-

0002 

  

      

ПА 0002-ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ 

ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

      

      
  

820 
      

Услуге културе       

            97 423 

Услуге по Уговору 

Ова апропријација је намењена за: 

Песници за децу и деца за песнике 

Општинска смотра рецитатора 

И други потстицаји у културном 

уметничком стваралаштву 

150,000 15,000 165,000 
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            98 424 Специјализоване услуге 20,000   20,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 820 

Приходи из буџета 
170,000   170,000 

              04 Сопствени приходи   15,000 15,000 

                Укупно за функцију 820 170,000 15,000 185,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0002: 

Приходи из буџета 

170,000   170,000 

              04 Сопствени приходи   15,000 15,000 

                
Свега за програмску активност 1201-

0002 
170,000 15,000 185,000 

                        

      

1201-

П 

4.1.2.

1 

        
Пројекат: Промоција књижевних 

дела популисање књига и читања 
      

      
  

820 
      

Услуге културе       

            99 423 Услуге по Уговору  110,000 35,000 145,000 

            100 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 820 

Приходи из буџета 
210,000   210,000 

              04 Сопствени приходи   35,000 35,000 

                Укупно за функцију 820 210,000 35,000 245,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1201-

П 4.1.2.1: 

Приходи из буџета 

210,000   210,000 

              04 Сопствени приходи   35,000 35,000 

                Свега за пројекат 1201- 4.1.2.1: 210,000 35,000 245,000 

                        

                

Извори финансирања за Програм 13 ( 

ПА 1201-0001+ПА 1201-0002+ П 

4.1.2.1) 

      

              01 Приходи из буџета 13,384,900   13,384,900 

              04 Сопствени приходи   565,000 565,000 
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              07 Трансфери другог нивоа власти   150,000 150,000 

                Свега за Програм 13 13,384,900 715,000 14,099,900 

                        

                
Извори финансирања за Подглаву 

4.1.2 
      

              01 Приходи из буџета 13,384,900   13,384,900 

              04 Сопствени приходи   565,000 565,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   150,000 150,000 

                Свега за за Подглаву 4.1.2 13,384,900 715,000 14,099,900 

                        

            
  

          

      
1201-

0004 
        

ПА 0004- ОСТВАРИВАЊЕ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 

 ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

      

        830   
  

  Услуге емитовања и штампања       

                

Услуге по уговору 

- Ова апропријација је намењена за 

услуге информисања јавности, рад 

Скупштине, органа и тела јединице 

локалне самоуправе, објављивање у 

јавним гласилима 

      

            101 423 Медијске услуге радија 1,800,000   1,800,000 

            102 423 Медијске услуге радија и  телевизије 200,000   200,000 

            103 423 Остале медијске услуге 200,000   200,000 

            104 423 
Услуге информисања јавности – 

штампане публикације  
400,000   400,000 

            105 423 Услуге објављивања у јавним гласилима  300,000   300,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 830 

Приходи из буџета 
2,900,000   2,900,000 

                Укупно за функцију 830 2,900,000   2,900,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0004: 

Приходи из буџета 

2,900,000   2,900,000 

                
Свега за програмску активност 1201-

0004 
2,900,000   2,900,000 

                        

      

1201-

П 

4.1.3 

        
Пројекат: Пројектно финансирање 

медија 
      



Петак,31.март.2017.године.               "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"            Број-6- Страна-409 

 

 

      
  

830   
  

  Услуге емитовања и штампања       

            106 481 
Пројектно финансирање медија по 

јавном конкурсу 
2,000,000   2,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 830 

Приходи из буџета 
2,000,000   2,000,000 

                Укупно за функцију 830 2,000,000   2,000,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1201-

П 4.1.3: 

Приходи из буџета 

2,000,000   2,000,000 

                Свега за пројекат 1201-П 4.1.3: 2,000,000   2,000,000 

                        

      

1201-

П 

4.1.4 

        
Пројекат: Подршка свим нивоима 

образовања 
      

      
  

980 
      

Образовање некласификовано на 

другом месту 
      

            107 472 
Накнада из буџета за културу, науку и 

спорт  
2,740,000   2,740,000 

            108 472 Фонд Ђорђе Лазаревић 20,000   20,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 980 

Приходи из буџета 
2,760,000   2,760,000 

                Укупно за функцију 980 2,760,000   2,760,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1201-

П 4.1.4 : 

Приходи из буџета 

2,760,000   2,760,000 

                Свега за пројекат 1201-П4.1.4 : 2,760,000   2,760,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 13 ( 

ПА 1201-0004 +П 4.1.3+ П 4.1.4) 
      

              01 Приходи из буџета 7,660,000   7,660,000 

                Свега за Програм 13 7,660,000   7,660,000 

                        

                        

    
4.1.3

. 
          

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“НАША РАДОСТ” 
      

      2001         ПРОГРАМ 8- ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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2001-

0001 
        ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
      

        911   
  

  Предшколско образовање       

            109 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)  
41,550,000   41,550,000 

            110 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца  
7,438,000   7,438,000 

            111 413 Накнаде у натури   500,000 500,000 

            112 414 Социјална давања запосленима    560,000 560,000 

            113 415 Накнаде трошкова за запослене   800,000 800,000 

            114 416 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 

Ова апропријација намењена је за 

исплату јубиларне награде за 2 радника 

110,000   110,000 

            115 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена за 

исплате трошкова платног промета, 

струје, комуналних услуга, услуга 

комуникације, осигурања, закупа 

имовине и опреме 

5,000,000 550,000 5,550,000 

            116 422 

Трошкови путовања намењена су за 

исплату трошкова путовања у земљи и 

иностранству 

  500,000 500,000 

            117 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена за 

исплату трошкова образовање и 

усавршавање запослених, трошкови 

репрезентације ,-издаци за стручне 

испите и др  

400,000 1,400,000 1,800,000 

            118 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена за 

исплату медицинских услуга 

(бактериолошки и здравствени 

прегледи) 

150,000 900,000 1,050,000 

            119 425 

Текуће поправке и одржавање односи се 

на текуће поправке и одржавање зграда 

и опреме ( кречење објекта број 2, 

санирање зидова и таваница, поправка 

паркета) 

  700,000 700,000 

            120 426 

Материјал 

Ова апропријација је намењена за 

набавку административног материјала, 

Материјала за одржавање хигијене, за 

саобраћај, дидактички материјал и др. 

  6,320,000 6,320,000 

            121 465 Остале текуће донације и трансфери 3,200,000   3,200,000 

            122 482 Порези, обавезне таксе и казне   100,000 100,000 

            123 483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 

Ова апропријација је намењена за 

исплате новчаних казни по решењу 

судова 

  200,000 200,000 

            124 511 Зграде и грађевински објекти     0 

            125 512 Машине и опрема 290,000 1,000,000 1,290,000 

            126 515 Нематеријална имовина   50,000 50,000 
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              01 
Извори финансирања за функцију 911 

Приходи из буџета 
58,138,000   58,138,000 

              04 Сопствени приходи   2,050,000 2,050,000 

              07 Трахсфери од других нивоа власти   11,530,000 11,530,000 

                Укупно за функцију 911 58,138,000 13,580,000 71,718,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 2001-0001 

Приходи из буџета 

58,138,000   58,138,000 

              04 Сопствени приходи   2,050,000 2,050,000 

              07 Трахсфери од других нивоа власти   11,530,000 11,530,000 

                
Свега за програмску активност 2001-

0001 
58,138,000 13,580,000 71,718,000 

                        

      

2001-

П 

4.1.3.

1 

        Пројекат: Дечија недеља       

        911   
  

  Предшколско образовање       

            127 423 Услуге по Уговору   230,000 230,000 

            128 424 Специјализоване услуге 50,000   50,000 

            129 426 Материјал   50,000 50,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 911 

Приходи из буџета 
50,000   50,000 

              04 Сопствени приходи   280,000 280,000 

                Укупно за функцију 911 50,000 280,000 330,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 2001-

П 4.1.3.1: 

Приходи из буџета 

50,000   50,000 

              04 Сопствени приходи   280,000 280,000 

                Свега за пројекат 2001-П 4.1.3.1: 50,000 280,000 330,000 

                        

      

2001-

П 

4.1.3.

2 

        

Пројекат: Текуће поправке 

иодржавање канализационе мреже у 

Објекту 1 

      

        911   
  

  Предшколско образовање       
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            130 425 Текуће поправке и одржавање 600,000   600,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 911 

Приходи из буџета 
600,000   600,000 

                Укупно за функцију 911 600,000   600,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 2001-

П 4.1.3.2: 

Приходи из буџета 

600,000   600,000 

                Свега за пројекат 2001-П 4.1.3.2: 600,000   600,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 8 

(ПА 2001-0001+ П 4.1.3.1+ П 4.1.3.2) 
      

              01 Приходи из буџета 58,788,000   58,788,000 

              04 Сопствени приходи   2,330,000 2,330,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   11,530,000 11,530,000 

                Свега за Програм 8 58,788,000 13,860,000 72,648,000 

                        

                
Извори финансирања за Подглаву 

4.1.3. 
      

              01 Приходи из буџета 58,788,000   58,788,000 

              04 Сопствени приходи   2,330,000 2,330,000 

              07 Трансфери другог нивоа власти   11,530,000 11,530,000 

                Свега за за Подглаву 4.1.3. 58,788,000 13,860,000 72,648,000 

                        

                        

    
4.1.4

. 
          ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

      2002         ПРОГРАМ 9- ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
      

      
2002-

0001 
        ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА 
      

        912   
  

  Основно образовање       
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Трансфери осталим нивоима власти 

Ова апропријација намењена је за: 

текуће расходе ( социјална давања, 

накнаде за запослене, јубиларне награде, 

стални трошкови, трошкови путовања, 

услуге по уговору, специјализоване 

услуге, материјал) 

- текуће поправке и одржавање 

- зграде и грађевински објекти 

- машине и опрема 

      

            131 463 ОШ "Вук Караџић"   17,300,000   17,300,000 

            132 463 
ОШ "Ј.Ј.Змај"  (Износ од 8.000.000 

мења се и гласи 8.550.000) 
8,550,000   8,550,000 

            133 463 ОШ "Пера Мачкатовац"  6,000,000   6,000,000 

            134 463 ОШ "Бора Станковић" 3,800,000   3,800,000 

            135 463 ОШ "Академик Ђорђе Лазаревић” 2,500,000   2,500,000 

            136 463 ОШ "Свети Сава" 3,000,000   3,000,000 

            137 463 ОШ "Иво Лола Рибар”  3,000,000   3,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 912 

Приходи из буџета 
44,150,000   44,150,000 

                Укупно за функцију 912 44,150,000   44,150,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 2002-0001: 

Приходи из буџета 

44,150,000   44,150,000 

                
Свега за програмску активност 2002-

0001 
44,150,000   44,150,000 

                        

      

2002-

П 

4.1.4.

1 

        Пројекат: Светосавске награде       

        912   
  

  Основно образовање       

            138 472 

Накнаде из буџета за образовање: 

Ово апропријација је намењена 

Светосавске награде 

600,000   600,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 912 

Приходи из буџета 
600,000   600,000 

                Укупно за функцију 912 600,000   600,000 
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Извори финансирања за пројекат 2002-

П 4.1.4.1: 

Приходи из буџета 

600,000   600,000 

                Свега за пројекат 2002-П 4.1.4.1: 600,000   600,000 

                        

      

2002-

П 

4.1.4.

2 

        Пројекат: Вукове награде       

        912   
  

  Основно образовање       

            139 472 

Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт 

Ова апропријација је намењена за: 

Исплату Вукових награда  

800,000   800,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 912 

Приходи из буџета 
800,000   800,000 

                Укупно за функцију 912 800,000   800,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат2002-П 

4.1.4.2: 

Приходи из буџета 

800,000   800,000 

                Свега за пројекат 2002-П 4.1.4.2: 800,000   800,000 

                        

      

2002-

П 

4.1.4.

3 

        
Пројекат: Реконструкција  подручног 

одељења у Сувојници 
      

        912   
  

  Основно образовање       

            140 4632 
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
700,000   700,000 

            141 4652 

Остале дотације, донације и трансфери - 

Пројекат финансиран од стране ПРОГРЕС 

програма 

1,500,000 12,400,000 13,900,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 912 

Приходи из буџета 
2,200,000   2,200,000 

              06 
Донације од међународних 

организација 
  12,400,000 12,400,000 

                Укупно за функцију 912 2,200,000 12,400,000 14,600,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат 2002-

П 4.1.4.3: 

Приходи из буџета 

2,200,000   2,200,000 

              06 Донације од међународних организација   12,400,000 12,400,000 

                Свега за пројекат 2002-П 4.1.4.3 2,200,000 12,400,000 14,600,000 
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Извори финансирања за Програм 9 (ПА 

2002-0001+П 4.1.4.1+ П 4.1.4.2 +П 4.1.4.3) 
      

              01 Приходи из буџета 47,750,000   47,750,000 

              06 
Донације од међународних 

организација 
  12,400,000 12,400,000 

                Свега за Програм 9 47,750,000 12,400,000 60,150,000 

                        

                Извори финансирања за Подглаву 4.1.4       

              01 Приходи из буџета 47,750,000   47,750,000 

              06 
Донације од међународних 

организација 
  12,400,000 12,400,000 

                Свега за за Подглаву 4.1.4 47,750,000 12,400,000 60,150,000 

                        

                        

    4.1.5           СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

      2003         ПРОГРАМ 10- СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
      

      
2003-

0001 
        ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА 
      

        920   
  

  Средње образовање       

                

Трансфери осталим нивоима власти 

Ова апропријација намењена је за: 

текуће расходе ( социјална давања, 

накнаде за запослене, јубиларне награде, 

стални трошкови, трошкови путовања, 

услуге по уговору, специјализоване 

услуге, материјал) 

- текуће поправке и одржавање 

- зграде и грађевински објекти 

- машине и опрема 

      

            142 463 Гимназија "Светозар Марковић"  4,000,000   4,000,000 

            143 463 ТШ "Никола Тесла"   8,300,000   8,300,000 

            144 463 ПШ "Јосиф Панчић" 5,700,000   5,700,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 920 

Приходи из буџета 
18,000,000   18,000,000 

                Укупно за функцију 920 18,000,000   18,000,000 
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              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 2003-0001: 

Приходи из буџета 

18,000,000   18,000,000 

                
Свега за програмску активност 2003-

0001 
18,000,000   18,000,000 

                        

      

2003-

П 

4.1.5.

1 

        
Пројекат: Реконструкција  и 

доградња  у ПШШ “Јосиф Панчић” 
      

        920   
  

  Средње образовање       

            145 4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти – котларница и надстрешница 

(Износ од 3.200.000,00 БРИШЕ СЕ) 

    0 

            146 4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти – капитално одржавање 

канализације  

4,200,000   4,200,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 920 

Приходи из буџета 
4,200,000   4,200,000 

                Укупно за функцију 920 4,200,000   4,200,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат2003-П 

4.1.5.1: 

Приходи из буџета 

4,200,000   4,200,000 

                Свега за пројекат 2003-П 4.1.5.1: 4,200,000   4,200,000 

                        

      

2003-

П 

4.1.5.

2 

        Пројекат: Светосавске награде       

        920   
  

  Средње образовање       

            147 472 

Накнаде из буџета за образовање: 

Ово апропријација је намењена 

Светосавске награде 

360,000   360,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 920 

Приходи из буџета 
360,000   360,000 

                Укупно за функцију 920 360,000   360,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат 2003-

П 4.1.5.2: 

Приходи из буџета 

360,000   360,000 

                Свега за пројекат 2003-П 4.1.5.2: 360,000   360,000 
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2003-

П 

4.1.5.

3 

        Пројекат: Вукове награде       

        920   
  

  Средње образовање       

            148 472 

Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт 

Ова апропријација је намењена за: 

Исплату Вукових награда  

300,000   300,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 920 

Приходи из буџета 
300,000   300,000 

                Укупно за функцију 920 300,000   300,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат 2003-

П 4.1.5.3: 

Приходи из буџета 

300,000   300,000 

                Свега за пројекат 2003-П 4.1.5.3: 300,000   300,000 

                        

                

Извори финансирања за Програм 10 ( 

ПА 2003-0001+ П 4.1.5.1 + П 4.1.5.2 + П 

4.1.5.3 ) 

      

              01 Приходи из буџета 22,860,000   22,860,000 

                Свега за Програм 10 22,860,000   22,860,000 

                        

                Извори финансирања за Подглаву 4.1.5.       

              01 Приходи из буџета 22,860,000   22,860,000 

                Свега за за Подглаву 4.1.5. 22,860,000   22,860,000 

                        

                

Извори финансирања за Подглаву 4.1 ( 

ПР11 + ПР13  +ПР 14 + ПР 13 (ПГ 4.1.1) 

+ ПР 13 (ПГ 4.1.2)  +ПР13+ ПР12 +ПР 8 

(ПГ 4.1.3)  + ПР 9 (ПГ 4.1.4)  + ПР 10 

(ПГ 4.1.5 )   

      

              01 Приходи из буџета 314,915,550   314,915,550 

              04 Сопствени приходи   3,455,000 3,455,000 

              07 Трансфери од другог нивоа власти   31,980,000 31,980,000 

              06 Донације од међународних организација   12,400,000 12,400,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  5,180,000 5,180,000 

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 
  2,490,000 2,490,000 

                Свега за за Подглаву 4.1 314,915,550 55,505,000 370,420,550 
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4.

2 
            

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И 

ПРИВРЕДУ 
      

      0602         
ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

      
0602-

0001 
        

ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

        130       Опште услуге       

            149 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде )   
44,370,000   44,370,000 

            150 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца    
7,940,000   7,940,000 

            151 413 Накнаде у натури 10,000   10,000 

            152 414 

Социјална давања запосленима 

Ова апропријација намењена је за 

исплате за породиљско и боловање 

преко 30 дана, исплату отпремнина, 

помоћи у медицинском лечењу и др 

1,900,000   1,900,000 

            153 415 

Накнаде трошкова за запослене ( за 

превоз за долазак и одлазак са посла и 

остало)  

800,000   800,000 

            
          

154 
416 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи – за исплату јубиларних награда 

по Закону и чланове стручних комисија 

из редова запослених 

1,200,000   1,200,000 

            155 421 

Стални трошкови 

Ова апртопријација је намењена за рад 

управе и за послове спровођења и 

реализације јавне набавке: 

-лож уља 

- дератизација 

- осигурање имовине 

- трошкове струјe 

-воде 

- ПТТ услуга 

- услуге мобилног телефона 

- услуге фиксног телефона 

- интернета 

- платни промет 

-Закуп простора 

-Остали трошкови 

14,000,000   14,000,000 

            156 422 

Трошкови путовања 

Ова апропријација је намењена за 

трошкове путовања радника Општинске 

управе и др. ангажована лица за потребе 

Општинске управе 

600,000   600,000 
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            157 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена је за 

измирење уговорних обавеза и за 

послове спровођења и реализације 

јавних набавки: 

-Репрезентацију 

-Угоститељске услуге 

- Услуге ангажовања лица (ППП) 

- Трошкове превођења 

- Одржавање софтвера ЛПА , сајта 

општине и др 

- Образовање запослених и котизације за 

семинаре 

- Стручни испити за лиценце 

- Услуге штампања 

-Услуге ревизије 

- Накнаде за рад стручних комисија 

-Чланарине за СКГО и др. облика 

сарадње општине 

- Центар за развој јабланичког и 

пчињског округа 

- Остале опште услуге 

-Услуге вештачења 

-Остали издаци за стручно образовање 

-Одрживост пројекта “Зелено 

погранично подручје” 

И остале услуге по Уговору 

(Износ од 13.670.000 мења се и гласи 

13.770.000) 

13,770,000   13,770,000 

            158 424 

Специјализоване услуге 

-Ова апропријација намењена је за: 

- услуге добијања сагласности 

800,000   800,000 

            159 425 

Текуће поправке и одржавање 

Ова апропријација је намењена за рад 

управе као и за послове јавне набавке 

сервисирања возила, опреме, 

- текуће поправке и одржавање зграда ( 

радови на водоводу и канализацији, 

радови на електричним инсталацијама, 

на комуникационим инсталацијама и 

остале услуге и материјали за текуће 

поправке и одржавање) 

- текућа поправка и одржавање опреме – 

намештаја, опреме за комуникацију, 

рачунарске опреме и остале 

административне опреме 

- текуће поправке и одржавање опреме 

за саобраћај ( механичке поправке, 

поправке електричне и електронске 

опреме, лимарски радови на возилима, 

остале поправке - сервисирање возила 

- и одржавање опреме за саобраћај ( 

прање возила) 

1,500,000   1,500,000 
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            160 426 

Материјал 

Ова апропријација је намењена за: 

Ова апропријација намењена је за рад 

управе као и послове јавних набавки: 

- услуга канцеларијског материјала 

- радне униформе 

- хигијенског материјала 

- Бензина 

-Бензин за одрживост пројекта (РОАД) 

-расходи за стручну литературу 

- резервни делови и материјал за 

уградњу за превозна средства 

-резервни делови и материјал за 

информациони систем 

- потрошни материјал,алати и инвентари 

за рад Општинске управе 

- цвеће и зеленило  

- и остали материјал за посебне намене 

7,450,000   7,450,000 

            161 465 Остале текуће донације и трансфери 5,007,000   5,007,000 

            162 482 Порези, обавезне таксе и казне 500,000   500,000 

            163 483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова ( Износ од 1.990.450  мења се и 

гласи 1.991.650) 

1,991,650   1,991,650 

            164 485 
Накнада штете за повреде или нанету 

штету од стране државних органа 
500,000   500,000 

            165 512 

Машине и опрема 

- Набавка канцеларијске и остале опреме 

потребне за рад управе. 

- Додаје се структура: 

- Канцеларијска опрема 

- Електронска и Фотографска опрема-. 

- Комуникациона опрема. 

- рачунарска опрема за потребе 

информационог система 

- Oпрема за саобраћај 

- Опрема за одржавање хигијене  и друго 

3,830,000   3,830,000 

            166 515 

Нематеријална имовина 

-Набавка софтвера и лиценци. 

-и остале нематеријалне имовине  

1,000,000   1,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 130 

Приходи из буџета 
107,168,650   107,168,650 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0001: 

Приходи из буџета 

107,168,650   107,168,650 

                
Свега за програмску активност 0602-

0001 
107,168,650   107,168,650 

                        

      

0602- 

П 

4.2.1 

        

Пројекат: Канцеларија за младе 

“Образовањем до 

посла”,”Међународни дан младих”, “ 

Међународни дан волонтера” 
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        130   
  

  Опште услуге       

            167 423 Услуге по Уговору 500,000   500,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 130 

Приходи из буџета 
500,000   500,000 

                Укупно за функцију 130 500,000   500,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат 0602-

П 4.2.1: 

Приходи из буџета 

500,000   500,000 

                Свега за пројекат 0602-П 4.2.1: 500,000   500,000 

                        

      

0602- 

П 

4.2.2 

        
Пројекат: Једнаке могућности ( Родно 

буџетирање) 
      

        130   
  

  Опште услуге       

            168 465 Остале  текуће донације и трансфери   400,000 400,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 130 

Приходи из буџета 
      

              06 Остале  текуће донације и трансфери   400,000 400,000 

                Укупно за функцију 130   400,000 400,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат 0602-

П 4.2.2: 

Приходи из буџета 

      

              06 Остале  текуће донације и трансфери   400,000 400,000 

                Свега за пројекат 0602-П 4.2.2:   400,000 400,000 

                        

      

0602- 

П 

4.2.2-

1 

        

Пројекат: Реконструкција, 

адаптација и пренамена таванског 

простора зграде општине Сурдулица 

      

        130   
  

  Опште услуге       

            168/1 511 Зграде и грађевински објекти  3,720,000   3,720,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 130 

Приходи из буџета 
3,720,000   3,720,000 
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              06 Остале  текуће донације и трансфери       

                Укупно за функцију 130 3,720,000   3,720,000 

                        

                

Извори финансирања за пројекат 0602-

П 4.2.2-1: 

Приходи из буџета 

3,720,000   3,720,000 

              06 Остале  текуће донације и трансфери       

                Свега за пројекат 0602-П 4.2.2-1: 3,720,000   3,720,000 

                        

      
0602-

0014 
        ПА 00014- УПРАВЉАЊЕ 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
      

        160       
Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 
      

            168/2 424 

Специјализоване услуге -Ова 

апропријација намењена је за услуге 

пружене за време трајања епидемије-

нодурални дерматитис 

1,150,000     

            169 484 

Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 

Ова апропријација је намењена за: 

- накнаде штете услед елементарних 

непогода – поплава, снежних наноса, 

пожара, суша, град и лед, за средства 

добијена од другог нивоа власти или 

штете утврђене од стране надлежног 

органа општине (ИЗНОС ОД 5.00.000,00 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ 7.000.000,00) 

7,000,000   7,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 160 

Приходи из буџета 
8,150,000   8,150,000 

                Укупно за функцију 130 8,150,000   8,150,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-00014: 

Приходи из буџета 

8,150,000   8,150,000 

                
Свега за програмску активност 0602-

00014: 
8,150,000   8,150,000 

                        

                        

    
4.2.1

. 
                  

      
0602-

0002 
        

ПА 0002-ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
      

        160       
Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 
      

            170 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена за 

редован рад месних заједница и то за 

покриће трошкова платног промета, 

комуналних услуга, закупа и др- 

300,000 100,000 400,000 
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            171 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена за 

покриће трошкова услуга информисања, 

стручних услуга, услуга за домаћинство 

и угоститељство, репрезентације. 

Осталих општих услуга и др.  

2,500,000 100,000 2,600,000 

            172 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена за 

геодетске услуге и остале 

специјализоване услуге (чишћење 

канала,снежних нанаса и сл.)  

7,000,000 250,000 7,250,000 

            173 425 

Текуће поправке и одржавање 

Ова апропријација је намењена за 

текуће поправке и одржавање зграда у 

месним заједницама, поправку путева у 

сеоском подручју, електро и водоводне 

инсталације- 

16,000,000 300,000 16,300,000 

            174 426 

Материјал 

Ова апропријација намењена је за: 

- набавку административног материјала 

- материјал за посебне намене 

(материјал за саобраћај, цвеће и 

зеленило, алати и инвентари, 

грађевински материјал и сл.) 

4,000,000 200,000 4,200,000 

            175 472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

Ова апропријација је намењена за 

исплате једнократних новчаних помоћи 

за материјално угрожена лица на 

територији месних заједница  

1,200,000 100,000 1,300,000 

            176 482 Порези, обавезне таксе и казне       

            177 511 

Зграде и грађевински објекти 

Ова апропријација намењена је за 

капитално одржавање путева водоводне 

и канализационе мреже и осталог на 

територијама месне заједнице  

      

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 160 

Приходи из буџета 
31,000,000   31,000,000 

              04 Сопствени приходи   1,050,000 1,050,000 

                Укупно за функцију 160 31,000,000 1,050,000 32,050,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0002: 

Приходи из буџета 

31,000,000   31,000,000 

              04 Сопствени приходи   1,050,000 1,050,000 

                
Свега за програмску активност 0602-

0002 
31,000,000 1,050,000 32,050,000 

                        

      

0602- 

П 

4.2.1.

1 

        Пројекат: Сеоске и градска слава       

        160       
Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 
      

            178 423 

Услуге по Уговору 

Ова апропријација намењена је за 

обележавање сеоских и градских слава 

600,000   600,000 
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              01 
Извори финансирања за функцију 160 

Приходи из буџета 
600,000   600,000 

                Укупно за функцију 160 600,000   600,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0602- 

П 4.2.1.1: 

Приходи из буџета 

600,000   600,000 

                Свега за пројекат 0602- П 4.2.1.1: 600,000   600,000 

                        

                Извори финансирања за Подглаву 4.2.1       

              01 Приходи из буџета 31,600,000   31,600,000 

              04 Сопствени приходи       

                Свега за за Подглаву 4.2.1 31,600,000   31,600,000 

                        

                        

      
0602-

0003 
        

ПА 003-СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ 

ДУГА 
      

        170       Трансакције везане за јавни дуг       

            179 441 Отплата камата 3,500,000   3,500,000 

            180 611 
Отплата главнице домаћим пословним 

банкама 
27,000,000   27,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 170 

Приходи из буџета 
30,500,000   30,500,000 

                Укупно за функцију 170 30,500,000   30,500,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0003: 

Приходи из буџета 

30,500,000   30,500,000 

                
Свега за програмску активност 0602-

0003 
30,500,000   30,500,000 

                        

                        

      
0602-

0004 
        ПА 0004- ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
      

        330       Судови       
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            181 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)  
1,470,000   1,470,000 

            182 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
263,000   263,000 

            183 414 Социјална давања запосленима 20,000   20,000 

            184 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
20,000   20,000 

            185 421 Стални трошкови 150,000   150,000 

            186 423 Услуге по уговору 1,650,000   1,650,000 

            187 426 Материјал 30,000   30,000 

            188 465 
Остале текуће донације, дотације и 

трансфери 
170,000   170,000 

            189 512 Машине и опрема 100,000   100,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 330 

Приходи из буџета 
3,873,000   3,873,000 

                Укупно за функцију 330 3,873,000   3,873,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0004: 

Приходи из буџета 

3,873,000   3,873,000 

                
Свега за програмску активност 0602-

0004 
3,873,000   3,873,000 

                        

      
0602-

0007 
        

ПА 0007 ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

      

        160       
Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 
      

            190 423 

Савез за међунационалне односе 

Ова апропријација намењена је за 

остваривање заштите и унапређивање 

националне равноправности на 

територији општине 

200,000   200,000 

            191 481 
Дотације Националним саветима 

Националних мањина 
400,000   400,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 160 

Приходи из буџета 
600,000   600,000 

                Укупно за функцију 160 600,000   600,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0007: 

Приходи из буџета 

600,000   600,000 

                
Свега за програмску активност 0602-

0007: 
600,000   600,000 
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0602-

0007 
        

ПА 0007 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

      

        860       
Рекреација, спорт, култура и вере 

некласификоване на другом месту 
      

            192 481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за: 

Друштво за едукацију Рома 

Друштво за просвету, науку, културу и 

социјална питања “ Друштво Ром” 

Савез друштва Рома пчињског и 

јабланичког округа 

Велико срце Рома, 

И друга Удружења из области програма 

или пројеката националних мањина 

1,000,000   1,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 860 

Приходи из буџета 
1,000,000   1,000,000 

                Укупно за функцију 860 1,000,000   1,000,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0007 

Приходи из буџета 

1,000,000   1,000,000 

                
Свега за програмску активност 0602-

0007: 
1,000,000   1,000,000 

                        

      

0602-

П 

4.2.1.

2 

        

Пројекат: Социјална инклузија и 

побољшање услова становања Рома и 

Ромскиња у  РС у 2016. години 

      

      
  

980 
      

Образовање некласификовано на 

другом месту 
      

            193 465 Остале  текуће донације и трансфери 1,400,000   1,400,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 980 

Приходи из буџета 
1,400,000   1,400,000 

                Укупно за функцију 980 1,400,000   1,400,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0602-П 

4.2.1.2: 

Приходи из буџета 

1,400,000   1,400,000 

                Свега за пројекат 0602-П 4.2.1.2: 1,400,000   1,400,000 

                        

      

0602-

П 

4.2.1.

3 

        Пројекат: Светски дан Рома        
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860       
Рекреација, спорт, култура и вере 

некласификоване на другом месту 
      

            194 423 Услуге по Уговору  50,000   50,000 

            195 472 Накнаде из буџета за образовање 110,000   110,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 980 

Приходи из буџета 
160,000   160,000 

                Укупно за функцију 980 160,000   160,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0602-П 

4.2.1.3: 

Приходи из буџета 

160,000   160,000 

                Свега за пројекат 0602-П 4.2.1.3: 160,000   160,000 

                        

      
0602-

0009 
        ПА 0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 
      

        160       
Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 
      

            196 499 Текућа резерва  17,400,000   17,400,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 160 

Приходи из буџета 
17,400,000   17,400,000 

                Укупно за функцију 160 17,400,000   17,400,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0007: 

Приходи из буџета 

17,400,000   17,400,000 

                
Свега за програмску активност 0602-

0007: 
17,400,000   17,400,000 

                        

      
0602-

0010 
        ПА 0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 
      

        160       
Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту 
      

            197 499 Стална резерва  3,520,000   3,520,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 160 

Приходи из буџета 
3,520,000   3,520,000 

                Укупно за функцију 160 3,520,000   3,520,000 
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Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0007: 

Приходи из буџета 

3,520,000   3,520,000 

                
Свега за програмску активност 0602-

0007: 
3,520,000   3,520,000 

                        

                

Извори финансирања за Програм 15 ( 

ПА 0602-0001+П 4.2.1+  ПА 0602-0014+  

ПА 0602-0002+ П 4.2.2 +П 4.2.2-1+  ПА 

0602-0003+  ПА 0602-0004+ ПА 0602-

0007+ ПА 0602-0008+ПА 0009+ПА 

010+П 4.2.1.1+П4.2.1.2+П4.2.1.3) 

      

              01 Приходи из буџета 209,591,650   209,591,650 

              04 Сопствени приходи   1,050,000 1,050,000 

              06 Остале  текуће донације и трансфери   400,000 400,000 

                Свега за Програм 15 209,591,650 1,450,000 211,041,650 

                        

                

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

      

      0101         
ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВЕДЕ 
      

      0101-

0002 
        

ПА 0002-МЕРЕ ПОДРШКЕ 

РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 
      

        421       Пољопривреда       

            198 421 Стални трошкови 20,000   20,000 

            199 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена за 

трансфер знања и развој саветодавства у 

области пољопривреде и руралног 

развоја – Агроинформативни центар 

1,200,000   1,200,000 

            200 451 

 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 

Ова апропријација намењена је за 

текуће субвенције за пољопривреду ( 

регистрованом пољопривредном 

газдинству- набавку садница, набавку 

сточног фонда и слично као и отплату 

камате на кредите дате 

пољопривредном газдинству као и 

накнада за обнову нарушеног 

производног потенцијала ( губитак на 

засађеним пољопривредним културама 

и губитак стоке а услед деловања 

природних сила)) 

31,500,000   31,500,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 421 

Приходи из буџета 
32,720,000   32,720,000 

                Укупно за функцију 421 32,720,000   32,720,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0101-0002: 

Приходи из буџета 

32,720,000   32,720,000 
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Свега за програмску активност 0101-

0002: 
32,720,000   32,720,000 

                        

                        

      
0101-

0001 

        

ПА 0001-ПОДРШКА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

      

        421       Пољопривреда       

            201 423 

Услуге по уговору 

- Ова апропријација намењена је за 

израду И реализацију годишњег 

Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта као и осталих 

програма из области пољопривреде  

200,000   200,000 

            202 465 
Остале текуће донације и трансфери – 

Животна помоћ 
1,380,000   1,380,000 

            203 481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за 

Удружења која се баве подстицајем 

пољопривредне производње: Удружење 

“Матица”, “ЕКО-МЛЕКО” и друга 

Удружења 

500,000   500,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 421 

Приходи из буџета 
2,080,000   2,080,000 

                Укупно за функцију 421 2,080,000   2,080,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 0101-0001: 

Приходи из буџета 

2,080,000   2,080,000 

                
Свега за програмску активност 0101-

0001 
2,080,000   2,080,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 5 ( 

ПА 0101-0002+ ПА 0101-0001) 
      

              01 Приходи из буџета 34,800,000   34,800,000 

                Свега за Програм 5 34,800,000   34,800,000 

                        

                        

      1501         
ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
      

      
1501-

0002 
        

ПА 0002-МЕРЕ АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
      

        400       Економски послови – привреда       

            204 463 

Текући трансфери осталим нивоима власти 

Ова апропријација намењена је за 

спровођење мера активне политике 

запошљавања а која се реализује преко 

националне службе за запошљавање 

(Износ од 500.000,00 БРИШЕ СЕ) 

    0 
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              01 
Извори финансирања за функцију 400 

Приходи из буџета 
    0 

                Укупно за функцију 400     0 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1501-0002: 

Приходи из буџета 

    0 

                
Свега за програмску активност 1501-

0002 
    0 

                        

                
Извори финансирања за Програм 3 ( ПА 

1501-0002) 
      

              01 Приходи из буџета     0 

                Свега за Програм 3     0 

                        

                        

    4.2.2           
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 
      

      1502         ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

      
1502-

0001 
        

ПА 0001-УПРАВЉАЊЕ  РАЗВОЈЕМ  

ТУРИЗМА 
      

        473       Туризам       

            205 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) ( износ од 4.870.000 мења се 

износом од 4.120.000) 

4,120,000   4,120,000 

            206 412 

Социјални доприноси на терет послодавца 

( износ од 870.000 мења се износом 

735.000) 

735,000   735,000 

            207 413 Накнаде у натури   5,000 5,000 

            208 414 

Социјална давања запосленима 

Ова апропријација намењена је за: 

- исплату отпремнине, 

- помоћи радницима у медицинском 

лечењу и у случају смрти ужег члана 

породице (Додаје се износ од 105.000 за 

извор 01) 

105,000 20,000 125,000 

            209 415 

Накнаде трошкова за запослене (Износ од  

40.000 из извора 01 мења се и гласи 

100.000) 

100,000 5,000 105,000 

            210 416 
награде запосленима и остали посебни 

расходи  
    0 

            211 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена за исплате 

трошкова платног промета, струје, 

комуналних услуга, услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и опреме 

(Износ од 905.000  из извора 01, мења се и 

гласи 1.100.000) 

1,100,000 180,000 1,280,000 

            212 422 

Трошкови путовања намењена су за 

исплату трошкова путовања у земљи и 

иностранству 

  300,000 300,000 
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            213 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена је за 

исплату трошкова компјутерских услуга, 

образовања и усавршавања запослених, 

информисања, стручних услуга, 

репрезентације, осталих општих услуга 

(Износ од  12.760.000  из извора 01 мења 

се и гласи 13.600.000) 

13,600,000 1,890,000 15,490,000 

            214 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација намењена је за исплату 

трошкова услуга образовања културе и 

спорта, медицинских услуга, геодетске 

услуге и остало (Износ од  50.000 из 

извора 01 мења се и гласи 100.000) 

100,000 80,000 180,000 

            215 425 

Текуће поправке и одржавање 

односи се на текуће поправке и одржавање 

зграда и опреме  (Износ од  370.000 из 

извора 01 мења се и гласи 450.000) 

450,000 70,000 520,000 

            216 426 

Материјал 

Ова апропријација намењена је за: 

- набавку административног материјала. 

- материјал за образовање и усавршавање 

запослених, 

- материјал за саобраћај, 

- материјал за образовање, културу и 

спорт, 

- материјал за домаћинство и 

угоститељство, 

- материјал за посебне намене 

 (Износ од  1.150.000 из извора 01 мења се 

и гласи 1.500.000) 

1,500,000 310,000 1,810,000 

            217 465 
Остале текуће донације и трансфери ( 

износ од 610.000 мења се износом 85.000) 
525,000   525,000 

            218 482 Порези, обавезне таксе и казне 80,000 20,000 100,000 

            219 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 290,000 100,000 390,000 

            220 512 

Машине и опрема 

Ова апропријација је намењена за набаку 

административне опреме, опреме за 

образовање, културу и спорт и др.   

520,000 230,000 750,000 

            221 523 Залихе робе за даљу продају   500,000 500,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 473 

Приходи из буџета 
23,225,000   23,225,000 

              04 Сопствени приходи   3,710,000 3,710,000 

                Укупно за функцију 473 23,225,000 3,710,000 26,935,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 1502-0001 

Приходи из буџета 

23,225,000   23,225,000 

              04 Сопствени приходи   3,710,000 3,710,000 

                
Свега за програмску активност 1502-

0001 
23,225,000 3,710,000 26,935,000 
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1502-

0002 
        

ПА 0002- ПРОМОЦИЈА УРИСТИЧКЕ 

ПОНУДЕ (Прослава православне НГ, 

Власинска регата, Златне руке) 

      

        473       Туризам       

            222 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена за исплате 

трошкова платног промета, струје, 

комуналних услуга, услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и опреме 

150,000 40,000 190,000 

            223 422 

Трошкови путовања намењена су за 

исплату трошкова путовања у земљи 

(Додаје се износ од 200.000 из извора 01) 

200,000 300,000 500,000 

            224 423 
Услуге по Уговору   (Износ од  1.000.000 

из извора 01 мења се и гласи 2.000.000) 
2,000,000 270,000 2,270,000 

            225 424 Специјализоване услуге 500,000 300,000 800,000 

            226 426 Материјал  150,000 450,000 600,000 

            227 423 

Услуге по уговору-боравишна такса  

(Износ од  200.000 из извора 01 мења се и 

гласи 300.000) 

300,000   300,000 

            228 424 Специјализоване услуге-боравишна такса 100,000   100,000 

            229 426 
Материјал-боравишна такса (Додаје се 

износ од 100.000 из извора 01) 
100,000   100,000 

                Куповина стране валуте        

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 473 

Приходи из буџета 
3,500,000   3,500,000 

              04 Сопствени приходи   1,360,000 1,360,000 

                Укупно за функцију 473 3,500,000 1,360,000 4,860,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 1502-0002 

Приходи из буџета 

3,500,000   3,500,000 

              04 Сопствени приходи   1,360,000 1,360,000 

                
Свега за програмску активност 1502-

0002 
3,500,000 1,360,000 4,860,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 4 ( ПА 

1502-0001 + ПА 1502-0002) 
      

              01 Приходи из буџета 26,725,000   26,725,000 

              04 Сопствени приходи   5,070,000 5,070,000 

                Свега за Програм 4 26,725,000 5,070,000 31,795,000 
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      0401         
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
      

      
0401-

0001 
        

ПА 0001-УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
      

        620       Развој заједнице       

            229/1 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
750,000 1,400,000 2,150,000 

            229/2 412 Социјални доприноси на терет послодавца  135,000 250,000 385,000 

            229/3 421 Стални трошкови  4,650,000   4,650,000 

            229/4 422 Трошкови путовања 250,000   250,000 

            229/5 423 Услуге  по уговору 6,045,000 1,690,000 7,735,000 

            229/6 424 Специјализоване услуге 1,090,000   1,090,000 

            229/7 425 Текуће поправке и одржавање  9,560,000   9,560,000 

            229/8 426 Материјал 3,495,000 60,000 3,555,000 

            229/9 465 Остале текуће донације и трансфери 85,000 150,000 235,000 

            
229/1

0 
482 Порези, обавезне таксе и казне 6,000,000 200,000 6,200,000 

            
229/1

1 
512 Машине и опрема 4,200,000 2,140,000 6,340,000 

            
229/1

2 
523 Залихе робе за даљу продају 50,000   50,000 

                        

                Извори финансирања за функцију 620       

              01 Приходи из буџета 36,310,000   36,310,000 

              07 Трансфеи од осталих нивоа власти   5,890,000 5,890,000 

                Укупно за функцију 620 36,310,000 5,890,000 42,200,000 

                        

              
  

Извори финансирања за програмску 

активност 0401-0001 
      

              01 Приходи из буџета 36,310,000   36,310,000 

              07 Трансфеи од осталих нивоа власти   5,890,000 5,890,000 

                Свега за програмску активност  0401-0001 36,310,000 5,890,000 42,200,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 6 (ПА 

0401-0001) 
      

              01 Приходи из буџета 36,310,000   36,310,000 

              07 Трансфеи од осталих нивоа власти   5,890,000 5,890,000 



434-Страна – Број - 6 -           „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Петак,31.март.2017.године. 

 

 

                Свега за Програм 6 36,310,000 5,890,000 42,200,000 

                        

      1301         
ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
      

      
1301-

0001 
        

ПА 0001-ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 

      

        473       Туризам       

            230 421 
Стални трошкови   (Износ од  525.000 из 

извора 01 мења се и гласи 250.000) 
250,000 150,000 400,000 

            231 423 
Услуге по Уговору  (Износ од  10.400.000 

из извора 01 мења се и гласи 11.000.000) 
11,000,000 20,000 11,020,000 

            232 424 

Специјализоване услуге   (Износ од  

950.000 из извора 01 мења се и гласи 

1.500.000) 

1,500,000 160,000 1,660,000 

            233 426 Материјал 75,000 20,000 95,000 

            234 482 Порези, обавезне таксе и казне 20,000   20,000 

            235 512 Машине и опрема  30,000 130,000 160,000 

            236 523 Залихе робе за даљу продају    600,000 600,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 473 

Приходи из буџета 
12,875,000   12,875,000 

              04 Сопствени приходи   1,080,000 1,080,000 

                Укупно за функцију 473 12,875,000 1,080,000 13,955,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 1301-0001 

Приходи из буџета 

12,875,000   12,875,000 

              04 Сопствени приходи   1,080,000 1,080,000 

                
Свега за програмску активност 1301-

0001 
12,875,000 1,080,000 13,955,000 

                        

      
1301-

0003 
        

ПА 0003- ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
      

        473       Туризам       

            237 423 Услуге по Уговору       0 

            238 424 Специјализоване услуге   150,000 150,000 

            239 425 

Текуће поправке и одржавање   (Износ од  

230.000 из извора 01 мења се и гласи 

300.000) 

300,000 80,000 380,000 

            240 426 Материјал   155,000 270,000 425,000 
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            241 512 Машине и опрема       

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 473 

Приходи из буџета 
455,000   455,000 

              04 Сопствени приходи   500,000 500,000 

                Укупно за функцију 473 455,000 500,000 955,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 1301-0003 

Приходи из буџета 

455,000   455,000 

              04 Сопствени приходи   500,000 500,000 

                
Свега за програмску активност 1301-

0003 
455,000 500,000 955,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 14  

(ПА 1301-0001+ ПА 1301-0003) 
      

              01 Приходи из буџета 13,330,000   13,330,000 

              04 Сопствени приходи   1,580,000 1,580,000 

                Свега за Програм 14 13,330,000 1,580,000 14,910,000 

                        

                
Извори финансирања за Подглаву 4.2 ( 

ПР15 + ПР5 +ПР3 +ПР4+ ПР14) 
      

              01 Приходи из буџета 320,756,650   320,756,650 

              04 Сопствени приходи   7,700,000 7,700,000 

              06 Остале  текуће донације и трансфери   400,000 400,000 

              07 Трансфеи од осталих нивоа власти   5,890,000   

                Свега за за Подглаву 4.2 320,756,650 13,990,000 334,746,650 

                        

                        

    4.3           

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО 

КОМУНАЛНЕ ,ГРАЂЕВИНСКЕ И 

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

      

      0602         
ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

      
0602-

0001 
        

ПА 0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

        130       Опште услуге       
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            242 416 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 

Ова апропријација је намењена за: 

- Накнаде члановима стручних комисија из 

редова запослених (Комисија за планове и 

др.) 

300,000   300,000 

            243 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена за: 

- техничка контрола и пријем објеката. 

-Остале стручне услуге из области 

безбедности и заштите здравља на раду  

- остали издаци за стручно образовање – 

лиценце и остало 

2,400,000   2,400,000 

            244 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена за : 

- Геодетске услуге за инвестиције, 

пројектовање, легализацију и остало 

-Прибављање сагласности за одобрење за 

изградњу, за прикључење на саобраћајну и 

комуналну инфраструктуру 

-покриће трошкова рушења објеката 

изграђених без грађевинске дозволе као и 

рашчишћавање локација као и уклањање 

монтажних објеката( контејнера за 

становање на Власини, камп приколица и 

нерегистрованих возила приколица са 

тротоара у Сурдулици 

- остале специјализоване услуге 

исељење безправно усељених лица, 

комасација, враћање земљишта 

-Услуге прегледа и испитивања система 

противпожарне заштите у Општинској 

управи 

-Услуге ресертификационе провере ИСО 

9001:2008 

Анализа оптималне организације такси 

превоза на територији општине Сурдулица  

-Процена угрожености од елементарних 

непогода 

-План заштите и снабдевање у ванредним 

ситуацијама  

 (Износ од 7.600.000 мења се и 

гласи9.190.000) 

9,190,000   9,190,000 

            245 541 

Земљиште 

Ова апропријација је намењена за 

експропријацију земљишта за 

канализациони прстен на Власинском 

језеру као и за исплату накнаде по 

споразумима и судским решењима у 

поступку експропријације и изузимања 

грађевинског земљишта и за накнаду по 

одредбама закона о враћању 

пољопривредног земљишта као и 

експропријација земљишта за изградњу 

пијаце са паркингом, и паркинг платоа код 

паркинг гараже, изузимање земљишта за 

изградњу путева и  улица 

- За промет земљишта и остало   

200,000   200,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 130 

Приходи из буџета 
12,090,000   12,090,000 

                Укупно за функцију 130 12,090,000   12,090,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0001 

Приходи из буџета 

12,090,000   12,090,000 

                
Свега за програмску активност 0602-

0001 
12,090,000   12,090,000 
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0602- 

П 

4.3.1 

        
Пројекат: Савет за безбедност 

саобраћаја 
      

        130       Опште услуге       

            246 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
50,000   50,000 

            247 423 Услуге по Уговору 650,000   650,000 

            248 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

            249 426 Материјал 300,000   300,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 130 

Приходи из буџета 
1,100,000   1,100,000 

                Укупно за функцију 130 1,100,000   1,100,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0602- 

П 4.3.1: 

Приходи из буџета 

1,100,000   1,100,000 

                Свега за пројекат 0602- П 4.3.1: 1,100,000   1,100,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 1  (ПА 

0602-0001+0602-П 4.3.1) 
      

              01 Приходи из буџета 13,190,000   13,190,000 

                Свега за Програм 15 13,190,000   13,190,000 

                        

                        

      1101         
ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
      

      
1101-

0001 
        

ПА 0001-ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
      

        620       Развој заједнице       

            250 423 

Услуге  по уговору – Услуге ревизије 

пројектно техничке документације за 

изградњу тематског етно парка Зоне град 

(Износ од 590.000 БРИШЕ СЕ) 

    0 

            251 424 

Специјализоване услуге: Ова 

апропријација односи си се на : 

Техничка контрола пројектно техничке 

документације  

  за изградњу тематског етно парка Зоне 

град после ревизије 

истог............................850.000,00 

Техничка контрола остале 

документације..............................500.000,00  

(Износ од 500.000 мења се и гласи 590.000 

и укупно износ од 1.350.000 мења се и 

гласи 1.440.000) 

1,440,000   1,440,000 
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            252 465 

Остале капиталне донације, дотације и 

трансфери 

Ова апропријација намењена је за 

суфинансирање пројеката по Уговорима са 

донаторима 

8,500,000   8,500,000 

            253 511 

Зграде и грађевински објекти 

Ова апропријација је намењена за 

припрему и реализацију услуга јавне 

набавке пројектне документације, ревизије 

пројектне документације: 

-Пројектна документација  ( износ од 

35.992.000,00 динара за извор 01 мења се и 

гласи 45.955.800,00, износ од  475.000 из 

извора 13 и  1.750.000 из извора 07) 

45,955,800 2,225,000 48,180,800 

            254 511 

Стручни надзор над извођењем радова на 

изградњи и реконструкцији објеката у 

2016. години 

1,500,000   1,500,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
57,395,800   57,395,800 

              07 Трансфери осталим нивоима власти    1,750,000 1,750,000 

              13 Пренета неутрошена средства   475,000 475,000 

                Укупно за функцију 620 57,395,800 2,225,000 59,620,800 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1101-0001: 

Приходи из буџета 

57,395,800   57,395,800 

              07 Трансфери осталим нивоима власти    1,750,000 1,750,000 

              13 Пренета неутрошена средства   475,000 475,000 

                
Свега за програмску активност 1101-

0001 
57,395,800 2,225,000 59,620,800 

                        

                
Извори финансирања за Програм 1 (ПА 

1101- 0001) 
      

              01 Приходи из буџета 57,395,800   57,395,800 

              07 Трансфери другог нивоа власти   1,750,000 1,750,000 

              13 Пренета неутрошена средства   475,000 475,000 

                Свега за Програм 1 57,395,800 2,225,000 59,620,800 

                        

                        

      1102         
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
      

      1102-

0001 

        

ПА 0001- УПРАВЉАЊЕ / 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ 

ОСВЕТЉЕЊЕМ 

      

        640       Улична расвета       

            255 421 Стални трошкови 12,000,000   12,000,000 
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            256 425 
Текуће поправке и одржавање (Износ од 

2.500.00 мења се и гласи 5.000.000) 
5,000,000   5,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 640 

Приходи из буџета 
17,000,000   17,000,000 

                Укупно за функцију 640 17,000,000   17,000,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0001: 

Приходи из буџета 

17,000,000   17,000,000 

                
Свега за програмску активност 1102-

0001: 
17,000,000   17,000,000 

                        

                        

      1102-

0002 
        

ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
      

        660       
Послови становања и заједнице 

некласификоване на другом месту 
      

            257 423 

Услуге по уговору, 

Ова апропријација је намењена за 

оодржавање градског зеленила 

5,000,000   5,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 660 

Приходи из буџета 
5,000,000   5,000,000 

                Укупно за функцију 660 5,000,000   5,000,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0002: 

Приходи из буџета 

5,000,000   5,000,000 

                
Свега за програмску активност 1102-

0002 
5,000,000   5,000,000 

                        

                        

      1102-

0003 

        

ПА 0003- ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

      

        660       
Послови становања и заједнице 

некласификоване на другом месту 
      

            258 423 

Услуге по Уговору 

Ова апропријација је намењена за 

одржавање хигијене у граду  

20,000,000   20,000,000 
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              01 
Извори финансирања за функцију 660 

Приходи из буџета 
20,000,000   20,000,000 

                Укупно за функцију 660 20,000,000   20,000,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0003: 

Приходи из буџета 

20,000,000   20,000,000 

                
Свега за програмску активност 1102-

0003 
20,000,000   20,000,000 

                        

                        

      1102-

0006 
        

ПА 0006- ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И 

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 
      

        660       
Послови становања и заједнице 

некласификоване на другом месту 
      

            259 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена за 

оодржавање гробаља и погребних услуга  

2,000,000   2,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 660 

Приходи из буџета 
2,000,000   2,000,000 

                Укупно за функцију 660 2,000,000   2,000,000 

                        

                

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0006: 

Приходи из буџета 

2,000,000   2,000,000 

                
Свега за програмску активност 1102-

0006 
2,000,000   2,000,000 

                        

                        

      1102-

0009 
        

ПА 0009- ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ 

УСЛУГЕ 
      

        660       
Послови становања и заједнице 

некласификоване на другом месту 
      

            260 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена за: 

Услуге хватања паса луталица, услуге 

очувања животне средине и остале 

комуналне услуге- 

3,246,000   3,246,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 660 

Приходи из буџета 
3,246,000   3,246,000 

                Укупно за функцију 660 3,246,000   3,246,000 
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Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0009: 

Приходи из буџета 

3,246,000   3,246,000 

                
Свега за програмску активност 1102-

0009 
3,246,000   3,246,000 

                        

                        

      

1102- 

П 

4.3.2 

        

Пројекат: Изградња трасе  

канализационе мреже у сеоском 

насељу  Загужање-на катастарској 

парцели број 1408, 1407 и 1406 КО  

Загужање  

      

        620       Развој заједнице       

            261 511 

Зграде и грађевински објекти (Износ од 

6.700.000 из извора 10, мења се и гласи 

1.000.000) 

  1,000,000 1,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
      

              13 Пренета неутрошена средства (Веза 10)   1,000,000 1,000,000 

                
Укупно за функцију 620 

  1,000,000 1,000,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1102-

4.3.2: 

Приходи из буџета 

      

              13 Пренета неутрошена средства (Веза 10)   1,000,000 1,000,000 

                Свега за пројекат 0601-П 4.3.2:   1,000,000 1,000,000 

                        

                        

                        

      

1102- 

П 

4.3.3 

        

Пројекат: Изградња наставка 

канализационе мреже од пута 2-ог Б 

реда Сурдулица (Дубрава) 

      

        620       Развој заједнице       

            262 511 
Зграде и грађевински објекти 

1,930,000   1,930,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
1,930,000   1,930,000 

              10 Примања од домаћих задуживања       

                
Укупно за функцију 620 

1,930,000   1,930,000 
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              01 

Извори финансирања за пројекат1102- П 

4.3.3: 

Приходи из буџета 

1,930,000   1,930,000 

              10 Примања од домаћих задуживања       

                Свега за пројекат 1102- П 4.3.3: 1,930,000   1,930,000 

                        

                        

      

1102- 

П 

4.3.4 

        

Пројекат: Изградња фекалне   

канализационе мреже  у Алакинцу-

КП  1677/2 и  685/3 

      

        620       Развој заједнице       

            263 511 

Зграде и грађевински објекти (Износ од 

1.500.000 из извора 10, мења се и гласи 

250.000) 

  250,000 250,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
      

              13 Пренета неутрошена средства (Веза 10)   250,000 250,000 

                
Укупно за функцију 620 

  250,000 250,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1102- 

П 4.3.4: 

Приходи из буџета 

      

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  250,000 250,000 

                Свега за пројекат 1102- П 4.3.4:   250,000 250,000 

                        

                        

      

1102- 

П 

4.3.5 

        

Пројекат: Изградња атмосферске 

канализације од улице Драгице 

Жарковић до улива у улицу 

Сурдуличких Мученика 

      

        620       Развој заједнице       

            264 511 
Зграде и грађевински објекти 

2,400,000   2,400,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
2,400,000   2,400,000 

                
Укупно за функцију 620 

2,400,000   2,400,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1102- П 

4.3.5: 

Приходи из буџета 

2,400,000   2,400,000 
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Свега за пројекат  1102- П 

4.3.5: 
2,400,000   2,400,000 

                        

                        

      

1102- 

П 

4.3.5-

1 

        

Пројекат: Реконструкција  водоводне 

мреже у улици Стојана Стаменковића 

Тајкета 

      

        620       Развој заједнице       

            264/1 511 
Зграде и грађевински објекти 

2,200,000   2,200,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
2,200,000   2,200,000 

                
Укупно за функцију 620 

2,200,000   2,200,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1102- 

П 4.3.5-1: 

Приходи из буџета 

2,200,000   2,200,000 

                Свега за пројекат  1102- П 4.3.5-1: 2,200,000   2,200,000 

                        

                

Извори финансирања за Програм 2 ( 

ПА 0001+ПА 0002+ПА 0003 + ПА 

0006+ ПА 0009+П 4.3.2 +П 4.3.3+ П 

4.3.4+ П4.3.5+ П4.3.5-1) 

      

              01 Приходи из буџета 53,776,000 1,250,000 55,026,000 

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  1,250,000 1,250,000 

                Свега за Програм 2 53,776,000 1,250,000 55,026,000 

                        

                
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
      

      0401         
ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
      

      
0401-

0001 
        

ПА 0001-УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРИРОДНИХ  ВРЕДНОСТИ 

      

        560       
Заштита животне средине 

некласификоване на другом месту 
      

            265 421 Стални трошкови 100,000   100,000 

            266 423 Услуге по уговору 100,000   100,000 

            267 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена за услуге 

очувања животне средине и др. 

Специјализованих услуга 

23,800,000   23,800,000 
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              01 
Извори финансирања за функцију 560 

Приходи из буџета 
24,000,000   24,000,000 

                Укупно за функцију 560 24,000,000   24,000,000 

                        

                        

        540       
Заштита биљног и животињског света 

и крајолика 
      

            268 481 

Дотације невладиним организацијама 

Ова апропријација је намењена за рад 

удружења из области заштите животне 

средине и то: Еколошко друштво, 

Покрет горана, ЛУ “Врла” и друга 

Удружења из области Заштите животне 

средине  

2,000,000   2,000,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 540 

Приходи из буџета 
2,000,000   2,000,000 

                Укупно за функцију 540 2,000,000   2,000,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 0401-0001 

Приходи из буџета 

26,000,000   26,000,000 

                
Свега за програмску активност 0401-

0001 
26,000,000   26,000,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 6 

(ПА 0401-0001) 
      

              01 Приходи из буџета 26,000,000   26,000,000 

                Свега за Програм 6 26,000,000   26,000,000 

                        

                        

      0701         

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

      

      
0701-

0002 
        

ПА 0002-ОДРЖАВАЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
      

        451       Друмски саобраћај       

            269 425 

Текуће поправке и одржавање саобраћаја 

и саобраћајне инфраструктуре ( Износ од 

10.900.000 мења се и гласи 11.600.000) 

11,600,000   11,600,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 451 

Приходи из буџета 
11,600,000   11,600,000 

                Укупно за функцију 451 11,600,000   11,600,000 
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              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 0701-0002: 

Приходи из буџета 

11,600,000   11,600,000 

                
Свега за програмску активност 0701-

0002 
11,600,000   11,600,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.6  

        

Пројекат:Реконструкција локалног  

некатегорисаног  пута у насељу 

Загужање крак C-D 

      

        620       Развој заједнице       

            270 511 

Зграде и грађевински објекти  (Износ од 

8.700.000 из извора 10, мења се и гласи 

1.400.000) 

  1,400,000 1,400,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
      

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  1,400,000 1,400,000 

                
Укупно за функцију 620 

  1,400,000 1,400,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.6: 

Приходи из буџета 

      

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  1,400,000 1,400,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.6:   1,400,000 1,400,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.7 

        

Пројекат: Реконструкција 

некатегорисаних путева у селу 

Сувојница на KП 1480, КП 5165, КП 

3245, КП 5177 

      

        620       Развој заједнице       

            271 511 
Зграде и грађевински објекти 

5,550,000   5,550,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
5,550,000   5,550,000 

              10 Примања од домаћих задуживања       

                
Укупно за функцију 620 

5,550,000   5,550,000 
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              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.7: 

Приходи из буџета 

5,550,000   5,550,000 

              10 Примања од домаћих задуживања       

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.7: 5,550,000   5,550,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.8 

        
Пројекат: Реконструкција пута у 

насељу Парапуде Сурдулица крак 1  
      

        620       Развој заједнице       

            272 511 
Зграде и грађевински објекти 

  12,200,000 12,200,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
      

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  12,200,000 12,200,000 

                
Укупно за функцију 620 

  12,200,000 12,200,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.8: 

Приходи из буџета 

      

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  12,200,000 12,200,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.8:   12,200,000 12,200,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.9 

        
Пројекат: Реконструкција пута у 

насељу Парапуде Сурдулица крак 2 
      

        620       Развој заједнице       

            273 511 
Зграде и грађевински објекти  

  11,700,000 11,700,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
      

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  11,700,000 11,700,000 

                
Укупно за функцију 620 

  11,700,000 11,700,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.9: 

Приходи из буџета 
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              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  11,700,000 11,700,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.9:   11,700,000 11,700,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.10 

        

Пројекат: Реконструкција пута у 

насељу Парапуде Сурдулица крак 3-

Врла 

      

        620       Развој заједнице       

            274 511 
Зграде и грађевински објекти  

  5,800,000 5,800,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
      

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  5,800,000 5,800,000 

                
Укупно за функцију 620 

  5,800,000 5,800,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П4.3.10: 

Приходи из буџета 

      

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  5,800,000 5,800,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.10:   5,800,000 5,800,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.11 

        

Пројекат: Изградња расвете дела 

улице Капетана Радише Лукића и 

Војводе Мишића 

      

        620       Развој заједнице       

            275 511 Зграде и грађевински објекти ( пренете 

обавезе) 
1,600,000   1,600,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
1,600,000   1,600,000 

                
Укупно за функцију 620 

1,600,000   1,600,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П4.3.11: 

Приходи из буџета 

1,600,000   1,600,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.11: 1,600,000   1,600,000 
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0701-

П 

4.3.12 

        

Пројекат: Изградња продужетка НН 

мреже и јавне расвете у сеоском 

насељу Сувојница 

      

        620       Развој заједнице       

            276 511 
Зграде и грађевински објекти 

260,000   260,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
260,000   260,000 

                
Укупно за функцију 620 

260,000   260,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.12: 

Приходи из буџета 

260,000   260,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.12: 260,000   260,000 

                        

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.13 

        

Пројекат:  Текуће одржавање 

локалног  пута у Кијевцу путни 

правац Копчини-Дуги Дел 

      

        620       Развој заједнице       

            277 511 
Зграде и грађевински објекти 

1,530,000   1,530,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
1,530,000   1,530,000 

                
Укупно за функцију 620 

1,530,000   1,530,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.13: 

Приходи из буџета 

1,530,000   1,530,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.13: 1,530,000   1,530,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.14 

        

Пројекат:  Текуће одржавање 

локалног  пута у Дикави путни правац 

Дикава-Лескова Бара-Г. Козница 

      

        620       Развој заједнице       

            278 511 
Зграде и грађевински објекти 

1,550,000   1,550,000 
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              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
1,550,000   1,550,000 

                
Укупно за функцију 620 

1,550,000   1,550,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.14: 

Приходи из буџета 

1,550,000   1,550,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.14: 1,550,000   1,550,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.15 

        

Пројекат: Реконструкција локалних 

некатегорисаних путева у селу 

Алакинцу- на КП 1667/2 

      

        620       Развој заједнице       

            279 511 Зграде и грађевински објекти ( износ од 

9.500.000 мења се износом од 6.700.000) 
6,700,000   6,700,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
6,700,000   6,700,000 

                
Укупно за функцију 620 

6,700,000   6,700,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.15: 

Приходи из буџета 

6,700,000   6,700,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.15: 6,700,000   6,700,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.16 

        
Пројекат: Текуће  одржавање дела 

локалне путне мреже у селу Сувојница 
      

        620       Развој заједнице       

            280 425 
Текуће поправке и одржавање 

300,000   300,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
300,000   300,000 

                
Укупно за функцију 620 

300,000   300,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.16: 

Приходи из буџета 

300,000   300,000 
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                Свега за пројекат 0701-П 4.3.16: 300,000   300,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.17 

        
Пројекат: Текуће  одржавање локалне  

путне мреже  у Мачкатици 
      

        620       Развој заједнице       

            281 511 
Зграде и грађевински објекти 

1,700,000   1,700,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
1,700,000   1,700,000 

                
Укупно за функцију 620 

1,700,000   1,700,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.17: 

Приходи из буџета 

1,700,000   1,700,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.17: 1,700,000   1,700,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.18 

        
Пројекат: Текуће  одржавање паркинг 

простора иза поште 
      

        620       Развој заједнице       

            282 425 
Текуће поправке и одржавање 

500,000   500,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
500,000   500,000 

                
Укупно за функцију 620 

500,000   500,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.18 

Приходи из буџета 

500,000   500,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.18: 500,000   500,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.19 

        

Пројекат: Радови на уградњи 

семафора на раскрсници улица 

Сурдуличких Мученика и Српских 

Владара  

      

        620       Развој заједнице       
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            283 511 
Зграде и грађевински објекти  

8,800,000   8,800,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
8,800,000   8,800,000 

                
Укупно за функцију 620 

8,800,000   8,800,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.19: 

Приходи из буџета 

8,800,000   8,800,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.19: 8,800,000   8,800,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.20 

        

Пројекат: Радови на техничком 

регулисању саобраћаја у зони основне 

школе “Пера Мчкатовац” и на 

локалном путу од фабрике “Кнауф” до 

објекта медицине рада у Белом Пољу 

      

        620       Развој заједнице       

            284 425 
Текуће поправке и одржавање 

1,200,000   1,200,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
1,200,000   1,200,000 

                
Укупно за функцију 620 

1,200,000   1,200,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.20: 

Приходи из буџета 

1,200,000   1,200,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.20: 1,200,000   1,200,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.21 

        

Пројекат: Техничко регулисање 

саобраћаја и уређење аутобуског 

стајалишта у насељеном месту 

Сурдулица 

      

        620       Развој заједнице       

            285 425 Текуће поправке и одржавање (Износ од 

360.000 мења се и гласи 1.350.000) 
1,350,000   1,350,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
1,350,000   1,350,000 

                
Укупно за функцију 620 

1,350,000   1,350,000 
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              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.21: 

Приходи из буџета 

1,350,000   1,350,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.21: 1,350,000   1,350,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.22 

        

Пројекат:Изградња НН мреже и 

расвете у насељу Кољандини на 

Власини Округлици 

      

        620       Развој заједнице       

            286 511 
Зграде и грађевински објекти  

320,000   320,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
320,000   320,000 

                
Укупно за функцију 620 

320,000   320,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.22: 

Приходи из буџета 

320,000   320,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.22: 320,000   320,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.23 

        
Пројекат: Реконструкција локалног 

пута на Власини у махали Данкови 
      

        620       Развој заједнице       

            287 511 Зграде и грађевински објекти ( износ од 

5.400.000 мења се износом од 3.000.000) 
3,000,000   3,000,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
3,000,000   3,000,000 

                
Укупно за функцију 620 

3,000,000   3,000,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.23: 

Приходи из буџета 

3,000,000   3,000,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.23: 3,000,000   3,000,000 
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0701-

П 

4.3.24  

        

Пројекат: Извођење радова на 

продужетку НН мреже јавне расвете 

крак Дринске дивизије 

      

        620       Развој заједнице       

            288 511 
Зграде и грађевински објекти 

410,000   410,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
410,000   410,000 

                
Укупно за функцију 620 

410,000   410,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.24: 

Приходи из буџета 

410,000   410,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.24: 410,000   410,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.25 

        
Пројекат:Текуће одржавање  

некатегорисаних путева у Јелашници  
      

        620       Развој заједнице       

            289 511 
Зграде и грађевински објекти 

590,000   590,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
590,000   590,000 

                
Укупно за функцију 620 

590,000   590,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.25: 

Приходи из буџета 

590,000   590,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.25: 590,000   590,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.26 

        

Пројекат: Израда дренаже уз локални  

некатегорисани пут у селу  Доње 

Романовцe 

      

        620       Развој заједнице       

            290 511 
Зграде и грађевински објекти   

540,000   540,000 
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              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
540,000   540,000 

                
Укупно за функцију 620 

540,000   540,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П 4.3.26: 

Приходи из буџета 

540,000   540,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.26: 540,000   540,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.27 

        
Пројекат: Текуће одржавање крака у 

улуци Настаса Дојчиновића  
      

        620       Развој заједнице       

            291 425 Текуће поправке и одржавање ( износ од 

590.000 БРИШЕ СЕ) 
    0 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
    0 

                
Укупно за функцију 620 

    0 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П4.3.27: 

Приходи из буџета 

    0 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.27:     0 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.27

-1 

        
Пројекат: Текуће одржавање 

некатегорисаних  путева у Стајковцу 
      

        620       Развој заједнице       

            291/1 425 Текуће поправке и одржавање  585,000   585,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
585,000   585,000 

                
Укупно за функцију 620 

585,000   585,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П4.3.27-1: 

Приходи из буџета 

585,000   585,000 
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                Свега за пројекат 0701-П 4.3.27-1: 585,000   585,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.27

-2 

        

Пројекат: Текуће поправке и 

одржавање градског центра у 

Сурдулици 

      

        620       Развој заједнице       

            291/2 425 Текуће поправке и одржавање  1,200,000   1,200,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
1,200,000   1,200,000 

                
Укупно за функцију 620 

1,200,000   1,200,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П4.3.27-2: 

Приходи из буџета 

1,200,000   1,200,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.27-2: 1,200,000   1,200,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.27

-3 

        

Пројекат: Реконструкција локалног 

пута у насељу Загужање код гробља у 

дужини од 1.200 метара 

      

        620       Развој заједнице       

            291/3 511 Зграде и грађевински објекти 7,280,000   7,280,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
7,280,000   7,280,000 

                
Укупно за функцију 620 

7,280,000   7,280,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П4.3.27-3: 

Приходи из буџета 

7,280,000   7,280,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.27-3: 7,280,000   7,280,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.27

-4 

        

Пројекат: Уређење и обележавање 

службеног паркинга у улици Милоша 

Обилића 
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        620       Развој заједнице       

            291/4 425 Текуће поправке и одржавање 400,000   400,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
400,000   400,000 

                
Укупно за функцију 620 

400,000   400,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П4.3.27-4: 

Приходи из буџета 

400,000   400,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.27-4: 400,000   400,000 

                        

                        

      

0701-

П 

4.3.27

-5 

        

Пројекат: Реконструкција НН мреже и 

расвете у улицама Кеј Раде 

Цветковића и Расадничка 

      

        620       Развој заједнице       

            291/5 511 Зграде и грађевински објекти 1,300,000   1,300,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
1,300,000   1,300,000 

                
Укупно за функцију 620 

1,300,000   1,300,000 

                      0 

              01 

Извори финансирања за пројекат 0701-

П4.3.27-4: 

Приходи из буџета 

1,300,000   1,300,000 

                Свега за пројекат 0701-П 4.3.27-4: 1,300,000   1,300,000 

                        

                

Извори финансирања за Програм 7 ( 

0701-ПА 0002+П 4.3.6+ П 4.3.7+ П 

4.3.8+П 4.3.9+П 4.3.10+П 4.3.11+П 

4.3.12+П 4.3.13+П 4.3.14+П 4.3.15+П 

4.3.16+П 4.3.17+П 4.3.18+П 4.3.19+П 

4.3.20+П 4.3.241+ 4.3.22+П 4.3.23+П 

4.3.24+П 4.3.25+П 4.3.26+П 4.3.27+П 

4.3.27-1+ П 4.3.27-2+П 4.3.27-3+П 

4.3.27-4+П 4.3.27-5) 

      

              01 Приходи из буџета 58,265,000   58,265,000 

              13 
Пренета неутрошена средства (Веза 

10) 
  31,100,000 31,100,000 

                Свега за Програм 7 58,265,000 31,100,000 89,365,000 
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1201 

  
       ПРОГРАМ 1 3  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

      

      

1201-

П 

4.3.28 

        
Пројекат: Реконструкцију МК 

Власина Рид 2 фаза 
      

        620       Развој заједнице       

            292 424 Специјализоване услуге       

            293 511 
Зграде и грађевински објекти- 

  1,800,000 1,800,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
      

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година (Веза 10) 
  1,800,000 1,800,000 

                Укупно за функцију 620   1,800,000 1,800,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат1201-

П 4.3.28: 

Приходи из буџета 

      

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година (Веза 10) 
  1,800,000 1,800,000 

                Свега за пројекат 1201-П 4.3.28:   1,800,000 1,800,000 

                        

                        

      

1201-

П 

4.3.29 

        
Пројекат: Реконструкција Задружног 

дома Алакинце-2 фаза 
      

        620       Развој заједнице       

            294 511 
Зграде и грађевински објекти 

  1,200,000 1,200,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
      

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година (Веза 10) 
  1,200,000 1,200,000 

                Укупно за функцију 620   1,200,000 1,200,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1201-

П 4.3.29: 

Приходи из буџета 

      

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година (Веза 10) 
  1,200,000 1,200,000 



458-Страна – Број - 6 -           „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Петак,31.март.2017.године. 

 

 

                Свега за пројекат 1201-П 4.3.29:   1,200,000 1,200,000 

                        

                        

      

1201-

П 

4.3.30 

        

Пројекат: Духовна музика Србије и 

Бугарске као подршка 

прекограничном фестивалу туризма 

      

        620       Развој заједнице       

            295 4651 
Остале текуће донације и трансфери 

1,000,000   1,000,000 

            296 4652 
Остале капиталне донације и трансфери 

7,000,000 5,000,000 12,000,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
8,000,000   8,000,000 

              06 Донације од међународних организација   5,000,000 5,000,000 

                Укупно за функцију 620 8,000,000 5,000,000 13,000,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1201-

П 4.3.30: 

Приходи из буџета 

8,000,000 5,000,000 13,000,000 

                Свега за пројекат 1201-П 4.3.30: 8,000,000 5,000,000 13,000,000 

                        

                        

      

1201-

П 

4.3.31  

        

Пројекат: Развој туризма у 

пограничном региону Бугарске и 

Србије кроз креирање туристичких 

атракција и изложби 

репрезентативних културних и 

историјских локалитета у општинама 

Сурдулица и Правец 

      

        620       Развој заједнице       

            297 4651 
Остале текуће донације и трансфери 

1,000,000   1,000,000 

            298 4652 
Остале капиталне донације и трансфери 

6,500,000 5,000,000 11,500,000 

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
7,500,000   7,500,000 

              06 Донације од међународних организација   5,000,000 5,000,000 

                Укупно за функцију 620 7,500,000 5,000,000 12,500,000 
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              01 

Извори финансирања за пројекат 1201-

П 4.3.31 : 

Приходи из буџета 

7,500,000   7,500,000 

              06 Донације од међународних организација   5,000,000 5,000,000 

                Свега за пројекат 1201-П 4.3.31: 7,500,000 5,000,000 12,500,000 

                        

                        

      

1201-

П 

4.3.32 

        
Пројекат: Реконструкција и опремање 

СКЦ II  А фаза 
      

        620       Развој заједнице       

            299 511 Зграде и грађевински објекти (Износ од 

10.000.000 мења се и гласи 16.560.000) 
16,560,000   16,560,000 

            300 512 
Машине и опрема  

      

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
16,560,000   16,560,000 

                Укупно за функцију 620 16,560,000   16,560,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1201-

П 4.3.32: 

Приходи из буџета 

16,560,000   16,560,000 

                Свега за пројекат 1201-П 4.3.32: 16,560,000   16,560,000 

                        

                        

      

1201-

П 

4.3.32

-1 

        
Пројекат: Текуће поправке у објекту 

СКЦ-а 
      

        620       Развој заједнице       

            300/1 425 
Текуће поправке и одржавање 

590,000   590,000 

                
  

      

                
  

      

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
590,000   590,000 

                Укупно за функцију 620 590,000   590,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1201-

П 4.3.32-1: 

Приходи из буџета 

590,000   590,000 
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                Свега за пројекат 1201-П 4.3.32-1: 590,000   590,000 

                        

                        

                

Извори финансирања за Програм 13 ( 

П 4.3.28+П 4.3.29+П 4.3.30+П 4.3.31+П 

4.3.32+П 4.3.32-1) 

      

              01 Приходи из буџета 32,650,000   32,650,000 

              06 
Донације од међународних 

организација 
  10,000,000 10,000,000 

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година (Веза 10) 
  3,000,000 3,000,000 

                Свега за Програм 13 32,650,000 13,000,000 45,650,000 

                        

                        

      1301         
ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
      

      

1301-

П 

4.3.33 

        
Пројекат:  Текуће одржавање 

фудбалског терена у Белом Пољу 
      

        620       Развој заједнице       

            301 425 Текуће  одржавање фудбалског терена 500,000   500,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
500,000   500,000 

                Укупно за функцију 620 500,000   500,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1301-

П П 4.3.33: 

Приходи из буџета 

500,000   500,000 

                Свега за пројекат1301-П 4.3.33: 500,000   500,000 

                        

                        

      

1301-

П 

4.3.34 

        

Пројекат: Изградња потпорног зида и 

ограде на фудбалском стадиону Бело 

Поље 

      

        620       Развој заједнице       

            302 511 
Зграде и грађевински објекти  

880,000   880,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
880,000   880,000 
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              10 Примања од домаћих задуживања       

                Укупно за функцију 620 880,000   880,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1301-

П 4.3.34: 

Приходи из буџета 

880,000   880,000 

              10 Примања од домаћих задуживања       

                Свега за пројекат 1301-П 4.3.34: 880,000   880,000 

                        

                        

      

1301-

П 

4.3.35 

        
Пројекат: Текуће поправке и 

одржавање спортских објеката 
      

        620       Развој заједнице       

            303 425 
Текуће поправке и одржавање 

590,000   590,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
590,000   590,000 

                Укупно за функцију 620 590,000   590,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1301-

П 4.3.35: 

Приходи из буџета 

590,000   590,000 

                Свега за пројекат 1301-П 4.3.35: 590,000   590,000 

                        

                        

      

1301-

П 

4.3.36 

        
Пројекат: Уградња подземних 

хидраната на градском стадиону 
      

        620       Развој заједнице       

            304 511 
Зграде и грађевински објекти 

320,000   320,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
320,000   320,000 

                Укупно за функцију 620 320,000   320,000 
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              01 

Извори финансирања за пројекат 1301-

П 4.3.36: 

Приходи из буџета 

320,000   320,000 

                Свега за пројекат 1301-П 4.3.36: 320,000   320,000 

                        

                        

      

1301-

П 

4.3.36

-1 

        

Пројекат: Набавка и постављање 

привремене сигнализације за градски 

стадион у Сурдулици 

      

        620       Развој заједнице       

            304/1 512 
Машине и опрема  

225,000   225,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
225,000   225,000 

                Укупно за функцију 620 225,000   225,000 

                        

              01 

Извори финансирања за пројекат 1301-

П 4.3.36-1: 

Приходи из буџета 

225,000   225,000 

                Свега за пројекат 1301-П 4.3.36-1: 225,000   225,000 

                        

                

Извори финансирања за Програм 14  

(П 4.3.33+ П 4.3.34+П 4.3.35+П 4.3.36+П 

4.3.36-1) 

      

              01 Приходи из буџета 2,515,000   2,515,000 

                Свега за Програм 14 2,515,000   2,515,000 

                        

                        

                

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 

ПУТЕВЕ"-У ЛИКВИДАЦИЈИ 

      

      0701         

ПРОГРАМ 7  ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

      

      
0701-

0002 
        

ПА 0002-ОДРЖАВАЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
      

        620       Развој заједнице       

            305 415 Накнаде трошкова за запослене 45,000   45,000 

            306 421 Стални трошкови  2,500,000   2,500,000 

            307 422 Трошкови путовања 20,000   20,000 

            308 423 
Услуге по Уговору (Накнада за 

ликвидационог управника) 
1,000,000   1,000,000 
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            309 424 Специјализоване услуге  300,000   300,000 

            310 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000   2,000,000 

            311 426 Материјал 30,000   30,000 

            312 465 Остале текуће донације и трансфери 70,000   70,000 

            313 482 Порези, обавезне таксе и казне 200,000   200,000 

            314 483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова  
5,000,000   5,000,000 

            315 511 Зграде и грађевински објекти  2,100,000   2,100,000 

            316 541 Земљиште  310,000   310,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
13,575,000   13,575,000 

                Укупно за функцију 620 13,575,000   13,575,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 0701-0002 

Приходи из буџета 

13,575,000   13,575,000 

                
Свега за програмску активност 0701-

0002 
13,575,000   13,575,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм (ПА 

0701-0002 ) 
      

              01 Приходи из буџета 13,575,000   13,575,000 

                Свега за Програм 7 13,575,000   13,575,000 

                        

                        

      1102         
ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ-У ЛИКВИДАЦИЈИ 
      

      
1102-

0001 
        

ПА 0001- УПРАВЉАЊЕ / 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ 

ОСВЕТЉЕЊЕМ 

      

        620       Развој заједнице       

            317 425 Текуће поправке и одржавање  1,700,000   1,700,000 

            318 426 Материјал 400,000   400,000 

                        

              01 
Извори финансирања за функцију 620 

Приходи из буџета 
2,100,000   2,100,000 
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                Укупно за функцију 620 2,100,000   2,100,000 

                        

              01 

Извори финансирања за програмску 

активност 0601-0010 

Приходи из буџета 

2,100,000   2,100,000 

                
Свега за програмску активност  0601-

0010 
2,100,000   2,100,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 2 

(ПА 0601-0010) 
      

              01 Приходи из буџета 2,100,000   2,100,000 

                Свега за Програм 2 2,100,000   2,100,000 

                        

      0401         
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ-У ЛИКВИДАЦИЈИ 
      

      
0401-

0001 
        

ПА 0001-УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
      

        620       Развој заједнице       

            319 421 Стални трошкови  
  

300,000 300,000 

            320 422 Трошкови путовања  
  

20,000 20,000 

            321 423 Услуге по Уговору  
  

150,000 150,000 

            322 424 Специјализоване услуге  
  

15,000,000 15,000,000 

            323 425 Текуће поправке и одржавање 
  

1,300,000 1,300,000 

            324 426 Материјал  
  

150,000 150,000 

            325 482 Порези, обавезне таксе и казне 
  

3,877,000 3,877,000 

                        

                Извори финансирања за функцију 620       

              01 Приходи из буџета       

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 
  20,797,000 20,797,000 

                Укупно за функцију 620   20,797,000 20,797,000 

                        

              
  

Извори финансирања за програмску 

активност 0401-0001 
      

              01 Приходи из буџета       

              07 Трансфеи од осталих нивоа власти       
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              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 
  20,797,000 20,797,000 

                
Свега за програмску активност  0401-

0001 
  20,797,000 20,797,000 

                        

                
Извори финансирања за Програм 6 

(ПА 0401-0001) 
      

              01 Приходи из буџета       

              07 Трансфеи од осталих нивоа власти       

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 
  20,797,000 20,797,000 

                Свега за Програм 6   20,797,000 20,797,000 

                

  

 

 

      

                
Извори финансирања за Подглаву 4.3  

(ПР7+ ПР2+ ПР6)) 
      

              01 Приходи из буџета 259,466,800   259,466,800 

              06 
Донације од међународних 

организација 
  10,000,000   

              07 Трансфеи од осталих нивоа власти   1,750,000   

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 
  56,622,000   

                Свега за  Подглаву 4.3 259,466,800 68,372,000 327,838,800 

                

  

 

 

      

                

Извори финансирања за Главу 4  ( 

Подглава 4.1+ подглава 4.2+подглава 

4.3+подглава 4.4) 

      

              01 Приходи из буџета 895,139,000   895,139,000 

              04 Сопствени приходи   11,155,000 11,155,000 

              07 Трансфери од другог нивоа власти   39,620,000 39,620,000 

              06 
Донације од међународних 

организација 
  22,800,000 22,800,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  5,180,000 5,180,000 

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 
  59,112,000 59,112,000 

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 
    0 

                Свега за Главу  4 895,139,000 137,867,000 1,033,006,000 

                

  

 

 

 

      

              01 Приходи из буџета 895,139,000   895,139,000 

              04 Сопствени приходи   11,155,000 11,155,000 
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              07 Трансфери од другог нивоа власти   39,620,000 39,620,000 

              06 
Донације од међународних 

организација 
  22,800,000 22,800,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  5,180,000 5,180,000 

              10 Примања од домаћих задуживања   59,112,000 59,112,000 

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 
    0 

                Свега за Раздео  4 895,139,000 137,867,000 1,033,006,000 

                        

                
Извори финансирања за Раздео 1 + 

Раздео 2 + Раздео 3 + Раздео 4 
      

              01 Приходи из буџета 925,000,000   925,000,000 

              04 Сопствени приходи   11,155,000 11,155,000 

              07 Трансфери од другог нивоа власти   39,620,000 39,620,000 

              06 
Донације од међународних 

организација 
  22,800,000 22,800,000 

              08 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  5,180,000 5,180,000 

              10 Примања од домаћих задуживања   59,112,000 59,112,000 

              13 
Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 
    0 

                Свега за Раздео 925,000,000 137,867,000 1,062,867,000 

                

 

 

 

УКУПНИ РАСХОДИ 

 

 

925,000,000 137,867,000 1,062,867,000 

            

 

 

127. 

На основу чл. 35. став 7. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 68. - 70. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Сл. гл. РС“, бр. 64/15), чл. 32. став 1. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 

129/07) и чл. 36. став 1. тачка 7. Статута општине 

Сурдулица („Сл. гл. ПО“, бр. 25/08 и „Сл. гл. града 

Врања“, бр. 16/11) Скупштина општине Сурдулица 

на седници одржаној дана 15.03.2017.године,  

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  КАНАЛИЗАЦИОНОГ 

СИСТЕМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ И 

АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ 

ВЛАСИНЕ 

 

 

 

Члан 1. 

Усваја се План детаљне регулације 

канализационог система за прикупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних и атмосферских вода на 

подручју Власине (у даљем тексту: План) који је у 
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прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. 

 

Члан 2. 

  Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора у обухвату Плана заснивају се на 

дефинисању потенцијала, ограничења, заштите 

природе и културних добара као и развојних 

приоритета посматраног подручја ради унапређења 

постојеће и нове урбане вредности, дефинисања 

јавног интереса и очувања природних и културних 

вредности простора 

 

Члан 3. 

План се састоји из текстуалног и графичког 

дела. Саставни део Плана је и документациона 

основа. 

 

Текстуални део Плана чине: 

• Полазне основе плана 

• Плански део са Планом уређења и изградње 

подручја плана, Правилима уређења простора, 

Правилима грађења и Упоредним билансом 

планираних површина 

• Смернице за спровођење плана 

• Прелазне и завршне одредбе 

• Прилози 

 

Графички део Плана садржи следеће карте у 

одговарајућим размерама: 

• Катастарско – топографски план са границом 

плана 

• Постојећа намена површина 

• План саобраћаја са регулационим и 

нивелационим решењем 

• План регулације површина јавне намене са 

аналитичко геод. елементима 

• Планирана намена површина са 

грађевинским линијама 

• План мреже и објеката комуналне 

инфраструктуре Р 1:2 500 

 

Члан 4. 

Обрађивач Плана је Предузеће 

„ИНФОПЛАН“ д.о.о. из Аранђеловца, ул. Краља 

Петра I бр. 29, а одговорни урбаниста: Драгана 

Стојиловић, дипл.инж.арх., број лиценце ИКС: 200 

1454 14. 

 

Члан 5. 

План детаљне регулације остварује се 

директно на основу правила уређења и грађења из 

Плана, као и урбанистичким пројектима и другим 

општим и посебним актима у складу са Законом. 

 

 

Члан 6. 

План се са документационом основом чува 

трајно у архиви Општинске управе општине 

Сурдулица. 

  

Члан 7. 

Плански документ са прилозима мора бити 

доступан на увид јавности у току важења документа 

у седишту доносиоца и путем интернет стране 

органа јединице локалне самоуправе надлежног за 

послове просторног и урбанистичког планирања. 

 

Члан 8. 

Текстуални део Плана објављује се у 

„Службеном гласнику града Врања“. 

 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 350-81/2016-01                                                                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р. 

 

 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАНАЛИ-

ЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, 

ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАД-

НИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУ-

ЧЈУ ВЛАСИНЕ 

 

 

 План детаљне регулације канализационог 

система за  прикупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних и атмосферских вода на подручју Власине 

(у даљем тексту: План детаљне регулације - ПДР) 

утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења 

заснована на дугорочној стратегији и концепцији 

уређења простора и изградње објеката, и састоји се 

из:  

 

Текстуалног  дела који садржи 

     -полазне основе плана, 

     -плански део (правила уређења и правила 

грађења), 

     -смернице за спровођење плана, 

          -прелазне и завршне одредбе. 

-Графичког дела (постојеће стање и планска 

решења) 

-Документационог дела 

 

 Текстуални и графички део су делови плана 

детаљне регулације који се објављују, док 
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документациони део је део плана који се не 

објављује, али се ставља на јавни увид. 

 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Правни основ за израду плана: 

• Закон о планирању и изградњи ("Службени гла-

сник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14 и 145/14); 

• Правилник о садржини, начину и поступку изра-

де,  докумената просторног и урбанистичког пла-

нирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015); 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 

канализационог система за  прикупљање, 

одвођење и пречишћавање отпадних и 

атмосферских вода на подручју Власине (бр 350-

24/2015-01 од 27.04.2015.) 

  

Плански основ за израду плана: 

  

1. ППППН Власина („Сл. гл. РС.бр. 133/04 ); 

2. Усклађени Просторни план општине 

Сурдулица (Сл.гл.града Врања 34/12); 

3. План генералне регулације „Власина Рид „ 

(Сл.гл.РС. бр.46/2013); 

4. План генералне регулације „Власина Окру-

глица“ (Сл.гл. РС.бр.36/2012);   

5. План генералне регулације „Власина Стојко-

вићева“ (Сл.гл. РС.бр.36/2012);   

6. План генералне регулације „Власинско језе-

ро са приобаљем“(Сл.гл. РС.бр.46/2013);   

 

2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

2.1.  Подлоге за израду плана       

 

За потребе израде Плана коришћене су следеће 

подлоге: 

1. Катастарско-топографски план размере  Р = 1 

: 1000 „Прстен око Власинског језера“ 

2. Скениране катастарске подлоге за предметну 

локацију размере Р = 1:2500 за катастарске 

општине Власина Рид, Власина Округлица и 

Власина Стојковићево 

 

 Из свега напред наведеног следи да су 

подлоге на којима се ради графички део Плана у 

складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09-

исправка, 24/11,121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 50/13-

УС и 98/13-УС). 

 

2.2  Oпис границе Плана са пописом парцела 

 

Граница Плана детаљне регулације обухвата следе-

ће парцеле: 

 

У К.о. Власина Рид  

делови парцела 4127, 4128, 4129, 4130, 13912, 4091, 

4087, 863, 13926,3920, 3919, 3917, 3916, 3914, 

3909/1, 3910, 3709, 13900, 13928, 3925, 3926, 3928, 

3982, 1392, 4066, 4072, 5192, 5194, 5196, 5837, 5827, 

5819, 5200, 5201, 5203, 5204, 5663, 5661, 5604, 5599, 

5598, 5595, 5533, 5531, 4086, 4083, 3921, 4078, 

4076/1, 5199, 5208, 5209, 5273, 5231,5530, 5526, 

5525, 5265, 5266, 5267, 5268, 5271, 5272, 5273, 

13928, 5279, 5280, 5283, 5284, 5285, 5292, 5288, 

5287, 8774, 8770, 13971, 8786, 8785, 8784, 8783, 

8782, 8781, 8780, 8779, 8778, 8777, 8891, 8894, 8893, 

8892, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9068, 9067, 9066, 

9064, 9063, 8945, 9060, 9059, 9058, 9057, 13928, 

9085, 9346, 9345, 9092, 9297, 9290, 9103, 9101, 9107, 

9108, 9216, 9215, 9116, 9212, 9123, 9124, 9126, 9127, 

9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9179, 9142, 9140, 

13779, 13778, 13777, 13792, 13791, 13903, 13887, 

13888, 13885, 13967, 4128, 4129,3863, 3864, 13904, 

4130, 3283/1, 3709, 13900, 3703, 3707, 3922, 3923, 

3924, 3925, 3926, 3928/1, 3928/5, 3928/4, 3931/1, 

3931/17, 3931/18, 3982, 3933, 13932, 13927, 4064, 

4066, 4067/2, 4067/3, 4072, 4071, 4073, 4035, 4040, 

5831, 5835, 5839, 5830, 5838, 5819, 5816, 5794/1, 

5812, 5813, 5796, 5715/1, 5683, 5684, 5679, 5680, 

5682, 5687, 5681, 5672, 5653, 5652, 5651, 5650, 5642, 

5641, 5640, 5648, 5654, 5647, 5646, 5611, 5614, 5613, 

5612, 5587, 5588, 5589, 13930, 5541, 5540, 5537, 

5538, 5535, 5539, 5549, 5508, 5550, 5551, 5553, 5552, 

6127, 6158, 6128, 6160, 6157, 6159, 6161, 5503, 5507, 

5504, 5505, 5499, 13930, 5456, 5457, 5458, 5454, 

5453, 5416, 5417, 5415, 5391, 5392, 5411, 5394, 5393, 

5386, 8385, 5384, 5293, 13970, 5292,8688, 5289, 5291, 

5289, 8729, 8738, 8739, 8740, 8741, 8746, 8747, 8745, 

8744, 13971, 8807, 8808, 8809, 8812, 8811, 8822, 

8818, 8813, 8819, 8820, 8821, 8864, 8865, 8868, 8869, 

8870, 8866, 8867, 8873, 8882, 8881, 8880, 8875, 8879, 

8878, 13946, 8877, 8904, 8905, 8910, 8911, 8913, 

8912, 8935, 8934, 8947, 8948, 8949, 8950, 9049, 9050, 

9048, 9052, 9337, 9340, 9338, 9304, 9574, 9585, 9578, 

9580, 9581, 13952, 9278, 9277, 9276, 9279, 9271, 

9673, 9271, 9270, 9269, 9265, 9266, 9264, 9263, 9262, 

9259, 9260, 9222, 9225, 9224, 9223, 13953, 9207, 

9188, 9189, 9190, 9186, 9185, 9184, 9172, 9171, 9169, 

9155, 9149, 9150, 9142, 13773, 13774, 13953, 9808, 

9812, 9814, 9815, 9816, 13903, 13746, 13745, 13744, 

13748, 13752, 13753, 13754, 13755, 13761, 13594, 

13762, 13803, 13802, 13801, 13800, 13804, 13885, 
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13339, 13346, 13341, 13344, 13350, 13352, 13351, 

13318, 13317, 13316, 13373, 13377, 13314, 13312, 

13311, 13308, 13310, 13305, 13296, 13290, 13287, 

13286, 13283, 13282, 13284, 13273, 13280, 13276, 

13278, 13279, 13248, 5172, 5171, 5173, 5174, 5175, 

5176, 5178, 5176, 5177, 5183, 5187, 5183, 5187, 4488, 

4523, 4492, 4491, 4493, 4490, 4489, 4495, 4496, 4487, 

4479, 4476, 4386, 4179, 13899, 4178, 4176, 4175, 

4174, 4164, 4169, 4162, 4161, 4160, 13898 ,3920, 

3917, 3916, 3914, 3909/2, 3911/39, 3931/17, 3931/16, 

3931/12, 3931/11 

целе парцеле 5597, 5596, 5532, 5226, 5232, 5233, 

5234, 8711, 13277, 9198, 9125, 3915 

 

У К.о. Власина Округлица 

делови парцела 2099, 2098, 2097, 9142, 2095, 2106, 

2084, 2075, 2074, 9146, 2493, 2492, 2491, 2486, 2495, 

2480, 2481, 2483, 2482, 2477, 2476, 2475, 2474, 2472, 

9148, 2484, 2485, 2487, 2405, 2406, 2134, 2135, 2145, 

2147, 2149, 2150, 2151, 2152, 2155, 2156, 9147, 2157, 

2161, 2160, 2296, 2309, 620/1, 3260, 3267, 3276, 3281, 

3280, 3284, 3294, 3293, 3292, 3291, 3289, 3289, 620/1, 

619, 618, 614, 3747, 3746, 3752, 3751, 592, 594, 574, 

572, 570, 569, 568, 567, 563, 542, 545, 540/2, 546, 547, 

9135, 2096, 2095, 2094, 2099, 1996, 1995, 1994, 1992, 

1991, 9142 (пут), 285, 283, 620/1, 3231, 3235, 3237, 

3236, 3254, 3255, 3259, 3261/2, 9144 (пут Црна Трава 

– Босилеград), 305, 9145 (пут), 1055, 1054, 1053, 

1052, 1051, 1039, 999, 9141(пут), 660, 659, 658, 657, 

653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 

642, 641, 640, 639/2, 638, 620, 2207, 2208, 2260, 2261, 

3225, 3224, 3223, 3089, 9144 (пут Црна Трава – Бо-

силеград), 3340, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3339/4,  

9153, 3026/2, 9150, 3086/1, 3086/2, 3085/1, 3085/2, 

620/1, 626, 3234, 3234, 3237, 3239, 3238, 3322/4, 

3333, 3332, 3331, 3330, 3328, 3329, 3314, 3313, 3312, 

3305, 3304/2, 3295, 3730, 3731, 3732, 3732, 3733, 

3734, 3740, 3241/1, 3241/2, 3240, 3243, 3246, 3245/1, 

3245/2, 3281, 3283, 3284, 3289, 3288, 620/1, 3741, 

3755, 570, 563, 9135 (Симонова река), 3223, 3222, 

3182, 9148, 2270, 2273, 2269, 2268, 2267, 2309, 299, 

298, 297, 294, 293, 292, 291, 280, 281, 288, 289, 286, 

284, 252, 251, 253, 250, 248, 255, 247, 246, 244, 9138, 

236, 9139, 1523, 1483, 1522, 1521, 1504, 1507, 1506, 

1505, 1499, 1498, 1497, 1495, 1487, 1486, 1485, 1484, 

1482, 1478, 1477, 1476, 1268, 1269, 1430, 1431, 

1412/1, 1424, 1421, 1847, 1848, 1853, 1855, 1866, 

1854, 1867, 1868, 9141, 1906, 1912, 1971, 1970, 1968, 

1965, 2030, 2029, 2028, 9142, 2025, 2033, 2032, 2031, 

2020, 2019, 2076, 2018, 2017, 2016, 1986, 2091, 2092, 

1987, 1991, 1992, 9142, 2094, 2089, 2087, 2076, 2077, 

2071, 2072, 2074, 2073, 785, 764, 2153, 2139, 2127, 

2126, 2125, 2124, 2123, 

целе парцеле 3290, 1913, 1914, 2026, 2093 

 

У К.о. Власина Стојковићева 

делови парцела 6097 (пут Црна Трава – Босилеград), 

5151, 5149, 5148, 5147, 5146, 38/3, 38/2, 39/2, 5155, 

5154, 5153, 5152, 5151, 5149, 5148, 5147, 5146, 39/2, 

38/3, 38/2, 5138, 5139, 5140, 5144, 5143, 5134, 5133, 

5132, 5129, 5128, 5127, 5126, 5125, 5124, 5123, 5121, 

5118, 5117, 5114, 5113, 5110, 5109, 5103, 4859, 4860, 

4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 4844, 4843, 4842, 

4841, 4835, 4832, 4831, 4830, 4829, 4828, 4807, 4808, 

4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4777, 6094, 4761, 4762, 

4763, 4764, 4766, 4765, 4767, 4738, 4722, 4723, 4724, 

4732, 4729, 4728, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 

4458, 4459, 4460, 4449, 4450, 4024, 4430, 4427, 4428, 

4429, 4025, 4021, 4066, 4020, 4018, 4000, 3987, 3989, 

4018, 3988, 3982, 3983, 3961, 3960, 3959, 3958, 3957, 

3956, 3955, 3942, 3928, 3929, 3930, 3891, 3889, 3870, 

3871, 6092, 3787, 3788, 3797, 3798, 3829, 4194, 4193, 

4199, 4213, 4212, 4216, 4224, 4225, 4217, 4215, 4218, 

4219, 4220, 4221, 3622, 3615, 3679, 3615, 3623, 3722, 

3730, 3731, 3729, 3752, 3754, 3755, 1345, 1339, 1338, 

1340, 1341, 1328, 1329, 1331, 1330, 1313, 6083, 1122, 

1121, 1123, 1124, 1091, 1090, 1089, 1145, 1146, 1147, 

1148, 1153, 1152, 1151, 1149, 1050, 1051, 1168, 1169, 

1034, 1029, 1028, 968, 1027, 1030, 1025, 1020, 1005, 

1010,1012, 763, 764, 765, 768, 767, 349, 350, 758, 

6080, 429, 431, 417, 407, 402, 401, 474, 475, 6079, 

143, 144, 138, 137, 136, 113, 112, 117, 111, 110, 109, 

117, 97, 95, 89, 88, 83, 84, 86, 79, 85, 90, 79, 91, 102, 

19, 40, 43, 41, 6078, 12, 11, 6077, 10, 9, 6, 3, 2, 9342/1, 

9341/5, 9341/11, 9341/2, 9342/1, 9339, 1312, 1313, 

1328, 1314, 1323, 1320, 1319, 

целе парцеле 1150, 1011, 399, 478, 116, 416 

 

У случају неслагања графичког и текстуалног дела 

важи графички прилог 1 „Катастарско – топограф-

ски план са границом плана“ 

 

Површина обухвата Плана је 60.37 ha. 

 

3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ 

ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ 

РЕДА 

 

3.1. ИЗВОД ИЗ „ППППН ВЛАСИНА“ 

 

 Задатак овог Плана је да се њиме утврде 

циљеви, политика и концепција организације, 

уређења, коришћења и заштите простора 

обухваћеног планом и то са становишта заштите 

природних вредности, а посебно изворишта 

водоснабдевања од посебног значаја за овај регион 

и за Србију у целини, односно за развој туризма на 

истом подручју, што је од посебног интереса како за 

наведене општине тако и за Републику у целини. 
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Овим Планом утврђују се посебни задаци у: 

побољшању демографске структуре становништва, 

развоја насеља, инфраструктуре, привреде, заштите 

и уређења животне 

средине, као и очувања природних и културних 

вредности подручја. 

Одвођење отпадних вода и мрежа и објекти 

канализације 

· Изградити систем који ће обезбедити висок 

квалитет животне средине, 

посебно у деловима интензивнијег коришћења, 

односно пречишћавање отпадних вода до I 

категорије. 

 

Загађивање вода 

Највећи загађивачи вода су постојећа насеља око 

Власинског језера. Санитарне отпадне 

воде из насеља и отпадне воде из привредних 

објеката у знатној мери оптерећују воде и 

доводе до погоршања квалитета. Ни једно сеоско 

насеље нема канализациону мрежу нити 

заједничке септичке јаме, већ свако домаћинство 

има засебну септичку јаму. Поред ових, 

одвијање саобраћаја представља још један извор 

загађења. Основни узрок загађивања вода 

представља испуштање непречишћених отпадних 

вода у реципијенте. Загађивање подземних вода је 

пре свега последица примене ђубрива, пестицида и 

хербицида у пољопривреди, затим процеђивање са 

неуређених дивљих депонија отпада као и 

неадекватан третман септичких јама у свим сеоским 

насељима. 

 Еколошке претензије подручја Власина 

захтевају висок степен прикупљања и одвођења 

отпадних вода што значи следећи посебан задатак: 

Изградња система који ће обезбедити висок 

квалитет животне средине посебно у деловима 

интензивнијег коришћења, односно пречишћавање 

отпадних вода до I категорије. 

Ради остварења овог задатка прикупљање и 

одвођење отпадних вода из насеља (становништва и 

сточарских фарми), хотела, аутокампова, мотела, 

млекара, спортско-рекреативних и паркинг 

површина са саобраћајницама и у ужој зони 

санитарне заштите изводиће се јединственим 

канализационим системом и то: 

А: Око Власинског језера 

Планирана је изградња два еколошка-канализациона 

полу-прстена: 

- северни полу-прстен Власина Рид - Големи Чукар, 

- јужни полу-прстен, од катастарске границе 

Власина Рид према Власина Округлици и од 

Власина Стојковићеве до Власина Округлице. 

Отпадне воде ће се дистрибуирати на два будућа 

постројења: за северни еко-полупрстен 

планирано је ППОВ ''Чемерник'', а за јужни полу-

полупрстен ППОВ ''Кољандини'' (Власина 

Округлица). 

Диспозиција и технички елементи канализационог 

система (северног и јужног) приказани су на 

Тематској карти 1. У наредним (вишим фазама) 

пројектовања треба размотрити и варијанту са 

вакуумском канализацијом. 

Отпадне воде се на планираним постројењима 

(ППОВ) пречишћавају у три фазе: 

- механичка, 

- биолошка (са симултаним вођењем нитрификације 

и денитрификације) и 

- терцијарна фаза. 

 Квалитет ефлуената је једнак или нешто 

виши од квалитета I класе водотока (уобичајено на 

савременим ППОВ и због система за производњу 

вештачког снега, који захтева посебан квалитет 

воде). 

 Употреба постојећег колектора којим се 

одводи отпадна вода из дела насеља Власина Рид и 

упушта у реку Власину , не одговара критеријумима 

заштите вода као ни заштите животне средине 

уопште. Његову даљу примену уз неопходне мере 

санације, вршити до реализације новог система 

према решењима из овог Плана. 

 Атмосферске отпадне воде које неће бити 

обухваћене јединственим канализационим 

системом, уводиће се отвореним каналима (ригола) 

у локалне реципијенте. Загађене атмосферске воде 

са магистралног, регионалног и локалних путева, у 

ужој зони санитарне заштите, пре упуштања у 

водоток, пречишаваће се са сепаратним системом до 

нивоа потребног за очување прописане I класе 

бонитета реципијента. Планиране ретензије и ЦС 

прихватају загађене воде (тзв. Мале кише) и 

наталожен загађен материјал препумпавају на 

постројења за пречишћавање отпадних вода. Око 

Власинског језера планирана је градња два 

заштитна канала: ободни (ригола дуж новог 

саобраћајног прстена) и падински (ригола дуж 

постојећег пута Власина Округлица - Власина Рид - 

Власина Стојковићева) 

... Опремљеност насеља водоводом, канализацијом 

и струјом, односно основном инфраструктуром, на 

подручју Власина, указује на веома неповољну 

ситуацију. Без икакве 

водоводне мреже су насеља Колуница, Доња Ржана 

и Горња Ржана, а канализациону мрежу поседује 

једино Црна Трава. Само део насеља Власина Рид 

поседује главни одводни колектор. 

 Снабдевање водом за пиће туристичког 

центра Власина биће засновано на следећим 

принципима и решењима: 
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- користе се само извори и „скупљачи“ здраве 

воде за пиће (повремено замућивање воде 

одстрањиваће се савременим методама). Не 

планира се употреба воде за пиће из 

акумулација, 

-  снабдевање водом планирано је из два 

независна извора и ППВ (двострано 

напајање): постројење Чемерник и 

постројење Јерма, 

-  планирана су два компензациона резервоара 

воде за пиће (испод постројења Чемерник и 

Јерма), 

-  планирана су два главна дистрибуциона 

резервоара, у два највећа центра потрошње 

воде: Р "Дуге Њиве" - центар РИД и Р 

"Чубрин Рид" – центар Округлица, који 

преко главног дистрибуционог прстена око 

Власинског Језера обезбеђује стабилност 

будуће доминантне друге висинске зоне 

снабдевања водом. Опционо резервоар 

"Чубрин Рид" планиран је и као тзв. "Горњи 

Резервоар" за будуће снабдевање водом 

низводних насеља и градова (Вучеделце, 

Сурдулица и В. Хан)... 

 

3.2. ИЗВОД ИЗ „УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОСТОР-

НОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА“ 

 

 Просторни план општине Сурдулица пред-

ставља један од основних инструмената за реализа-

цију идеје одрживог развоја подручја Општине, 

засноване на принципима Агенде 21, ХАБИТАТ II, 

софијске и других декларација и повеља које обаве-

зују Републику Србију и њене општине да их пош-

тују и примењују, како у планирању, тако joш више 

у остваривању планских решења, а која се односе на 

заштиту просторних ресурса и вредности, уређење 

простора општина и његових основних категорија 

(пољопривредно, шумско, водно и грађевинско 

земљиште и заштитни појасеви око регионалне 

инфраструктуре) и просторни развој читаве терито-

рије Општине. 

 

Просторно функционална структура развоја ту-

ризма 

 Просторно функционална структура развоја 

туризма заснива се на дефинисању туристичких 

регија, места и простора (дефинисаних према Зако-

ну о туризму), позицији смештајних капацитета и 

викенд насеља, као и пунктова и зона од значаја за 

туризам и рекреацију. 

А) ТУРИСТИЧКА МЕСТА - Туристичка места се 

развијају према рангу одређеном степеном атрак-

тивности и нивоом туристичке опремљености. Пла-

нирају се према рангу од 1 - 4 и развијају у правцу 

афирмисања специфичног идентитета. На територи-

ји општине Сурдулица издвајају се туристичка 

места - центри (детаљније дефинисани у оквиру 

туристичких зона) и пунктови. (Основе и ниво ту-

ристичке атрактивности свих насеља у општини 

Сурдулица видети у Прилогу 2): 

Примарни: 

- ТЦ1 - Власина Рид (матични, туристичко-

културни центар), 

- ТЦ2 - Власина Округлица (транзитно-привредни 

и омладинско рекреативни центар). 

Секундарни: 

- ТЦ3 - Власина Стојковићева (етнолошко-

еколошки центар), 

 

I) Примарна туристичка зона - ТЗ1 - Власинско 

језеро и околина - обједињује просторне целине 

планиране за интензивни туристички развој на Вла-

сини. Подручје Власина (према ППППН Власина) 

организовано је у три просторне целине за интен-

зивни туристички развој: 

- зона Власина Рид, 

- зона Власина Округлица, 

- зона Власина Стојковићева. 

КАНАЛИЗАЦИЈА - планирани концепт 

Ради реализације постављених циљева потребно је 

предузети следеће кораке:  

1) Обновити и доградити канализациону мрежу у 

насељу Сурдулица са што ширим обухватом ко-

рисника, посебно у индустријској зони. 

2) Обнова и завршетак и канализационог система на 

Власини, изградњом северног и јужног полупр-

стена фекалне канализације са ППОВ, акциден-

тном ретензијом и акумулацијом за пречишћену 

воду. 

3) Опремање и пуштање у рад постројења за пре-

чишћавање отпадних вода за туристичку зону 

“Власина”. 

4) Изградња кишне канализације са ретензијама и 

ПС у Власина Рид, Власина Округлица и Власина 

Стојковићева. 

5) Укључење максималног броја корисника у једин-

ствени канализациони систем. 

6) За све кориснике који се нађу ван система, обез-

бедити локално пречишћавање отпадних вода, и 

испуштање у постојеће водотокове, као и теме-

љан преглед и реконструкцију постојећих сеп-

тичких јама.  

7) Извршити санитарно-техничку санацију постоје-

ће градске депоније комуналног отпада као и ја-

ловине рудника “Благодат-крива Феја” (у сарад-

њи са општином Босилеград). 

8) Трајно решити одлагања отпада путем реализа-

ције регионалне депоније. 
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9) Успостављање сталне контроле и праћења (мони-

торинг), стања квалитета површинских вода и 

хидрогеолошке средине, за потребе интегралне 

заштите и управљања водама. 

Планска решења заштите животне средине 

Спровођење мера за очување и заштиту површин-

ских и подземних вода и њихових резерви, квалите-

та и количине. 

Опремање и пуштање у рад постројења за пре-

чишћавање отпадних вода за туристичку зону ''Вла-

сина''. 

Заштита и коришћење вода остварује се у оквиру 

интегралног управљања водама спровођењем мера 

за очување површинских и подземних вода и њихо-

вих резерви, квалитета и количина. То подразумева: 

- смањивање загађености свих површинских вода 

на територији Општине и одржавање водотока у 

прописаној категорији квалитета, 

- елиминисање потенцијалних загађивача под-

земних вода, нарочито из зоне изворишта водо-

снабдевања. 

Отпадне воде се могу упуштати у реципијент уз 

примену одговарајућег предтретмана, на начин и до 

нивоа који не представља опасност за природне 

процесе и који не умањује њихово коришћење. Због 

тога је неопходно придржавати се Законских оквира 

којима се регулише проблематика упуштања загађу-

јућих материја у водотоке, као и категоризације во-

дотокова. Поштовати одредбе ''Закона о водама'' 

(Службени гласник РС, бр.30/10) и ''Правилника о 

опасним материјама у водама'' (Службени гласник 

СРС, бр.31/82). 

Потребно је успоставити мониторинг стања квали-

тета површинских вода и хидрогеолошке средине, 

за потребе интегралне заштите и управљања водама. 

Планирано је да насеља Власина Рид, Власина 

Округлица и Власина Стојковићева пређу на нови 

систем каналисања и то изградњом полупрстена 

фекалне канализације са ППОВ, акцидентном ре-

тензијом и акумулацијом за пречишћену воду. 

 

Правила уређења мреже и објеката комуналне 

инфраструктуре и степен комуналне опремљено-

сти   

Опште напомене - Планирана решења комуналне 

инфраструктуре задовољиће планиране потребе о-

бухваћеног подручја, на нивоу данашњег стандарда. 

Микролокације комуналне инфраструктурне мреже, 

одређене овим планом, утврђују се кроз поступак 

израде урбанистичких пројеката (или планова де-

таљне регулације), изузетно издавањем локацијске 

дозволе,  у циљу утврђивања просторних, функцио-

налних, обликовних и других елемената, у складу са 

законом и другим прописима, условима дефиниса-

ним овим планом и друге документације, у вези са 

намераваним захватом у простору. Приликом изра-

де урбанистичких пројеката за инфраструктурне 

мреже и објекте, могућа су мања одступања, због 

усклађивања елемената техничког решења постоје-

ћих и планираних објеката инфраструктуре, конфи-

гурације терена, носивости тла и решавања имовин-

ско-правних односа. Урбанистички пројекти ће се 

радити са сву недостајућу инфраструктуру (а изу-

зетно ће се издавати локацијска дозвола), уколико 

постоји сагласност власника земљишта, односно 

планови детаљне регулације, у случајевима утврђи-

вања општег интереса.  Претходним је уједно дефи-

нисан и степен комуналне опремљености. 

 

ВОДОВОД - планирани концепт 

...Размотрити могућност адаптације и реконструкци-

је постојећих водозахвата са посебним тежиштем на 

заштити и унапређењу квалитета воде на територији 

Општине (нпр: постројење за пречишћавање воде 

“Туфегџије”, на Власина Риду);  

Канализациона мрежа 

 Без обзира што су у питању насеља у којима 

преовлађују индивидуална градња малих густина, 

што условљава сразмерно велику дужину 

канализационе мреже, која се одвија на неповољном 

терену, цевна канализација се мора изградити јер 

представља предуслов развоја. 

 Димензије канализационог прикључка 

одредити на основу хидруличког прорачуна с тим да 

пречник цеви не може бити мањи од 200 mm, а њене 

трасе ће бити у коловозима, саобраћајницама. На 

свим преломима траса и нивелета, као и на правим 

деоницама на прописаним растојањима  ће бити 

постављени ревизиони силази.  

 Кућни прикључци ће бити везани за јавну 

канализацију преко каскадних прикључака, а 

предвиђа се и изградња постројења за прераду 

отпадних вода. Конфигурација терена обухваћеног 

овим планом је таква да се већина површинских 

вода природно слива ка околним потоцима и рекама. 

Атмосферске воде дуж саобраћајница и шеталишта 

сакупити путем отворених канала, ригола и 

подземних канала до планираног ретензионог окна 

(Сурдулица варош). Атмосферске воде са кровних 

површина системом олука и сливника усмерити ка 

зеленим повринама. Атмосферске воде са локација, 

које могу бити оптерећене мастима и уљима, пре 

упуштања у канализацију потребно је пречистити на 

сепараторима уља и масти. 

 На страни бр.66. у поглављу 2.2.2.1.6. 

Правила уређења мреже и објеката комуналне 

инфраструктуре и степена комуналне 

опремљености, дат је следећи навод: Предвидети 

одводњавање свих слободних површина у 

комплексима и улицама унутар њих, водећи рачуна 
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о квалитету вода које се прихватају канализационим 

системом. 

 Гранично ревизионо окно извести 1,5 m 

унутар регулационе линије и у истом извршити 

каскадирање (висинска разлика чија је минимална 

вредност 60 см, а максимална 300 см). Прикључак 

од ревизионог силаза па до канализационе мреже 

извести падом од 2% до 6% управно на улични 

канал, искључиво у правој линији без 

хоризонталних и вертикалних ломова. Квалитет 

вода које се прикључују на градску канализациону 

мрежу, мора задовољити захтевани ниво.  

 Да би се постигле неопходне условности за 

предметна подручја и то комплексно решење 

водоснабдевања и каналисања неопходна је израда 

генералних пројеката на основу адекватних подлога 

како би се пронашла економски и технички 

оправдана решења и дефинисали капацитети и 

реципијенти. Такође, неопходно је прибавити 

стандардне услове јавних комуналних и 

водопривредних предузећа. 

3.3. ИЗВОД ИЗ „ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-

ЛАЦИЈЕ ВЛАСИНА РИД“ 

 

Отпадне воде  

 Еколошке претензије подручја Власине сва-

како не могу бити остварене са постојећим нивоом 

третмана отпадних вода. 

 У зони насеља и махала фекална канализаци-

ја не постоји. Стамбени објекти на тим локацијама 

имају индивидуалне септичке јаме које су често 

лоше грађене, са лошим степеном вододрживости, 

што повремено доводи до појава бактериолошких 

загађења подземне воде у ужим зонама махала. 

Постоји реални проблем нередовног пражњења о-

вих јама, тако да долази и до повремених изливања 

отпадних вода на површину терена. 

 Треба напоменути да не постоји плански 

третман отпадних вода које производе економски 

објекти сеоских домаћинстава, што такође пред-

ставља еколошки проблем. Ови објекти, као и упо-

треба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива 

на пољопривредном земљишту производе различи-

та биолошка и хемијска оптерећења атмосферске и 

употребљене воде. 

Атмосферске воде 

У зони насеља и махала атмоферска канализација 

не постоји. Пад терена углавном гравитира ка језе-

ру, тако да атмосферска вода, било површински  

или филтрацијом завршава у језеру. 

Највећи део атмосферских вода одводи се постоје-

ћим природним токовима, потоцима и јаругама у 

језеро. У пролеће и током олуја, већина од тих при-

родних потока и јаруга, добије карактер бујичних 

токова са свим последицама које они имају на око-

лину. Постоји и реални проблем непостојања кишне 

канализације, односно ригола  дуж постојећег сао-

браћајног пута око језера. Једини постојећи елемен-

ти су пар пропуста испод коловоза који су углавном 

у лошем стању и са смањеном пропусном моћи, 

због лошег одржавања. 

 

Планирана изградња и уређење зона за одмор и 

рекреацију, туристичких пунктова и објеката 

условљава се предходном реализацијом свих плани-

раних инфраструктурних система и објеката, а на-

рочито канализационог система. 

 

Каналисање отпадних вода 

 Имајући у виду основни циљ подручја 

Власине “заштита и уређење водоизворишта воде и 

водног земљишта уопште”, уз упоредни одрживи 

развој туризма, ради унапређења подручја до нивоа 

високовредних природних предела Србије, може се 

са сигурношћу констатовати да је једна од основних 

приоритетних мера заштита воде у данашњим 

условима изградња канализационог система и 

постројења за пречишћавање отпадне воде. 

Канализациони систем мора обезбедити високу 

заштиту и квалитет животне средине посебно у 

деловима интензивнијег коришћења, односно у 

пределима предвиђеним за развој туризма, а то су 

свакако насеља Власина Рид, Власина Округлица и 

Власина Стојковићева. Поред изградње 

канализационих колектора потребно је спровести и 

изградњу постројења за пречишћавање отпадних 

вода. Отпадне воде је потребно адекватно третирати 

(до I категорије) која је предвиђена за Власинско 

језеро. 

 Имајући у виду извршене хемијске анализе 

на постојећим речицама, потоцима и јаругама, може 

се констатовати органско загађење настало од 

испуштања између осталог и фекалних отпадних 

вода (повећан КмнО2 и до 31,92 мг/л), мера заштите 

вода изградњом канализационог система са 

адеквaтним пречишћавањем је нопходна у заштити 

овог простора од могућег настанка већег загађења. 

Прикупљање и одвођење отпадних вода из насеља 

(стамбени објекти локалног становништва, 

сточарских фарми и других економских објеката, 

куће за одмор у викенд насељима, и сл.) хотела, 

аутокампова, мотела, млекара, спортско-

рекреативних и паркинг површина као и са 

саобраћајницама, у ужој зони санитарне заштите 

изводиће се јединственим канализационим 

системом и то: 

 Каналска мрежа се планира као сепаратна тј. 

одвојено се прикупљају и одводе атмосферске и 

отпадне воде. 
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 Око Власинског језера је планирана 

изградња два еколошка-канализациона 

полупрстена: 

- северни полупрстен: крак Махала Ђошини - 

Власина Рид – ППОВ Власина и крак махала Ко-

вачка – Риџинси зона 2 –  резиденцијална зона-

спортско рекреативни центар –  зона конгресни 

центар и хотели – ППОВ Власина 

- јужни полупрстен: крак махала Љоте – махала 

Кошарци – ППОВ Врла и крак  Риџинси зона 1 – 

Дамјаничови – Власина Стојковићева – Власина 

Округлица - ПС испод Јарчеве махале – ППОВ 

Врла 

Регионалним просторним планом Јужног поморав-

ља предвиђена је изградња два канализациона еко-

лошка прстена са системима за пречишћавање 

отпадних вода, ППОВ, Власина и Врла. Ова постро-

јења морају пречистити отпадне воде које се при-

купљају са подручја Власинског језера до прве ка-

тегорије и као такве се могу упуштати у природне 

реципијенте, реку Власину и Врлу. Такође је 

наглашено да пројектна документација која третира 

ову проблематику мора имати водну сагласност и 

сагласност низводних општина Црна Трава, Власо-

тинце и Сурдулица. 

  Поред изградње главних канализационоих 

колектора (јужни и северни полупрстен) мора се 

извршити изградња и секундарне канализационе 

мреже у насељима, на основу које ће се одводити 

отпадне воде из постојећих и планираних објеката. 

 

Каналисање атмосферских вода 

 За очување квалитета вода и заштиту 

Власинског језера од загађења атмосферским 

водама (тзв. малим кишама), предвиђена је 

изградња: 

    - ободних канала, углавном дуж саобраћајница; 

    - ригола на самим саобраћајницама; 

    - прикупљање атмосферских вода у ретензионим 

басенима; 

 

Атмосферске воде које неће бити обухваћене 

јединственим канализационим системом, уводиће 

се отвореним каналима и риголама у локалне 

водотокове. 

 Имплементирана решења у плану 

представљају интегрисано решење дато кроз "Глав-

ни пројект канализационог система за прикупљање 

одвођење и пречишћавање отпадних вода на 

подручју Власине", урађеног од стране ГФ Ниш.  

  Канали су земљани, треба их извести 

ископом у терену. Косине и дно канала треба 

осигурати засејавањем погодних врста трава на 

слоју хумуса дебљине минимум 10цм. Подужни пад 

ободних канала -  је у границама 0,5% до 1,5%, а 

одређен је у циљу обезбеђења мирног режима 

течења у њима. 

 Атмосферске воде се каналима доводе до 

ретензионих басена у којима је предвиђено 

таложење суспендованог и вученог наноса и 

уклањање уља које евентуално доспева у канале и 

ретензионе басене. 

 Ретензиони басени – Р, су непропусне мини 

акумулације чија је локација предвиђена поред 

постојећих водотокова. Биће формирани према 

природној конфигурацији терена и затворени 

непропусним насипима потребне висине. Неопход-

но је потребно да се исталожен материјал из ретен-

зионих базена редовно празни и одводи на за то 

планирану депонију, која се не сме налазити на 

подручју Власинског језера. Наиме, исталожени 

материјал у базенима спада у опасан материјал, са 

високим хемијским и органским загађењем те се 

може складиштити на за то предвиђеним депонија-

ма. Услед високог ризика од загађења, овај матери-

јал се може складиштити искључиво ван слива во-

дотока који припадају сливу Власинског језера. На 

природној целини Власинско језеро није предвиђе-

но формирање никаквих депонија, ни комуналних 

за складиштење градског отпада, ни индустријских 

за складиштење индустријског отпада. 

 Не предвиђа се изградња засебне мреже ат-

мосферске канализације путем затворених канала 

већ ће се атмосферске воде одводити површински 

путем ригола, а прихват атмосферских вода у нај-

нижим деловима слива се предвиђа у изграђеним 

ободним земљаним каналима са одводом до ретен-

зија у којима ће се вршити таложење и пречишћа-

вање до нивоа прописаног за очување прве класе 

бонитета реципијента. 

Траса новог саобраћајног прстена планирана је 

изван уже зоне санитарне заштите, тако да поред 

саобраћајне има и улогу заштите Власинског језера 

од загађења површинским водама. 

Потребно је предвиђене таложнице (ретензионе 

басене) добро извести да би одвајање прљавштине, 

муља и песка било ваљано. Мора се водити рачуна 

да се таложење оствари да се прљавштина 

(загађење) задржи и да никако не дође у постојеће 

поточиће, а затим у језеро. 

Водоснабдевање 

 - део система је и постојеће постројење за прераду 

сирове воде Тувегџије које тренутно снабдева во-

дом махом постојеће објекте у насељу Власина Рид 

- планирано је гравитационо снабдевање водом за 

пиће највећих потрошача воде; 

- водоводна мрежа целокупног комплекса је поде-

љена у 4 висинске зоне. 

 

Планирани садржаји спорта и рекреације  
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Планирани су  рекреативни садржаји који су допу-

њени пратећим туристичко-рекреативним садржа-

јима (спортски клубови, угоститељство и сл. на ло-

кацији изнад канализационог колектора). 

 

Заштита  животне средине 

Заштита вода 

Неопходна и примарна мера заштите је изградња 

канализационих колектора у сврху заштите вода. 

Канализациона мрежа је сепаратна што значи 

изградња посебних колектора за отпадну и 

атмосферску воду. 

Поред изградње главних канализационих колектора  

(јужни и северни полупрстен), мора се извршити 

изградња и секундарне канализационе мреже у 

насељима на основу које ће се одводити отпадне 

воде из постојећих и планираних објеката. 

Морају се изградити постројења за пречишћавање 

отпадних вода, ППОВ, са степеном пречишћавања 

до првог бонитета квалитета за упуштање у водото-

ке. У смислу технологије пречишћавања предлаже 

се разматрање новије технологије и примена 

пречишћавања СБР технологијом. Предвиђене 

локације и капацитете потребно је задржати, а 

технологију применити по техничким препорукама 

које захтева СБР технологија. 

 

 

Забрањена изградња објеката по појединачним 

зонама: 

...Забрањена је изградња пропусних септичких јама. 

Септичке јаме градити  искључиво као водонепро-

пусне, до реализације канализационог прстена. 

 

Заштитни појас уз водотокове износи 10.00м 

• на простору  предвиђеном  за заштитне 

појасеве 

У заштитном појасу може да се гради, односно 

поставља, водовод, канализација, топловод, желез-

ничка пруга и други сличан објекат, као и телеко-

муникациони и електро водови, инсталације, пос-

тројења и сл., по предходно прибављеној сагласно-

сти управљача јавног пута која садржи саобраћајно-

техничке услове. 

3.4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-

ЛАЦИЈЕ „ВЛАСИНА ОКРУГЛИЦА“ 

 

Постојећа комунална инфраструктура  

Водоснабдевање Стамбени објекти у зони насеља 

Власина Округлица и по суседним махалама се 

пијаћом водом снабдевају из индивидуалних 

водозахвата. Ти водозахвати су типа каптираних 

издани за групе стамбених објеката. Овакав начин 

снабдевања у количинском смислу задовољава 

тренутне санитарне потребе становништва у овој 

зони. Са друге стране, квалитативно, ове воде не 

одговарју захтевима дефинисаним Правилником о 

квалитету воде за пиће, најчешће у смислу 

биолошких параметара. 

Отпадне воде Еколошке претензије подручја 

Власине свакако не могу бити остварене са 

постојећим нивоом третмана отпадних вода. 

У зони насеља Власина Округлица и припадајућим 

махалама фекална канализација не постоји. 

Стамбени објекти на тим локацијама имају 

индивидуалне септичке јаме које су често лоше 

грађене, са лошим степеном вододрживости, што 

повремено доводи до појава бактериолошких 

загађења подземне воде у ужим зонама махала. 

Постоји реални проблем нередовног пражњења 

ових јама, тако да долази и до повремених изливања 

отпадних вода на површину терена. 

Треба напоменути да не постоји плански третман 

отпадних вода које производе економски објекти 

сеоских домаћинстава, што такође представља 

еколошки проблем. Ови објекти, као и употреба 

пестициде, хербицида и вештачких ђубрива на 

пољопривредном земљишту производе различита 

биолошка и хемијска оптерећења атмосферске и 

употребљене воде. 

Атмосферске воде 

У зони насеља Власина Округлица атмоферска 

канализација не постоје. Пад терена углавном 

гравитира ка језеру, тако да атмосферска вода, било 

површински или филтрацијом завтшава у језеру. 

Највећи део атмосферских вода одводи се 

постојећим природним токовима, потоцима и 

јаругама у језеро. У пролеће и током олуја, већина 

од тих природних потока и јаруга, добије карактер 

бујичних токова са свим последицама које они 

имају на околину. Постоји и реални проблем 

непостојања кишне канализације, односно ригола 

дуж постојећег саобраћајног пута око језера. Једини 

постојећи елементи су пар пропуста испод коловоза 

који су углавном у лошем стању и са смањеном 

пропусном моћи, због лошег одржавања. 

Новопланирана комунална инфраструктура 

Отпадне воде 

Изградња водоводне мреже и строги захтеви 

заштите изворишта водоснабдевања највишег ранга, 

републичког значаја захтевају изградњу пратећих 

канализационих мрежа и одговарајућих објеката за 

прихватање, одвођење и пречишћавање 

употребљених вода. 

Планирана је изградња два еколошка - 

канализациона полупрстена: 

- северни полупрстен Власина Рид - Големи 

Чукар 
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- јужни полупрстен: од К. границе Власина Рид 

према Власини Округлица и од Власине 

Стојковића до Власине Округлица. 

Отпадне воде ће се дистрибуирати на два будућа 

постројења: за северни екополупрстен планирано је 

ППОВ "Чемерник", а за јужни екополупрстен 

ППОВ "Кољандини" (Власина Округлица). 

ПГР насеља Власина Округлица у потпуности је 

преузео пројектована решења и инплементирао их у 

планирани система за прикупљање и третман 

отпадних вода. Основу планиране канализационе 

инфраструктуре чини "Идејни пројекат 

канализационог система за прикупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода на подручју Власине" 

(ГАФ, Ниш, 2006.г.).  

Траса пројектованог гравитационог колектора ВР-2 

ПЕ80 ДН400mm, који представља јужни крак 

јужног полупрстена пренета је на ПГР Власина 

Округлица, тако да је израда пројектне 

документације има пуни смисао.  

Новопројектовано постројење за пречишћавање 

отпадне воде "Врла" има капацитет 2x1500 ЕС.  

Секундарна канализациона мрежа, осим делова 

махала у делу просторне целине 6 (6.5 и 6.6), 5 и 7, 

где је неопходно препунпавање, вођена је 

гравитационо до главних колектора. 

Трасе, нагиби и пречници секундарних колектора 

приказани су у графичком делу плана. 

Измене у смислу траса и капацитета колектора су 

минималне и не ремете усвојено концептуално 

решење Идејног пројекта. 

▪ Код утврђивања принципа каналисања 

насеља планиран је сепаратни систем 

канализације; 

▪ Капацитет постројења за пречишћавање 

отпадних вода (ППОВ) утврђен је према 

максималној дневној потрошњи вода, а 

канализациона мрежа према максималној 

часовној потрошњи воде; 

▪ Каналисање постојећих насеља у зонама 

санитарне заштите. 

Предвиђена пројекција хидрауличког и биолошког 

оптерећења отпадних вода и њихов третман 

(пречишћавање до степена који је виши или 

најмање једнак првој категорији водотока). У табели 

дата је следећа пројекција: 
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* Легенда: 

А - број корисника воде (+ЕС) 

Б - норма за хидрауличко оптерећење ( /кор. 

/дан) 

В - норма за биолошко оптерећење 

(БПК20/дан) 

Г - хидрауличко оптерећење (м3/дан) 

Д - биолошко оптерећење (кг БПК20/дан) 

Е - степен пречишћавање (%) 

Ж - биолошко оптерећење (т БПК20/год.) 

З - капацитет постројења (ЕС) 

Атмосферске воде 

ПГР насеља Власина Округлица садржи 

одговарајућа решења за прихват и третман 

атмосферских вода у зони плана. Усвојена решења 

представљају интегрисано решење дато кроз 

"Идејни пројекат канализационог система за 

прикупљање одвођење и пречишћавање отпадних 

вода на подручју Власине". 

Идејним пројектом, око језера је планирана 

изградња два канала, од којих се један простире дуж 

трасе постојећег пута Власина Округлица - Власина 

Рид, а други дуж пута Власина Округлица - Власина 

Стојковићева. Оба предвиђена канала се једним 

делом налазе се у зони Плана. 

...Локације ретензионих базена, као и пропуста 

испод саобраћајница за одвод атмосферске воде са 

терена изнад саобраћајнице приказани су на плану. 

...Загађене атмосферске воде са магистралног, 

регионалног и локалних јавних путева, у ужој зони 

санитарне заштите, пре упуштања у водоток 

пречишћаваће се сепаратним системом до нивоа 

потребног за очување прописане прве класе 

бонитета реципијента. Планиране ретензије и ЦС 

прихватају загађене воде (тзв. мале кише) и 

наталожен загађен материал препумпавају на  

постројења за пречишћавање отпадних вода. Око 

Власинског језера планирана је градња два 

заштитна канала: ободни (ригола дуж новог 

саобраћајног прстена) и падински (ригола дуж 

постојећег пута Власина Округлица-Власина Рид-

Власина Стојковића). 

Траса новог саобраћајног прстена планирана је 

изван уже зоне санитарне заштите, тако да поред 

саобраћајне има и улогу заштите Власинског језера 

од загађења површинским водама. 

За очување квалитета вода и заштиту Власинског 

језера од загађења атмосферским водама (тзв. 

малим кишама), предвиђена је изградња: 

▪ ободних канала, углавном дуж саобраћајница; 

▪ ригола на самим саобраћајницама; 

▪ прикупљање атмосферских вода у 

ретензионим басенима -1m; 

▪ одвођење атмосферских вода иа ретензионих 

басена цевоводом атмосферске 

канализационе мреже Ø300mm до црпних 

станица на инсталацији кишне канализације 

(ЦС  ) и постројења за пречишћавање 

отпадних вода. 
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Атмосферске отпадне воде које неће бити 

обухваћене јединственим канализационим 

системом, уводиће се отвореним каналима и 

риголама у локалне водотокове у Власинско језеро. 

Ободни канали 

 За заштиту Власинског језера од засипања 

наносом и загаћења атмосферским отпадним водама 

(малим кишама), планирана је изградња два 

заштитан канала, ригола дуж новог саобраћајног 

прстена и ободни и падински канали и риголе дуж 

пута Власина Округлица - Власина Рид и  Власина 

Округлица - Власина Стојковићева, као и 

непосредно испод постојећих и предвићених 

граћевинских зона на источној страни језера. 

На источној страни Власинског језера канали само 

делимично до ушћа канала Лисина прате постојећу 

саобраћајницу М1-13, Власина Округлица - Власина 

Стојковићева, а на осталим деоницама њихов 

положај је одређен према топографији падина и 

висинским положајем постојећих и предвиђених 

грађевинских зона. 

Пројектовани подужни пад ободних канала -  је у 

границама 0,5% до 1,5%, а одређен је у циљу 

обезбеђења мирног режима течења у каналима.  

Канали су земљани, треба их извести ископом у 

терену, косине и дно канала треба осигурати 

засејавањем погодних врста трава на слоју хумуса 

дебљине минимум 10cm.  

Ретензиони басени 

Атмосферске воде се каналима доводе до 

ретензионих басена у којима је предвиђено 

таложење суспендованог и вученог наноса и 

уклањање уља које евентуално доспева у канале и 

ретензионе басене. 

Ретензиони басени - Р су непропусне мини 

акумулације чија је локација предвиђена поред 

постојећих водотокова. Биће формирани према 

природној конфигурацији терена и затворени 

непропусним насипима потребне висине.  

Заштитом постојеће парцелације спречене су 

негативне појаве које се данас дешавају на терену. 

Редовна обрада земљишта и неговање зеленог 

растиња које расте на међама "слогова" је део 

традиције и имају реалне услове за опстанак. Они су 

неопходни, јер на местима где су "слогови" 

оштећени постоје велике шансе за појаву 

вододерина и "отицања" плодног земљишта услед 

ерозије. 

 

 3.5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-

ЛАЦИЈЕ „ВЛАСИНА СТОЈКОВИЋЕВА“ 

 

Постојећа комунална инфраструктура 

Водоснабдевање  

 Снабдевање водом за пиће насеља Власина 

Стојковића, врши се захватом извора букова глава, 

капацитета Љ= 0,62 лит/сек. Извор је захваћан кап-

тажном грађевином и у функцији је малог дела на-

сеља Власина Стојковићи. Постојећа каптажа гра-

ђевина није у технички примереном стању. 

Потребно је рећи, да је сливно подручје извора бу-

кова глава са еколошког, односно аспекта квалитета 

природне средине, бисерног нивоа.  

Мрежа је подељенља у две висинске зоне. 

Противпожарни хидранти су пречника Ø80мм.  

 Стамбени објекти у зони насеља Власина 

Стојковићева и по суседним махалама се пијаћом 

водом снабдевају из индивидуалног водозахвата. Ти 

водозахвати су типа каптираних издани за групе 

стамбених објеката. Овакав начин снабдевања у 

количинском смислу задовољава тренутне санитар-

не потребе становништва у овој зони. Са друге 

стране, квалитативно, ове воде не одговарју захте-

вима дефинисаним Правилником о квалитету воде 

за пиће, најчешће у смислу биолошких параметара. 

Отпадне воде  

 Еколошке претензије подручја Власине сва-

како не могу бити остварене са постојећим нивоом 

третмана отпадних вода. 

 У зони насеља Власина Стојковићева и при-

падајућим махалама фекална канализација не 

постоји. Стамбени објекти на тим локацијама имају 

индивидуалне септичке јаме које су често лоше гра-

ђене, са лошим степеном вододрживости, што 

повремено доводи до појава бактериолошких зага-

ђења подземне воде у ужим зонама махала. Постоји 

реални проблем нередовног пражњења ових јама, 

тако да долази и до повремених изливања отпадних 

вода на површину терена. 

Треба напоменути да не постоји плански третман 

отпадних вода које производе економски објекти 

сеоских домаћинстава, што такође представља еко-

лошки проблем. Ови објекти, као и употреба пести-

циде, хербицида и вештачких ђубрива на пољопри-

вредном земљишту производе различита биолошка 

и хемијска оптерећења атмосферске и употребљене 

воде. 

Атмосферске воде 

У зони насеља Власина Стојковићева атмоферска 

канализација не постоје. Пад терена углавном гра-

витира ка језеру, тако да атмосферска вода, било 

површински или филтрацијом завршава у језеру. 

Највећи део атмосферских вода одводи се постоје-

ћим природним токовима, потоцима и јаругама у 

језеро. У пролеће и током олуја, већина од тих при-

родних потока и јаруга, добије карактер бујичних 

токова са свим последицама које они имају на око-

лину. Постоји и реални проблем непостојања кишне 

канализације, односно ригола дуж постојећег сао-
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браћајног пута око језера. Једини постојећи елемен-

ти су пар пропуста испод коловоза који су углавном 

у лошем стању и са смањеном пропусном моћи, 

због лошег одржавања. 

Новопланирана комунална инфраструктура 

Отпадне воде 

Изградња водоводне мреже и строги захтеви зашти-

те изворишта водоснабдевања највишег ранга, ре-

публичког значаја захтевају изградњу пратећих ка-

нализационих мрежа и одговарајућих објеката за 

прихватање, одвођење и пречишћавање употребље-

них вода. 

Планирана је изградња два еколошка - канализаци-

она полупрстена: 

- северни полупрстен Власина Рид - Големи Чукар 

- јужни полупрстен: од границе Власина Рид према 

Власини Округлица и од Власине Стојковића до 

Власине Округлица. 

Отпадне воде ће се дистрибуирати на два будућа 

постројења: за северни екополупрстен планирано је 

ППОВ "Чемерник", а за јужни екополупрстен 

ППОВ "Кољандини" (Власина Округлица). 

Отпадне воде се на планираним постројењима 

(ППОВ) пречишћавају у три фазе: 

▪ механичка, 

▪ биолошка (са симултаним вођењем 

нитрификације и денитрификације) и 

▪ терцијарна фаза. 

Диспозиција и технички елементи канализационог 

система ближе су приказани у графичким прилози-

ма ове планске документације. 

ПГР насеља Власина Стојковићева у потпуности је 

преузео пројектована решења и инплементирао их у 

планирани система за прикупљање и третман 

отпадних вода. Основу планиране канализационе 

инфраструктуре чини "Идејни пројекат канализаци-

оног система за прикупљање, одвођење и пре-

чишћавање отпадних вода на подручју Власине" 

(ГАФ, Ниш, 2006.г.).  

Претходно решење дато у оквиру документа 

ППППН Власина је одбачено као прескупо, због 

превеликог броја релејних пумпних станица. 

Траса пројектованог гравитационог колектора ВР-3 

ПЕ80 ДН315мм, представља југоисточни крак јуж-

ног полупрстена, све до његовог прикључења на 

планирану пумпну станицу фекалне канализације.  

Секундарна канализациона мрежа, осим делова ма-

хала у делу просторне целине 4, где је неопходно 

препунпавање, вођена је гравитационо до главних 

колектора. 

Трасе, нагиби и пречници секундарних колектора 

приказани су у грагичком делу плана. 

Измене у смислу траса и капацитета колектора су 

минималне и не ремете усвојено концептуално ре-

шење Идејног пројекта. 

1. Код утврђивања принципа каналисања насе-

ља планиран је сепаратни систем канализа-

ције; 

2. Капацитет постројења за пречишћавање 

отпадних вода (ППОВ) утврђен је према 

максималној дневној потрошњи вода, а 

канализациона мрежа према максималној 

часовној потрошњи воде; 

3. Каналисање постојећих насеља у зонама 

санитарне заштите 

Предвиђена пројекција хидрауличког и биолошког 

оптерећења отпадних вода и њихов третман (пре-

чишћавање до степена који је виши или најмање 

једнак првој категорији водотока).  

У табели дата је следећа пројекција: 

 

Насеље А Б В Г Д Е 

Власина 
Стојковиће-
ва 

3300 65 75 215 198 >99 

 

Легенда: 

А - број корисника воде (+ЕС) 

Б - норма за хидрауличко оптерећење (/кор. /дан) 

В - норма за биолошко оптерећење (БПК20/дан) 

Г - хидрауличко оптерећење (м3/дан) 

Д - биолошко оптерећење (кг БПК20/дан) 

Е - степен пречишћавање (%) 

Атмосферске воде 

ПГР насеља Власина Стојковићева садржи одгова-

рајућа решења за прихват и третман атмосферских 

вода у зони плана. Усвојена решења представљају 

интегрисано решење дато кроз "Идејни пројекат 

канализационог система за прикупљање одвођење и 

пречишћавање отпадних вода на подручју Власи-

не". 

 Идејним пројектом, око језера је планирана 

изградња два канала, од којих се један простире 

дуж трасе постојећег пута Власина Округлица - 

Власина Рид, а други дуж пута Власина Округлица - 

Власина Стојковићева. Оба предвиђена канала се 

једним делом налазе се у зони Плана. 

 Планом је пренета траса пројектованог кана-

ла, а риголе су усаглашене са свим изменама сао-

браћајница. 

 Локације ретензионих базена, као и пропуста 

испод саобраћајница за одвод атмосферске воде са 

терена изнад саобраћајнице приказани су н а плану. 

Измене у односу на решење урађено у оквиру по-

менутог Идејног пројекта су минималне и не мења-

ју цонцепт решења. 

 Загађене атмосферске воде са магистралног, 

регионалног и локалних јавних путева, у ужој зони 

санитарне заштите, пре упуштања у водоток пре-
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чишћаваће се сепаратним системом до нивоа потре-

бног за очување прописане прве класе бонитета 

реципијента. Планиране ретензије и ЦС прихватају 

загађене воде (тзв. мале кише) и наталожен загађен 

материал препумпавају на постројења за пречишћа-

вање отпадних вода. Око Власинског језера плани-

рана је градња два заштитна канала: ободни (ригола 

дуж новог саобраћајног прстена) и падински (риго-

ла дуж постојећег пута Власина Округлица - Власи-

на Рид - Власина Стојковића). 

 Траса новог саобраћајног прстена планирана 

је изван уже зоне санитарне заштите, тако да поред 

саобраћајне има и улогу заштите Власинског језера 

од загађења површинским водама. 

За очување квалитета вода и заштиту Власинског 

језера од загађења атмосферским водама (тзв. ма-

лим кишама), предвиђена је изградња: 

2. ободних канала, углавном дуж 

саобраћајница; 

3. ригола на самим саобраћајницама; 

4. прикупљање атмосферских вода у 

ретензионим басенима -1m; 

5. одвођење атмосферских вода иа ретензионих 

басена цевоводом атмосферске 

канализационе мреже Ø300mm до црпних 

станица на инсталацији кишне канализације 

(ЦС) и постројења за пречишћавање 

отпадних вода. 

Атмосферске отпадне воде које неће бити обухва-

ћене јединственим канализационим системом, уво-

диће се отвореним каналима и риголама у локалне 

водотокове у Власинско језеро. 

Ободни канали 

За заштиту Власинског језера од засипања наносом 

и загаћења атмосферским отпадним водама (малим 

кишама), планирана је изградња два заштитан кана-

ла, ригола дуж новог саобраћајног прстена и ободни 

и падински канали и риголе дуж пута Власина 

Округлица - Власина Рид и Власина Округлица - 

Власина Стојковићева, као и непосредно испод 

постојећих и предвићених граћевинских зона на 

источној страини језера. 

 На источној страин Власинског језера канали 

само делимично до ушћа канала Лисина прате 

постојећу саобраћајницу М1-13, Власина Округли-

ца - Власина Стојковићева, а на осталим деоницама 

њихов положај је одређен према топографији пади-

на и висинским положајем постојећих и предвиђе-

них грађевинских зона. 

 Пројектовани подужни пад ободних канала - 

је у границама 0,5% до 1,5%, а одређен је у циљу 

обезбеђења мирног режима течења у каналима.  

Канали су земљани, треба их извести ископом у 

терену, косине и дно канала треба осигурати засеја-

вањем погодних врста трава на слоју хумуса деб-

љине минимум 10цм.  

 

Ретензиони басени 

 Атмосферске воде се канализма доводе до 

ретензионих басена у којима је предвиђено тало-

жење суспендованог и вученог наноса и уклањање 

уља које евентуално доспева у канале и ретензионе 

басене. 

 Ретензиони басени - Р су непропусне мини 

акумулације чија је локација предвиђена поред 

постојећих водотокова. Биће формирани према 

природној конфигурацији терена и затворени 

непропусним насипима потребне висине.  

Заштитом постојеће парцелације спречене су нега-

тивне појаве које се данас дешавају на терену.  Ре-

довна обрада земљишта и неговање зеленог расти-

ња које расте на међама "слогова" је део традиције 

И имају реалне услове за опстанак. Они су неоп-

ходни, јер на местима где су "слогови" оштећени 

постоје велике шансе за појаву вододерина и "оти-

цања" плодног земљишта услед ерозије. 

 

3.6.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-

ЛАЦИЈЕ „ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО СА 

ПРИОБАЉЕМ“ 

 

 У зони насеља и махала фекална 

канализација не постоји. Стамбени објекти на тим 

локацијама имају индивидуалне септичке јаме које 

су често лоше грађене, са лошим степеном 

вододрживости, што повремено доводи до појава 

бактериолошких загађења подземне воде у ужим 

зонама махала. Постоји реални проблем нередовног 

пражњења ових јама, тако да долази и до 

повремених изливања отпадних вода на површину 

терена. 

 Треба напоменути да не постоји плански 

третман отпадних вода које производе економски 

објекти сеоских домаћинстава, што такође 

представља еколошки проблем. Ови објекти, као и 

употреба пестициде, хербицида и вештачких 

ђубрива на пољопривредном земљишту производе 

различита биолошка и хемијска оптерећења 

атмосферске и употребљене воде. 

 У зони насеља и махала атмоферска 

канализација не постоји. Пад терена углавном 

гравитира ка језеру, тако да атмосферска вода, било 

површински  или филтрацијом завршава у језеру. 

Највећи део атмосферских вода одводи се 

постојећим природним токовима, потоцима и 

јаругама у језеро. У пролеће и током олуја, већина 

од тих природних потока и јаруга, добије карактер 

бујичних токова са свим последицама које они 

имају на околину. Постоји и реални проблем 
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непостојања кишне канализације, односно ригола  

дуж постојећег саобраћајног пута око језера. Једини 

постојећи елементи су пар пропуста испод коловоза 

који су углавном у лошем стању и са смањеном 

пропусном моћи, због лошег одржавања. 

Водоснабдевање 

Водопривредном основом Републике Србије и Про-

сторним планом утврђено је планско решење за 

формирање ГОРЊЕ - ЈУЖНОМОРАВСКОГ 

СИСТЕМА за снабдевање становништва водом из 

постојећих акумулација: Власинско језеро, Лисина 

и Првонек и планиране Прохор на Пчињи. 

Према пројекцији билансних потреба за снабдевање 

водом из Горње-Јужноморавског подсистема обез-

бедиће се око 300-470 л/с.  

Снабдевање водом за пиће ТЦ Власина заснива се 

на следећим опредељењима: 

- снабдевање водом планирано је из два независна 

извора и ППВ (ДВОСТРАНО НАПАЈАЊЕ), пос-

тројење Чемерник (са водозахватима Плавило ка-

пацитета 30л/сец и Цвејина долина капацитета 

80л/сец) и постројење Јерма (водозахват капаците-

та 60л/сец, са могућношћу проширења на капаци-

тет 360 л/сец); 

- планирана су два компензациона резервоара воде 

за пиће (испод постројења Чемерник и Јерма), 

- планирана су два главна дистрибуциона резервоа-

ра, у два највећа центра потрошње воде Р "Дуге 

Њиве" - центар РИД и Р "Чубрин Рид" - центар 

Округлица, који преко главног дистрибуционог 

прстена око Власинског језера обезбеђује стабил-

ност будуће доминантне друге висинске зоне 

снабдевања водом. Опционо Р "Чубрин Рид" пла-

ниран је као тзв. "Горњи резервоар" за будуће 

снабдевање водом низводних насеља и градова 

(Вучаделце, Сурдулица и В.Хан); 

- планирани су релејни резеровари у висинским 

зонама и центрима потрошње, Р Дојчинова маха-

ла, Р Полом, Р Андрејинци, Р Власина Стојкови-

ћева, Р Букова глава и Р Јарчева махала; 

- део система је и постојеће постројење за прераду 

сирове воде Тувегџије које тренутно снабдева во-

дом махом постојеће објекте у насељу Власина 

Рид 

- планирано је гравитационо снабдевање водом за 

пиће највећих потрошача воде; 

- водоводна мрежа целокупног комплекса је поде-

љена у 4 висинске зоне. 

 

  До реализације водоводне мреже, снабдева-

ње питком водом може се обезбедити изградњом 

бунара. 

 

Каналисање отпадних вода 

 Имајући у виду основни циљ подручја 

Власине “заштита и уређење водоизворишта воде и 

водног земљишта уопште”, уз упоредни одрживи 

развој туризма, ради унапређења подручја до нивоа 

високовредних природних предела Србије, може се 

са сигурношћу констатовати да је једна од основних 

приоритетних мера заштита воде у данашњим 

условима изградња канализационог система и пос-

тројења за пречишћавање отпадне воде. 

Канализациони систем мора обезбедити високу 

заштиту и квалитет животне средине посебно у де-

ловима интензивнијег коришћења, односно у преде-

лима предвиђеним за развој туризма, а то су свакако 

насеља Власина Рид, Власина Округлица и Власина 

Стојковићева. Поред изградње канализационих ко-

лектора потребно је спровести и изградњу постро-

јења за пречишћавање отпадних вода. Отпадне воде 

је потребно адекватно третирати (до I категорије) 

која је предвиђена за Власинско језеро. 

 Имајући у виду извршене хемијске анализе 

на постојећим речицама, потоцима и јаругама, може 

се констатовати органско загађење настало од 

испуштања између осталог и фекалних отпадних 

вода (повећан КмнО2 и до 31,92 мг/л), мера заштите 

вода изградњом канализационог система са аде-

кветним пречишћавањем је нопходна у заштити 

овог простора од могућег настанка већег загађења. 

Прикупљање и одвођење отпадних вода из насеља 

(стамбени објекти локалног становништва, сточар-

ских фарми и других економских објеката, куће за 

одмор у викенд насељима, и сл.) хотела, аутокампо-

ва, мотела, млекара, спортско-рекреативних и пар-

кинг површина као и са саобраћајницама, у ужој 

зони санитарне заштите изводиће се јединственим 

канализационим системом и то: 

 Каналска мрежа се планира као сепаратна тј. 

одвојено се прикупљају и одводе атмосферске и 

отпадне воде. 

 Око Власинског језера је планирана изградња 

два еколошка-канализациона полупрстена: 

- северни полупрстен: крак Махала Ђошини - Вла-

сина Рид – ППОВ Власина и крак махала Ковачка 

– Риџинси зона 2 –  резиденцијална зона-спортско 

рекреативни центар –  зона конгресни центар и 

хотели – ППОВ Власина 

- јужни полупрстен: крак махала Љоте – махала 

Кошарци – ППОВ Врла и крак  Риџинси зона 1 – 

Дамјаничови – Власина Стојковићева – Власина 

Округлица - ПС испод Јарчеве махале – ППОВ 

Врла 

 Регионалним просторним планом Јужног 

поморавља предвиђена је изградња два канализаци-

она еколошка полупрстена са системима за пре-

чишћавање отпадних вода, ППОВ, Власина и Врла.  
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 Ова постројења морају пречистити отпадне 

воде које се прикупљају са подручја Власинског 

језера до прве категорије и као такве се могу упуш-

тати у природне реципијенте, реку Власину и Врлу. 

Такође је наглашено да пројектна документација 

која третира ову проблематику мора имати водну 

сагласност и сагласност низводних општина Црна 

Трава, Власотинце и Сурдулица. 

 У овом смислу је урађена пројектна доку-

ментација од стране ГФ Ниш и пројектна решења су 

имплементирана у овај плански документ. 

 Постројење за пречишћавање отпадних вода 

из северног канализационог прстена се налази на 

локацији постојећег постројења, непосредно испод 

бране, уз реку Власину, и није у функцији. Наиме, 

постојеће ППОВ је биодиск који на овим надмор-

ским висинама не може бити ефикасно. Ново пос-

тројење је планирано за 6000 ЕС, колико се очекује 

оптерећење из северног канализационог полупрсте-

на. 

 Постројење за пречишћавање отпадних вода 

из јужног канализационог полупрстена је са пројек-

тованим капацитетом од 3000 ЕС (ППОВ-Врла). 

Локација постројења је у приобаљу Лалишиног по-

тока, леве притоке Градске реке која се улива у реку 

Врлу, близу ХЕ Врла 1. 

Каналисање атмосферских вода 

За очување квалитета вода и заштиту Власинског 

језера од загађења атмосферским водама (тзв. 

малим кишама), предвиђена је изградња: 

- ободних канала, углавном дуж саобраћајница; 

- ригола на самим саобраћајницама; 

- прикупљање атмосферских вода у ретензионим 

басенима; 

 Атмосферске воде које неће бити обухваћене 

јединственим канализационим системом, уводиће се 

отвореним каналима и риголама у локалне водото-

кове. 

 Имплементирана решења у плану представ-

љају интегрисано решење дато кроз "Главни пројект 

канализационог система за прикупљање одвођење и 

пречишћавање отпадних вода на подручју Власине", 

урађеног од стране ГФ Ниш. Претходне напомене 

дате за водоводну и канализациону мрежу, о неоп-

ходности добијања водне сагласности на имплемет-

нирана пројектна решења у овом планском доку-

менту односе се и на пројектну документацију која 

третира ову проблематику. 

 Планом је пренета траса пројектованих кана-

ла. Локације ретензионих базена, као и пропуста 

испод саобраћајница за одвод атмосферске воде са 

терена изнад саобраћајнице приказани су на плану. 

     

Локација за изградњу ППОВ 

Ради се о локацији у урбанистичкој целини 1, на 

којој је изграђено постројење за пречишћавање 

отпадних вода, које није у функцији, а на којој је 

планирана изградња новог постројења за 

пречишћавање отпадних вода из северног 

канализационог полупрстена. 

 

3.7.  ДРУГА ДОКУМЕНТА ЗНАЧАЈНА ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА 

  

- Уредба о заштити предела изузетних одлика 

„Власина“ („Сл. гл. РС“, 30/06) 

Овом Уредбом Власина је стављена под заштитом 

као предео изузетних одлика прве категорије и 

сходно томе донета је одлука о забрани: 

▪ депоновање било каквих отпадних и опасних 

материја (смећа, грађевинског шута и др.) на 

целом природном добру, 

▪ испуштање било каквих отпадних, опасних  и 

штетних материја у водотоке, 

▪ уништавање постојећих екосистема, 

▪ измена геоморфолошких карактеристика 

природног добра, 

▪ експлоатација минералних сировина, 

▪ кампоновање, осим на уређеној и опремљеној 

локацији која ће бити предвиђена 

одговарајућим планским актом, 

▪ коришћење шумских, као јавних путева, 

▪ изградња пропусних септичких јама, 

▪ изградња објеката, осим инфраструктуре, 

изван планском документацијом 

дефинисаних грађевинских подручја, 

▪ изградња ограда око објеката за одмор, 

▪ изградња далековода,  

▪ уношење алохтоних врста, 

▪ преоравање планинских пашњака, 

▪ формирање вештачких ливада на влажним 

стаништима, 

▪ промена режима протока (осим 

антиерозивних радова) и квалитета 

површинских и подземних вода, 

▪ паљење вегетације, 

▪ извођење било каквих радова и активности 

које могу у већој или мањој мери или на било 

који начин да доведу до деградације 

природног добра 

- Закон о водама  („Сл. гл. РС“, 30/10 и 93/12) 

- Правилник о начину одређивањаи одржавања 

зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 

(„Сл. гл. РС“, 92/08) 

- Уредба о режимима заштите („Сл. гл. РС“, 

31/12) 

- Уредба о еколошкој мрежи  („Сл.гл.РС“, 102/10) 

 

4.   АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
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 Власинско језеро се налази у Југоисточној 

Србији на територији општине Сурдулица. 

Власинско језеро је највеће вештачко језеро у Срби-

ји и језеро које је на највишој надморској висини на 

нашим просторима. Власинска висораван се налази 

на 1230 m, а само језеро на 1210 m надморске виси-

не. На обалама језера смештена су три села: Власи-

на Округлица, Власина Рид и Власина Стојковиће-

ва. 

Предео изузетних одлика „Власина” је заштићено 

природно добро – Власинско језеро и његова 

околина - заштићено природно добро прве 

категорије (12.741 hа), од чега се на територији 

општине Сурдулица налази 12.228 ha. 

 

 
 

Положај Власинског језера у општини Сурдулица 

Постанак Власинског језера 

У даљој прошлости на месту овог језера била је 

Власинска тресава  највећа у Србији са местимично 

видљивом воденом површином. Услед субпланин-

ске климе, при ниским температурама ваздуха, до-

лазило је до испаравања и отицања воде, која је а-

кумулирала од падавина и притицала из потока са 

осталих брда. Због тога је најпре настала мочвара 

која је зарашћивала и труљењем органског света 

преобраћена у тресаву. Због тода се могу видети 

наслаге тресета поред обале. 

Језеро је настало изградњом бране и акумулације на 

месту истицања реке Власине из Власинске тресаве, 

а за потребе ходроелектране. Пуњење језера је по-

чело 1949 године , а изградња целог система и све 

четири хидроелектране трајала је до 1958 године.  

 

4.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И 

ВРСТА ИЗГРАДЊЕ  

 

 Већи део површина, куда пролази коридор, је 

неизграђено подручје. Углавном је то пољопри-

вредно земљиште (пашњаци, ливаде, оранице) и 

шумско земљиште. На пар места, малом дужином, 

коридор пролази кроз насељено подручје као и кроз 

комплекс хотела Власина.  

 

 Унутар обухвата плана, на северозападној 

страни језера постоји изграђен канализациони ко-

лектор пречника Ø400mm и ППОВ, који није у 

функцији. Постојећи колектор, чија траса је уз 

државни пут IIА реда бр.231, заједно са ревизионим 

шахтовима на истом, мора се испитати, очистити и 

рехабилитовати или реконструисати новим цевово-

дом истог пречника, јер исти не одговара критери-

јумима заштите вода, као ни заштите животне сре-

дине уопште. Постојеће ППОВ лоцирано низводно 

од бране је биодиск који на овој надморској висини 

није ефикасан. 

На посматраном подручју постоји делимично изгра-

ђена јавна водоводна мрежа.  

 

II   ПЛАНСКИ ДЕО 

 

 Основно концептуално опредељење за развој 

подручја плана се огледа у унапређењу урбаног 

уређења подручја плана, кроз развијање саобрађајне 

и друге инфраструктуре тј. изградња фекалне кана-

лизације и атмосферске канализације. 

Изградња ова два канализацијона система, поред 

повећања квалитета урбане структуре има за циљ и 

повећање привлачности подручја плана за даљи 

развој у првом реду туризма, а под посебним 

условима очувања животне средине. 

 Планска решења су проистекла на основу 

смерница планова вишег реда и постојећег начина 

коришћења простора, као и на основу процењених 

потенцијала саме микролокације.  

 Планом детаљне  регулације канализационог 

система за прикупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода и атмосферских вода на подручју 

Власине је дефинисан начин коришћења простора у 

оквиру тог плана, кроз правила уређења и грађења 

дата по  наменама.  

 

1.  ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА 

ПЛАНА  

 

1.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

  

 Грађевинско подручје представља комплетну 

површину Плана и она износи  60,37hа, односно 

100% површине обухвата Плана. 

  Површина грађевинског подручја 

представља планиране површине  за јавне наме-

не и остале намене. 
Јавне намене чине површине инфраструктурних 

коридора и комуналне површине. 

Остале намене у обухвату плана подразумевају 

површину од  1,02ha, и обухватају земљиште 
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планирано за становање, туристичке  садржаје, ме-

шовиту намену.  

 

1.1.1.  ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

 

 На територији плана, површине јавних наме-

на би обухватале највећи део простора и то као  

саобраћајне површине, комуналне површине и јавно 

зеленило.  

Саобраћајне површине заузимају површину од 31,8 

ha, односно 52,7%  учешћа од укупне површине 

обухвата плана, комуналне површине 0,95, односно 

1,6%, а јавно зеленило 26,6 ha, односно 44,1%  

учешћа од укупне површине обухвата плана. 

  Граница површина јавне намене је 

дефинисана линијама и луковима (регулациона ли-

нија).Линија је дефинисана тачкама за које су дате 

координате, а лук је дефинисан са две тачке 

(координате на почетку и крају лука) и радијусом 

који је приказан на графичком прилогу бр. 4. ” План 

регулације површина јавне намене “. 

 

• Саобраћајне површине  

ПЈН бр.  1: део к.п. 4128, 4129 и 4130 све у К.о. 

Власина Рид; 

ПЈН бр. 2: део к.п. бр. 13912 (пут Црна Трава – Бо-

силеград), 4091, 4087, 3863, 13926 (пут),3920, 3919, 

3917, 3916, 3914(пут), 3909/1, 3910, 3709, 13900, 

13928 (пут Црна Трава – Босилеград), 3925, 3926, 

3928, 3982, 1392, 4066, 4072, 5192, 5194, 5196, 5837, 

5827, 5819(пут), 5200, 5201, 5203, 5204, 5663, 5661, 

5604, 5599, 5598, 5595, 5533, 5531, 4086, 4083, 3921, 

4078, 4076/1, 5199, 5208, 5209, 5273, 5231,  целе 

к.п.бр. 3915, 5597, 5596, 5532, 5226, 5232, 5233, 

5234, све у К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр. 3: део к.п. бр. 5530, 5526, 5525, 5265, 5266, 

5267, 5268, 5271, 5272, 5273, 13928 (пут Црна Трава 

– Босилеград), 5279, 5280, 5283, 5284, 5285, 5292, 

5288, 5287, 8774, 8770, 13971(пут), 8786, 8785, 8784, 

8783, 8782, 8781, 8780, 8779, 8778, 8777, 8891, 8894, 

8893, 8892, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9068, 9067, 

9066, 9064, 9063, 8945, 9060, 9059, 9058, 9057 и цела 

к.п.бр. 8771, све у К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр. 4: део к.п. бр. 13928 (пут Црна Трава – Бо-

силеград), 9085, 9346, 9345, 9092, 9297, 9290, 9103, 

9101, 9107, 9108, 9216, 9215, 9116, 9212, 9123, 9124, 

9126, 9127, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9179, 

9142, 9140, 13779, 13778, 13777, 13792, 13791, 

13903, 13887, 13888, 13885, 13967(пут Црна Трава – 

Босилеград) и цела к.п.бр. 9125, 9198, све у К.о. 

Власина Рид; 

ПЈН бр. 5: део к.п. бр. 9144 (пут Црна Трава – Бо-

силеград), 305, 9145 (пут), 1055, 1054, 1053, 1052, 

1051, 1039, 999, 9141(пут), 660, 659, 658, 657, 653, 

652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 

641, 640, 639/2, 638, 620, 2207, 2208, 2260, 2261, 

3225, 3224, 3223, све у К.о. Власина Округлица; 

ПЈН бр. 6: део к.п. бр. 3089, 9144 (пут Црна Трава – 

Босилеград), 3340, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3339/4,  

9153, 3026/2, 9150, 3086/1, 3086/2, 3085/1, 3085/2, 

620/1, 626, 3234,  све у К.о. Власина Округлица; 

ПЈН бр. 7: део к.п. бр. 3234, 3237, 3239, 3238, 

3322/4, 3333, 3332, 3331, 3330, 3328, 3329, 3314, 

3313, 3312, 3305, 3304/2, 3295, 3730, 3731, 3732, 

3732, 3733, 3734, 3740, 3241/1, 3241/2, 3240, 3243, 

3246, 3245/1, 3245/2, 3281, 3283, 3284, 3289, 3288, 

620/1, 3741, 3755, 570, 563, 9135 (Симонова река)  

све у К.о. Власина Округлица; 

ПЈН бр 8: део к.п. бр.  6097 (пут Црна Трава – Бо-

силеград), 5151, 5149, 5148, 5147, 5146, 38/3, 38/2, 

39/2, све у К.о. Власина Стојковићева; 

ПЈН бр. 9: део к.п. бр. 3223, 3222, 3182, 9148, 2270, 

2273, 2269, 2268, 2267, 2309,   све у К.о. Власина 

Округлица; 

• Зеленило: 

ПЈН бр. 10: део к.п. бр.  3863,  3864, 13904 све у 

К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр. 11: део к.п. бр.  3283/1, 3709, 13900, 3703, 

3707, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3928/1, 3928/5, 

3928/4, 3931/1, 3931/17,  све у К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр. 12: део к.п. бр. 3931/18, 3982, 3933, 13932, 

13927, 4064, 4066, 4067/2, 4067/3, 4072, 4071, 4073, 

4035, 4040, 5831, 5835, 5839, 5830, 5838, 5819, 5816, 

5794/1, 5812, 5813, 5796, 5715/1, 5683, 5684, 5679, 

5680, 5682, 5687, 5681, 5672, 5653, 5652, 5651, 5650, 

5642, 5641, 5640, 5648, 5654, 5647, 5646, 5611, 5614, 

5613, 5612, 5587, 5588, 5589, 13930, 5541, 5540, 

5537, 5538, 5535, 5539, 5549, 5508, 5550, 5551, 5553, 

5552, 6127, 6158, 6128, 6160, 6157, 6159, 6161, 5503, 

5507, 5504, 5505, 5499, 13930, 5456, 5457, 5458, 

5454, 5453, 5416, 5417, 5415, 5391, 5392, 5411, 5394, 

5393, 5386, 8385, 5384, 5293, 13970, 5292, све у К.о. 

Власина Рид; 

ПЈН бр 13: део к.п. бр. 8688, 5289, 5291, 5289, 8729, 

8738, 8739, 8740, 8741, 8746, 8747, 8745, 8744, 

13971, 8807, 8808, 8809, 8812, 8811, 8822, 8818, 

8813, 8819, 8820, 8821, 8864, 8865, 8868, 8869, 8870, 

8866, 8867, 8873, 8882, 8881, 8880, 8875, 8879, 8878, 

13946, 8877, 8904, 8905, 8910, 8911, 8913, 8912, 

8935, 8934, 8947, 8948, 8949, 8950, 9049, 9050, 9048, 

9052, све у К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр. 14: део к.п. бр. 9337 К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр. 15: део к.п. бр. 9340 К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр. 16: део к.п. бр. 9338, 9304, 9574, 9585, 

9578, 9580, 9581, 13952, 9278, 9277, 9276, 9279, 

9271, 9673, 9271, 9270, 9269, 9265, 9266, 9264, 9263, 

9262, 9259, 9260, 9222, 9225, 9224, 9223, 13953, 

9207, 9188, 9189, 9190, 9186, 9185, 9184, 9172, 9171, 

9169, 9155, 9149, 9150, 9142, 13773, 13774, 13953, 
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9808, 9812, 9814, 9815, 9816, 13903, 13746, 13745, 

све у К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр. 17: део к.п. бр.  13744, 13748, 13752, 13753, 

13754, 13755, 13761, 13594, 13762, 13803, 13802, 

13801, 13800, 13804, 13885, 13339, 13346, 13341, 

13344, 13350, 13352, 13351, 13318, 13317, 13316, 

13373, 13377, 13314, 13312, 13311, 13308, 13310, 

13305, 13296, 13290, 13287, 13286, 13283, 13282, 

13284, 13273, 13280, 13276, 13278, 13279, 13248 и 

цела к.п.бр. 13277, све у К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр 18: део к.п. бр.  299, 298, 297, 294, 293, 292, 

291, 280, 281, 288, 289, 286, све у К.о. Власина 

Округлица; 

ПЈН бр. 19: део к.п. бр.  284, 252, 251, 253, 250, 248, 

255, 247, 246, 244, 9138, 236, 9139, 1523, 1483, 1522, 

1521, 1504, 1507, 1506, 1505, 1499, 1498, 1497, 1495, 

1487, 1486, 1485, све у К.о. Власина Округлица; 

ПЈН бр. 20: део к.п. бр.  1484, 1482, 1478, 1477, 

1476, 1268, 1269, 1430, 1431, 1412/1, 1424, 1421, 

1847, 1848, 1853, 1855, 1866, 1854,  све у К.о. Вла-

сина Округлица; 

ПЈН бр. 21: део к.п. бр. 1867, 1868, 9141, 1906, 

1912, 1971, 1970, 1968, 1965, 2030, 2029, 2028, 9142, 

2025, 2033, 2032, 2031, 2020, 2019, 2076, 2018, 2017, 

2016, 1986, 2091, 2092, 1987, 1991, 1992, 9142, 2094 

и целе к.п.бр. 1913, 1914, 2026, 2093,све у К.о. Вла-

сина Округлица; 

ПЈН бр. 22: део к.п. бр. 2089, 2087, 2076, 2077, 

2071, 2072, 2074, 2073, 785, 764, 2153, 2139, 2127, 

2126, 2125, 2124, 2123, све у К.о. Власина Округли-

ца; 

ПЈН бр 23: део к.п. бр. 2099, 2098, 2097, 9142, 2095, 

2106, 2084, 2075, 2074,  све у К.о. Власина Округли-

ца; 

ПЈН бр. 24: део к.п. бр.  9146, 2493, 2492, 2491, 

2486, 2495, 2480, 2481, 2483, 2482, 2477, 2476, 2475, 

2474, 2472, 9148, 2484, 2485, 2487, 2405, 2406, 2134, 

2135, 2145, 2147, 2149, 2150, 2151, 2152, 2155, 2156, 

9147, 2157, 2161, 2160, 2296, 2309  све у К.о. Власи-

на Округлица; 

ПЈН бр. 25: део к.п. бр. 620/1 све у К.о. Власина 

Округлица; 

ПЈН бр. 26: део к.п. бр. 3260, 3267, 3276, 3281, 

3280, 3284, 3294, 3293, 3292, 3291, 3289 и цела 

к.п.бр. 3290 све у К.о. Власина Округлица; 

ПЈН бр. 27: део к.п. бр. 3289, 620/1, 619, 618, 614, 

3747, 3746, 3752, 3751, 592, 594, 574, 572, 570, 569, 

568, 567, 563, 542, 545, 540/2, 546, 547, 9135  све у 

К.о. Власина Округлица; 

ПЈН бр 28: део к.п. бр. 5155, 5154, 5153, 5152, 5151, 

5149, 5148, 5147, 5146, 39/2, 38/3, 38/2, 5138, све у 

К.о. Власина Стојковићева; 

ПЈН бр. 29: део к.п. бр. 5139, 5140, 5144, 5143, 

5134, 5133, 5132, 5129, 5128, 5127, 5126, 5125, 5124, 

5123, 5121, 5118, 5117, 5114, 5113, 5110, 5109, 5103, 

све у К.о. Власина Стојковићева; 

ПЈН бр. 30: део к.п. бр. 4859, 4860, 4858, 4857, 

4856, 4855, 4854, 4853, 4844, 4843, 4842, 4841, 4835, 

4832, 4831, 4830, 4829, 4828, 4807, 4808, 4809, 4810, 

4811, 4812, 4813, 4777, 6094, 4761, 4762, 4763, 4764, 

4766, 4765, 4767, 4738, 4722, 4723, 4724, 4732, 4729, 

4728, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4458, 4459, 

4460, 4449, 4450, 4024, 4430, 4427, 4428, 4429, 4025, 

4021, 4066, 4020, 4018, 4000, 3987, 3989, 4018, 3988, 

3982, 3983, све у К.о. Власина Стојковићева; 

ПЈН бр. 31: део к.п. бр. 3961, 3960, 3959, 3958, 

3957, 3956, 3955, 3942, 3928, 3929, 3930, 3891, 3889, 

3870, 3871, 6092, 3787, 3788, 3797, 3798, 3829, 4194, 

4193, 4199, 4213, 4212, 4216, 4224, 4225, све у К.о. 

Власина Стојковићева; 

ПЈН бр. 32: део к.п. бр. 4217, 4215, 4218, 4219, 

4220, 4221, 3622, 3615, 3679, 3615, 3623, 3722, 3730, 

3731, 3729, 3752, 3754, 3755, 1345, 1339, 1338, 1340, 

1341, 1328, 1329, 1331, 1330, 1312, 1313, 1314, 1315, 

1323, све у К.о. Власина Стојковићева; 

ПЈН бр 33: део к.п. бр. 1320, 1319, 6083, 1122, 1121, 

1123, 1124, 1091, 1090, 1089, 1145, 1146, 1147, 1148, 

1153, 1152, 1151, 1149, 1050, 1051, 1168, 1169, 1034, 

1029, 1028, 968, 1027, 1030, 1025, 1020, 1005, 

1010,1012  и целе к.п.бр. 1150 и 1011, све у К.о. 

Власина Стојковићева; 

ПЈН бр.34: део к.п. бр. 763, 764, 765, 768, 767, 349, 

350, 758, 6080, 429, све у К.о. Власина Стојковиће-

ва; 

ПЈН бр. 35: део к.п. бр. 431, 417, 407 и цела к.п.бр. 

416, све у К.о. Власина Стојковићева ; 

ПЈН бр. 36: део к.п. бр. 402, 401, 474, 475, 6079, 

143, 144, 138, 137, 136, 113, 112, 117, 111, 110, 109, 

117, 97, 95, 89, 88, 83, 84, 86, 79, 85 и целе к.п.бр. 

399, 478 и 116 све у К.о. Власина Стојковићева; 

ПЈН бр. 37: део к.п. бр. 90, 79, 91, 102, 19, 40, 43, 

41, 6078, 12, 11, 6077, 10, 9, 6, 3, 2,  све у К.о. Вла-

сина Стојковићева; 

ПЈН бр 38: део к.п. бр. 5172, 5171, 5173, 5174, 5175, 

5176, 5178, 5176, 5177, 5183, 5187,  све у К.о. Вла-

сина Рид; 

ПЈН бр 39: део к.п. бр. 5183, 5187, 4488, 4523, 4492, 

4491, 4493, 4490, 4489, 4495, 4496, 4487, 4479, 4476, 

4386, 4179, 13899, 4178, 4176, 4175, 4174, 4164, 

4169, 4162, 4161, 4160, 13898, све у К.о. Власина 

Рид; 

 

• Комуналне површине: 

ПЈН бр. 40: део к.п. бр. 4127, 4128, 4129 и 4130 све 

у К.о. Власина Рид; 

ПЈН бр. 41: део к.п. бр.  2096, 2095, 2094, 2099, 

1996, 1995, 1994, 1992, 1991, 9142 (пут) све у К.о. 

Власина Округлица; 
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1.1.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

 Целокупно подручје плана је планирано као 

инфраструктурни коридор са датим коридорима 

канализационог колектора и коридорима два 

државна пута. 

Канализациони коридор, на неким местима, задржа-

ва намену из планова вишег реда и те намене пред-

стављају Осталу намену и то: становање, туристич-

ки  садржаји, мешовита намена. 

Овим Планом неће се дефинисати правила грађења 

за Остале намене јер је забрањена било какава 

градња на истим. 

 

Укупна површина осталих намена износи 1,02 hа, 

односно 1,6%  учешћа од укупне површине 

обухвата плана. 

 

1.2. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИ-

ЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА  

 

Анализом постојећег стања, обиласком терена и 

предлогом планског решења дошло се до закључка 

да због специфичности овог Плана тј. постојања 

само инфраструктурних коридора нема поделе на 

зоне и целине. 

 

2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  ПРОСТОРА 

 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА ЈАВНИХ 

НАМЕНА 

 Објекти и површине јавне намене у граници 

Плана детаљне регулације представљају специфич-

не целине и функције намењене за општу / јавну 

употребу, за које се по правилу утврђује јавни инте-

рес и које се, као такве, могу јављати у било којој 

зони утврђеној Планом. У начелу обухватају јавне 

површине и системе (саобраћајне, инфраструктур-

не), комуналне површине и  јавно зеленило.  

 Овим Планом се утврђују посебни услови за 

уређење и изградњу објеката и површина јавне на-

мене, који појединачно за сваку намену или функ-

цију подразумевају сет правила у смислу регулаци-

је, нивелације, парцелације, урбанистичких услова 

за изградњу објеката, посебних услова изградње и 

сл. 

 

2.1.1.Планиране трасе, коридори и регулација 

саобраћајница и мреже јавне комуналне 

инфраструктуре 

 

2.1.1.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

Кроз планско подручје пролазе: 

• државни пут  IБ реда број 40, Владичин 

Хан - Сурдулица - државна граница са 

Бугарском (гранични прелаз 

Стразимировци) деоница 04006, од км 

29+198 до км 34+693 . 

•  државним пут  IIА реда број 231, Свође - 

Црна Трава - Власина Округлица - 

Босилеград - државна граница са 

Бугарском (гранични прелаз Рибарци) 

деоница од км 40+436 до км 49+707 

 

Државни пут  IБ реда број 40 задржава трасу. Пла-

нира се реконструкција пута којом се изводи реха-

билитација и проширивање коловозне траке на про-

јектовану ширину од 7.0 m. Планира изградња кана-

ла за заштиту, прихват и евакуацију атмосферских 

вода. Систем атмосферске канализације је отворен. 

У профилу саобраћајнице планирана је пешачка 

стаза од km 29+198 до km 33+535, зато што се на 

овом потезу наслањају разне намена према плану 

генералне регулације „Власина Округлица“ (Сл.гл. 

РС.бр.36/2012);   

Државни пут  IIА реда број 231 задржава трасу. 

Планира се реконструкција пута којом се изводи 

рехабилитација и проширивање коловозне траке на 

пројектовану ширину од 6.0 m. Планира изградња 

канала за заштиту, прихват и евакуацију атмосфер-

ских вода. Систем атмосферске канализације је 

отворен. 

 

2.1.1.2.    Водоснабдевање и одвођење отпадних 

вода 

 

Водоснабдевање  

Постојеће стање              

На посматраном подручју постоји делимично изгра-

ђена јавна водоводна мрежа за насеље Власина Рид.  

 

Услови за водоводну мрежу ППОВ 

Водопривредном основом и Просторним планом 

Републике Србије Власинско језеро је део планског 

решења за формирање горњег јужноморавског 

система за водоснабдевање становништва у овом 

делу Србије.  

За потребе ППОВ „Чемерник“ и ППОВ „Кољанди-

ни“ (Власина Округлица) потребно је да се обезбеди 

снабдевање водом и изградња водоводне инфрас-

труктуре унутар ових комплекса. ППОВ „Чемер-

ник“ ће се снабдевати водом са локалног водовода 

насеља Власина Рид, који има уређен и заштићен 

водозахват, доводни цевовод, ППВ „Туфегџије“ и 

дистрибутивну водоводну мрежу, док ће се ППОВ 

„Кољандини“ водом снабдевати са индивидуалног 

водозахвата, јер нема ни постојеће, а ни планиране 
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водоводне инфраструктуре у зони овог објекта, што 

ће се решити даљом разрадом, кроз техничку доку-

ментацију. Количина воде за санитарне и техноло-

шке потребе оба постројења у часу максималне 

потрошње се процењује на по 2-3 l/s, али је потре-

бна количина воде за противпожарну заштиту 10 l/s 

за свако постројење, те се ова количина може усво-

јити за потребе сваког од ових комплекса. 

 

Фекална канализација 

 

Постојеће стање 

Унутар обухвата плана, на северозападној страни 

језера постоји изграђен канализациони колектор 

пречника Ø400мм и ППОВ, који нису у функцији. 

Постојећи колектор, чија траса је уз државни пут II-

А реда бр.231, заједно са ревизионим шахтовима на 

истом, мора се испитати, очистити и рехабилитова-

ти или реконструисати новим цевоводом истог 

пречника, јер исти не одговара критеријумима заш-

тите вода, као ни заштите животне средине уопште. 

Постојеће ППОВ лоцирано низводно од бране је 

биодиск који на овој надморској висини није ефика-

сан. 

  

Услови за каналисање отпадних вода 

 

Строги захтеви заштите водоизворишта регионал-

ног значаја, вода и водног земљишта, као и еколо-

шке и туристичке амбиције подручја Власинског 

језера, захтевају изградњу система за прихватање, 

одвођење и пречишћавање отпадних вода. 

Регионалним просторним планом Јужног поморав-

ља предвиђено је одвођење отпадних вода изград-

њом два канализациона еколошка полупрстена око 

Власинског језера: 

1.)    Северни канализациони полупрстен сакупља 

отпадне воде и одводи их до ППОВ „Чемерник“, 

које ће бити лоцирано на локацији постојећег пос-

тројења, на око 700 низводно од бране. Северни 

полупрстен Власински Рид - Власина Стојковићева 

чини: на северозападној страни језера главни ко-

лектор ВЛ-1: Ђошина махала - Водојаж  - ППОВ 

„Чемерник“ и на севериосточној страни главни ко-

лектор ВЛ-2: “Regency“ зона - Големи чукар - 

ППОВ „Чемерник“. 

2.)   Јужни канализациони полупрстен сакупља 

отпадне воде и одводи их до ППОВ „Кољандини“, 

које ће бити лоцирано у приобаљу Лалишиног по-

тока, леве притоке Градске реке која се улива у реку 

Врлу близу ХЕ „Врла 1“. Јужни полупрстен Вла-

сински Рид - Власина Округлица - Власина Стојко-

вићева чини: на југозападној страни језера главни 

колектор ВР-1: Ђошина махала – ППОВ „Кољанди-

ни“ и ВР-2: Цакина махала - махала Округлица – 

ППОВ „Врла“, а на југоисточној страни главни ко-

лектор ВР-3: “Regency“ зона - пумпна станица- ма-

хала Округлица. 

Дужина северног полупрстена ће бити око 18,5 км, а 

јужног око 25,0 км. Пречници свих гравитационих 

колектора су до Ø400мм.     

Грђевинско-архитектонски факултет Универзитета 

у Нишу је израдио техничку документацију за кана-

лизациони систем за прикупљање, одвођење и пре-

чишћавање отпадних вода, који је био и полазна 

основа за израду овог плана. На основу хидраулич-

ког прорачуна из наведене техничке документације 

меродавне количине отпадних вода према којима је 

димензионисан цевовод износе:  

• За северни канализациони полупрстен  

Qmax,h=61,53l/s, Qmax,dn=30,77l/s, 

• За јужни канализациони полупрстен  

Qmax,h=33,15l/s, Qmax,dn=16,58l/s, 

што укупно за цео систем одвођења отпадних вода 

Власина износи: 

Qmax,h=94,68l/s, Qmax,dn=47,34l/s. 

На основу Правилника о начину одређивања и одр-

жавања зона санитарне заштите изворишта водо-

снабдевања (Сл.гласник РС бр.92/2008), успостав-

љају се и одређују зона непосредне санитарне заш-

тите (зона I), ужа (зона II) и шира зона санитарне 

заштите (зона III). Највећи део трасе планираног 

колектора ће се налазити у зони уже санитарне заш-

тите (зона II). Поменути правилник спречава 

изградњу или употребу објеката и постројења које 

могу угрозити здравствену исправност воде на 

изворишту. 

Да би се остварио примарни циљ заштите извориш-

та - акумулације Власинско језеро приступило се 

изради планске и техничке документације за кана-

лизациони систем на овом подручју, чија ће улога 

бити прикупљање и одвођење отпадних вода из на-

сеља, хотела, ауто-кампова, мотела, млекара, спорт-

ско-рекреативних површина, али и саобраћајница и 

паркинг-површина у ужој зони санитарне заштите, а 

унутар обухвата Плана генералне регулације „Вла-

синско језеро са приобаљем“ (Сл. гласник града 

Врања бр.36/12), са пречишћавањем воде до квали-

тета који одговара квалитету водотока I категорије 

према Правилнику о класификацији вода 

(Сл.гласник СРС бр.5/68). Стога се намеће комби-

новани сепаратни систем као најбоље решење за 

каналисање насеља. 

Целокупна каналска мрежа ће се градити од ребра-

стих двослојних полиетиленских цеви за уличну 

канализацију класе SN8, са спајањем на наглавак са 

два гумена заптивка у облику прстена, како би се 

свела на минимум могућност процуривања отпад-

них вода на споју.  
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Атмосферска канализација 

 

Постојеће стање 

У зони обухвата плана нема изграђене атмосферске 

канализације. Све површинске воде на подручју 

Власине су I категорије. Корита водотокова нису 

регулисана. 

 

Услови за каналисање атмосферских вода 

 Канализациони систем је планиран по сепа-

рационом систему.  

 У зони обуваћеној планом предвиђено је ре-

шење за прихват и третман атмосферских вода 

отвореним каналима у појасу државних путева. 

Каналима, који ће бити трасирани у путном појасу 

државног пута, кишница ће се одводити до ретензи-

оних базена, изграђених од армираног бетона или 

од насутог земљаног материјала са глиненим јез-

гром. 

 Локације ретензионих базена приказане су на 

плану. 

За изградњу атмосферске канализације потребно је 

израдити техничку документацију. Том приликом 

руководити се мишљењем ЈБП „Србијаводе“ ВПЦ 

„Морава“ из Ниша бр. 02-07-2311/2 од 07.06.2016.г. 

Загађене атмосферске воде са државних путева у 

ужој зони санитарне заштите, пре упуштања у 

водоток пречишћаваће се сепаратним системом до 

нивоа потребног за очување прописане прве класе 

бонитета реципијента. Планиране ретензије 

прихватају загађене воде (тзв. мале кише).  

Испред ових базена планирани си подзени шахтови 

са сепараторима масти и уља, из којих тако 

пречишћена кишница отиче ка поменутим базенима 

димензија 4х4m.  

У њима се помоћу посебних филтера атмосферска 

вода пречишћава до квалитета који одговара класи 

водотока I категорије. 

За очување квалитета вода и заштиту Власинског 

језера од загађења атмосферским водама (тзв. 

малим кишама), предвђена је изградња: 

▪ ободних канала дуж саобраћајница; 

▪ ригола на самим саобраћајницама; 

▪ прикупљање атмосферских вода у 

ретензионим басенима; 

▪ испуштање пречишћених атмосферских вода 

из сепаратора и ретензионих басена 

цевоводом атмосферске канализационе мреже 

Ø300mm у водотокове 

▪ периодично чишћење сепаратора и базена од 

масти, уља и талога специјалним возилима и 

одвожење прљавог материјала до постројења 

за пречишћавање отпадних вода. 

Атмосферске отпадне воде које неће бити 

обухваћене јединственим канализационим 

системом, уводиће се отвореним каналима и 

риголама у локалне водотокове у Власинско језеро. 

Ободни канали 

Пројектовани подужни пад ободних канала -  је у 

границама 0,5% до 1,5%, а одређен је у циљу 

обезбеђења мирног режима течења у каналима.  

Канали су земљани, треба их извести ископом у 

терену, косине и дно канала треба осигурати 

засејавањем погодних врста трава на слоју хумуса 

дебљине минимум 10cm.  

 

Ретензиони басени 

 Атмосферске воде се каналима доводе до 

ретензионих басена у којима је предвиђено 

таложење суспендованог и вученог наноса и 

уклањање масти и уља које евентуално доспева у 

канале у сепараторима испред улаза у ретензионе 

басене. 

 Ретензиони басени (означени на графичким 

прилозима ознаком – Р, редним бројем од 1 до 10 и 

словом „а“ или „б“) су непропусне мини 

акумулације чија је локација предвиђена поред 

постојећих водотокова (потоци или бујични 

водотоци). Биће формирани према природној 

конфигурацији терена за чију изградњу је 

предвиђена површина димензија 6,0м х 6,0м унутар 

обухвата плана, као армирано-бетонске подземне 

грађевине или затворени непропусним насипима 

потребне висине и представљају надземне 

грађевине које задржавају воду у касетама, грађене 

као водонепропусни земљани насипи, чија ће 

висина бити одређена кроз прорачуне у техничкој 

документацији, а на основу хидролошких, 

хидрауличких и других прорачуна. 

 

2.1.1.3.  Електроенергетска инфраструктура 

 

Постојеће стање 

 

 Планско подручје је заштићено природно 

добро – Власинско језеро и његова околина 

(заштићено природно добро прве категорије). На 

локацији Власинског језера нема значајних промена 

у коришћењу енергетских ресурса и капацитета 

протеклих десетак година. У том периоду није било 

повећања просечне потрошње нити су изграђени 

значајнији додатни капацитети, односно 

инфраструктура. 

 На територији коју обухвата овај План де-

таљне регулације, три локације су значајније 

третиране и фокусиране у претходним документима 

као потенцијални центри потрошње: 

- Власина Округлица са широм околином, 
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- Власина Рид, 

- Власина Стојковићева. 

Преко планског подручја прелази електроенергет-

ски објекат вишег напонског нивоа – ДВ 110kV бр. 

140 ХЕ Врла 1 – Бугарска граница – ТС Брезник, а у 

близини обухвата предметног плана се налази ДВ 

110kV бр. 1123/2 чвор Лисина – ХЕ Врла. 

 Напајање целокупног конзумног подручја 

електричном енергијом је реализовано преко дале-

ковода 35kV који долази из Сурдулице. На локацији 

Богданова Махала изграђена је трафостаница 

“Промаја” 35/10kV, снаге 1.6 MVA. Одатле се 

електрична енергија дистрибуира на 

средњенапонском нивоу 10kV, а потом се преко 

трансформације 10/0.4kV испоручује потрошачима. 

Трафoстаница је довољног капацитета да подмири 

садашње потребе, али је планирано да се у 

будућности сагради још једна, веће снаге. 

 Постојећи потрошачи у ширем подручју око 

језера се напајају електричном енергијом на 

средњенапонском / нисконапонском нивоу преко, 

углавном малих, стубних трафостаница 10/0.4kV. 

Из постојећег стања на карти са приказом 

електроенергетског система може се закључити да 

је електроенергетска мрежа Власине слаба, 

конципирана за руралне крајеве, без праве окоснице 

и дефинисаних главних праваца снабдевања. 

Локација Власинског језера поседује сопствене 

енергетске ресурсе који до сада нису у пуној мери 

искоришћени. Шири простор Власинског језера је 

богат хидроенергетским потенцијаом. Изграђен је и 

у експлоатацији је систем хидроелектрана Врла I, II, 

III. Хидроелектране су повезане са 

електроенергетским системом Србије далеководима 

110kV. 

 Постојећи напојни 10kV далековод, који се 

од напојне Т.С. 35/10kV “Промаја” простире ка се-

веру дуж западне стране Власинског језера, задово-

љава потребе будуће потрошње и на њега је могуће 

прикључити нове Т.С. које се би се градиле на 

планском подручју. Далековод је изграђен на арми-

рано – бетонским и дрвеним стубовима са Ал-ч 

проводницима одговарајућег пресека.   

Нисконапонска мрежа од постојећих Т.С. до поје-

диних потрошача је делом на армирано бетонским а 

делом на дрвеним стубовима, са Ал-ч проводници-

ма пресека до 4x35mm2 и мањим делом изведена 

СКС-ом типа X00/O-A 3x70+61,5+2x16mm2. 

 Појединачни стубови НН мреже се налазе у 

зони будућих саобраћајница обухваћених планским 

подручјем. У појединим зонама исте треба дисло-

цирати поред саобраћајница са доградњом јавне 

расвете. 

 Распоред и напајање електроенергетских 

објеката (далеководи 110кV, 35кV и 10кV и ваз-

душна НН мрежа) је приказан на ситуационом пла-

ну – графички прилог, у оној мери у којој се 

предметна мрежа налази уцртана на катастарској 

подлози надлежне Службе за катастар и непокрет-

ности. 

 У тренутку израде Плана детаљне регулације 

канализационог система за прикупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних и атмосферских вода дати 

су технички услови за планско подручје од стране 

Електропривреде Србије – ОДС ЕПС Дистрибуције 

бр. 40751/1. За израду Плана детаљне регулације 

коришћени су технички параметри и подаци из 

Планова генералне регулације Власина Рид, Власи-

на Округлица и Власина Стојковићева, као и ПГР 

Власинског језера са приобаљем. 

 

Правила уређења 

Електроенергетска мрежа на целокупном простору 

мора бити функционална и прилагођена потребама 

програмског развоја за разматрана подручја, као и 

са одредбама из планова вишег реда, односно 

Просторног плана Републике Србије. Потребно је 

испоштовати и специфичне захтеве законских 

докумената донетих на нивоу Републике Србије, 

којима се постављају неке смернице развоја и 

ограничења разматраног подручја и које се сматра 

подручјем изузетних особина. Такође, морају се 

поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који 

су дали одређене смернице и дефинисали поставке 

и циљеве.  

 Планско подручје је већим делом 

неизграђено подручје а предмет плана је изградња 

система за прихватање, одвођење и пречишћавање 

отпадних и атмосферских вода. Предвиђена је 

изградња два канализациона, еколошка полупрстена 

око Власинског језера: Северног и Јужног, а такође 

и два главна колектора и система за пречишћавање 

отпадних вода на североисточној и југоисточној 

страни. Каналисање атмосферских вода се врши 

изградњом ободних канала углавном дуж 

саобраћајница, ригола на самим саобраћајницама и 

прикупљањем атмосферских вода у ретензионим 

басенима.  

 Потребно je обезбедити напајање система за 

пречишћавање вода као и изградња / 

реконструкција инсталације јавне расвете дуж 

саобраћајница. Напајање ће се вршити из ТС у 

близини планског подручја уз услов реконструкције 

постојећих ТС са повећањем снаге по потреби, тако 

што би се заменио трансформатор и део СН и НН 

опреме на самим ТС. Потребна је реконструкција 

постојећих, односно изградња нових 

нисконапонских извода из ТС. 

 Нисконапонска мрежа, је у близини планског 

подручја изграђена на армирано – бетонским и 
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дрвеним стубовима и са Ал-ч водовима или СКС-

ом. Потребно је исту дислоцирати поред 

саобраћајница, извршити замену дела стубова и 

повећање пресека проводника уз доградњу јавне 

расвете. Такође потребна је изградња и нове 

нисконапонске мреже за напајање система за 

пречишћавање вода, ППОВ Власина и Врла. 

Реконструисану и новоизграђену НН мрежу градити 

као надземну на типским армирано-бетонским 

стубовима 9/250, 9/1000 и 9/1600 и са самоносећим 

кабловским снопом типа Х00/О-А одговарајућег 

пресека.  

По потреби, за објекте веће снаге нисконапонску 

мрежу је могуће градити као кабловску, каблом 

типа ХР00-А и РР00-А одговарајућег пресека. 

Избор и полагање кабловских водова треба 

извршити сагласно одредбама техничке препоруке 

Е.Д. Србије T.П. бр.3, а надземну НН мрежу треба 

градити у свему према препоруци T.П. бр.8 и 

„Правилника о техничким нормативима за изградњу 

нисконапонских надземних водова“ (Сл. лист СФРЈ 

бр. 6/92). 

 Све саобраћајнице у планском подручју дуж 

Власинског језера, морају имати јавну расвету која 

се реализује уградњом светиљки на стубове 

надземне мреже и са напајањем из ТС 10/0.4kV 

преко додатних водова 2х16mm2. У делу где се 

врши изградња нове као и реконструкција постојеће 

нисконапонске мреже извршити изградњу 

инсталације јавне расвете заједно са НН мрежом 

користећи самоносиви кабловски сноп типа Х00/О-

А одговарајућег пресека, који у себи садржи 

додатне водове за напајање јавне расвете. Треба 

користити економичне светлосне изворе као што су 

натријумове светиљке високог притиска и метал-

халогене светиљке одговарајуће снаге, које ангажују 

мању потрошњу ел. енергије уз већу ефикасност 

осветљења.  

 У постојећим Т.С. треба уградити одговара-

јућу опрему за напајање и управљање јавном расве-

том као и за мерење потрошње за ове намене. 

 Начин обезбеђења електричном енергијом за 

планско подручје се врши преко новоизграђених и 

реконструисаних електроенергетских објеката при-

казаних на графичком прилогу бр. 6. “План мреже и 

објеката комуналне инфраструктуре“ у Р=1:2500. 

2.1.1.4. Топлификација и гасификација 

 

 На простору предвиђеном за израду пред-

метног Плана нема изграђене ни планиране  гасо-

водне мреже ни гасоводних објеката. 

Специфичност локације не ствара потецијалне 

услове за довођење природног гаса као савременог 

енергетског горива. 

 

Енергетика – правци развоја 

Основни циљ развоја енергетике на посматраном 

подручју је да омогући њен одрживи развој, ускла-

ђен енергетским, економским, еколошким, простор-

ним и другим локалним специфичностима. 

Реализацијом овог циља омогућиће се кроз форми-

рање квалитетне мреже електроенергетске инфрас-

труктуре за довољно, сигурно, квалитетно и еконо-

мично снабдевање расположивим енергентима, уз 

развој обновљивих извора енергије. 

Посматрано подручје  Власинског језера одликује се 

својим специфичностима и има јасну стратегију 

свога развоја. 

 Посебну пажњу посветити развоју енергети-

ке, кроз едукацију становништва са принципима 

енергетске ефикасности у циљу рационалног тро-

шења енергије. 

Развојним програмима -  израдом студија, значајну 

пажњу посветити обновљивим изворима енергије и 

то: 

 - ветра 

 - сунчеве енергије 

 - топлотних пумпи 

 - био масе 

На посматраном подручју нису планиране МХЕ. 

 Просторним планом републике Србије који 

предвиђа веће коришћење ОИЕ (Обновљивих изво-

ра енергије), планирано је побољшање квалитета 

живота већим коришћењем ОИЕ, усвајањем финан-

сијских механизама за подстицање коришћења ОИЕ 

на планском подручју.  

 

2.1.1.5. Телекомуникациона инфраструктура 

 

У границама ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПРИКУП-

ЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА 

ПОДРУЧЈУ ВЛАСИНЕ постоји подземни оптички 

кабл као што је приказано у графичком прилогу бр. 

6  „План мрежа и објеката комуналне инфраструк-

туре“. 

 

Сагледавајући телекомуникационе потребе у обу-

хвату плана као и могуће проширење неопходно је 

извршити следеће: 

-   Од резерве постојећег оптичког кабла новом 

трасом на којој су планиране саобраћајнице не-

опходно је положити оптички кабл у ПЕ цеви 

ø40, као што је приказано у графичком прилогу. 

Трасом истог кабла положити још једну цев ø40 

да би кроз њу у зависности од потребе могао да 

се провуче кабл ТК59DSL потребног капацитета.  

  

2.1.2. Јавне зелене површине 
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               Површине изнад канализационог коридора 

планиране су као јавне зелене површине и заузимају 

површину од 26,6ha односно 44,1% укупне површи-

не Плана. 

 

У оквиру ових површина забрањена је било 

каква изградња.  

Дозвољава се прелазак преко намене зеленило 

свим  јавним  инфраструктурним системима (са-

обраћајницама, далеководима...) према прави-

лима прописаним овим планом. 

 

2.1.3. Комуналне површине 

 

У обухвату Плана, планиране су две комуналне 

површине за два постројења за пречишћавање 

отпадних вода (ППОВ). 

Једно постројење на северном полупрстену - ППОВ 

„Чемерник“ и друго постројење на јужном полупр-

стену - ППОВ „Кољандини“. 

Услови за ППОВ 

 Оптерећење ППОВ „Чемерник“ износи 6000 

ЕС, док је оптерећење ППОВ „Кољандини “ (Вла-

сина Округлица) 3000 ЕС, а добијени су на основу 

максималне дневне потрошње воде, демографских 

података за насеља Власински Рид, Власина Окру-

глица и Власина Стојковићева (Општинска управа 

општине Сурдулица бр.35-7/2005-3 од 27.06.2006.г.) 

и података из Просторног плана ППН „Власина“ 

(Сл. гласник РС бр.133/2004) везаних за хидраулич-

ко и биолошко оптерећење, са пројекцијом за 2021. 

годину. 

     Отпадне воде се на планираним постројењима 

пречишћавају у три фазе: 

• механичка 

• биолошка (са симултаним вођењемнитрифи-

кације и денитрификације) и 

• терцијарна фаза 

 Канализациона мрежа унутар комплекса 

ППОВ је интерног карактера и треба да буде изгра-

ђена по сепарационом принципу, што ће бити раз-

рађено кроз техничку документацију. Атмосферске 

воде прикупити риголама и преко сливника, а након 

проласка кроз таложнике и сепараторе масти и уља, 

пречишћавања до нивоа квалитета воде у реципи-

јенту по Уредби о категоризацији водотока (Сл. гла-

сник РС бр.5/68) и у складу са Законом о водама 

(Сл. гласник РС бр.30/10 и 93/12), затвореним кана-

лима спровести и испустити у водоток. Отпадне 

воде из објеката ППОВ се упуштају у колектор.  

 У току изградње објеката спровести мере 

заштите од инфилтрације нафте, уља и масти у тло, 

док се испуштање отпадне воде на градилишту 

спречава постављањем санитарних кабина.  

Локација коплекса ППОВ мора бити безбедна у 

случају појаве великих вода, а комплекси треба да 

буду формирани тако да омогуће одржавање водних 

објеката. 

 Уколико буду планирани пратећи објекти 

унутар комплекса (гаража, радионица, резервоар 

дизел горива и сл.), кроз техничку документацију 

решити третман загађене воде и мере за спречавање 

загађења површинских и подземних вода.  

 Излив третираних вода са постројења се пла-

нира у реку Власину, односно Врлу, тако да профи-

ли испусних грађевина са жабљим поклопцем буду 

изведени под извесним углом у циљу хидраулички 

бољег улива у водоток и функционални  при појави 

великих вода. 

 Садржај материја у реципијенту након пре-

чишћавања треба да буде у границама дозвољених 

количина опасних материја дефинисаних Уредбом о 

граничним вредностима емисије загађујућих мате-

рија у води и роковима за њихово достизање (Сл. 

гласник РС бр.35/11) и Уредбом о граничним вред-

ностима приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и рокови-

ма за њихово достизање (Сл. гласник РС бр.67/11 и 

48/12).   

 

2.2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 

 

Целокупно подручје плана је планирано као 

инфраструктурни коридор.  

Међутим канализациони коридор пролази, на пар 

места, преко површина које су  плановима вишег 

реда планиране за друге намене. Из тог разлога се 

на тим деловима задражава та планирана намена, 

земљиште се не проглашава јавним али се забрању-

је било каква градња у том коридору. 

Планиране намене које се задржавају су: 

- рурално становање и мешовита намена у де-

лу где се примењује ПГР „Власина Окру-

глица“,  

- рурално становање у делу ПГР „Власина 

Стојковићева“, 

- туристички садржаји и викенд становање у 

делу важећег ПГР „Власина Рид“ 

 

2.3.  ЗОНЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

 Овим Планом прописује се обавезна израда 

Урбанистичког пројекта  за комуналне површине 

односно за оба Постројења за пречишћавање отпад-

них вода. 
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2.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

На основу Одлуке о изради План детаљне 

регулације канализационог система за  прикупљање, 

одвођење и пречишћавање отпадних и 

атмосферских вода на подручју Власине (бр 350-

24/2015-01 од 27.04.2015. год.) обавезна ја израда 

Стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину. 

 Заштита животне средине подразумева пош-

товање свих општих мера заштите животне средине 

и природе и прописа утврђених законском регула-

тивом. У том смислу се, на основу анализираног 

стања животне средине у планском подручју и ње-

говој околини и на основу процењених могућих 

негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере 

заштите имају за циљ да утицаје на животну среди-

ну у оквиру планског подручја сведу у оквире гра-

ница прихватљивости, а са циљем спречавања 

угрожавања животне средине и здравља људи. Мере 

заштите омогућавају развој, спречавају конфликте 

на датом простору што је у функцији реализације 

циљева одрживог развоја. 

 Дефинисање мера заштите извршено је на 

основу анализе стања животне средине, процене 

могућих утицаја Плана на животну средину и 

фактора животне средине за које је утврђено да 

могу бити изложени највећем утицају. 

ППППН  Власина, дефинисане су зоне непосредне, 

уже и шире заштите изворишта водоснабдевања, 

како у зонама слива, тако и за акумулације у складу 

са Законом о водама и другим прописима који регу-

лишу заштиту вода и водног земљишта. 

Подручје плана детаљне регуације, је у оквиру уже 

зоне заштите, а граница зоне приказана је у графич-

ком прилогу бр.6 „ План мреже и објеката комунал-

не инфраструктуре“.  

У складу са Правилником о начину одређивања и 

одржавања зона санитарне заштите изворишта во-

доснабдевања („Сл.гласник РС“, бр. 92/08), тачне 

границе зона санитарне заштите дефинисаће се на 

основу Елабората о зонама санитарне заштите изво-

ришта, а у складу са Законом о водама („Сл. гласник 

РС“, бр.30/10 од 07.05.2010.) 

 

По утврђивању ових зона, исте ће бити унете у 

План.  

ППППН Власина дати су основни режими заштите 

и  коришћења простора  за ужу зону санитарне заш-

тите : „... забрањује се изградња нових објеката, а 

дозвољавају се радови на реконструкцији, 

модернизацији, санитарном унапређењу и промени 

намене постојећих објеката, у складу са планским 

решењима и смерницама утврђеним овим 

Просторним планом. 

 Планирана изградња и уређење зона за одмор 

и рекреацију, туристичко-рекреативних пунктова и 

објеката условљава се претходном реализацијом 

свих планираних инфраструктурних система и 

објеката, а нарочито канализационог система. 

Развој саобраћајне инфраструктуре на овом 

подручју ограничава се на категорију локалних 

путева. 

 На свим јавним путевима на уласку у ужу 

зону санитарне заштите, постављају се видне ознаке 

о забрани превоза и испуштања опасних и штетних 

материја, као и других материја у количинама које 

могу трајно и у значајном обиму да угрозе 

извориште водоснабдевања. Дуж јавних путева 

обезбеђује се инфраструкура за прикупљање и 

контролисано одвођење 

загађених атмосферских вода. 

 Путеви који се уређују или граде за потребе 

водопривреде, користиће се и за потребе локалног 

саобраћаја. 

 Хидротехничка инфраструктура за локално 

водоснабдевање и одвођење отпадних (комуналних) 

вода реализује се једновремено. 

Успостављањем режима и спровођењем мера 

санитарне заштите и уређења ове зоне, истовремено 

се обезбеђује унапређење животне средине, заштита 

посебних природних вредности и непокретних 

културних добара“. 

                Према плану вишег реда,  Плану генералне 

регулације Власина Рид у коме  су дефинисане зоне 

санитарне заштите,  планско подручје се налази у 

ужој зони санитарне заштите за коју важи следеће: 

подручје уже зоне санитарне заштите (500м од 

обала акумулација)  где се успоставља режим 

санитарног надзора. Забрањује се употреба 

средстава за заштиту биљака и минералног ђубрива, 

без претходне педолошке анализе земљишта. 

Ограничава се обим економске експлоатације шума 

и утврђује се на основу посебних услова 

коришћења, сагласно мерама заштите од ерозије, 

заштите водног режима и сл. 

 

2.4.1. Заштита природних ресурса и природних 

добара 

 

 Заштита и унапређивање животне средине 

подразумевају услове за заштиту њених основних 

елемената: 

 

2.4.1.1. Заштита ваздуха 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и 

успостављање вишег стандарда квалитета ваздуха 
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оствариће се применом следећих правила и мера 

заштите: 

–     инсистирати на коришћењу гаса и 

алтернативних горива (биогас и др.), у свим 

возилима друмског саобраћаја 

–     унапређење квалитета ваздуха обезбедити 

даљим развојем заснованом на рационалнијој 

употреби енергије и повећању енергетске 

ефикасности 

–     реконструкција и изградња нових 

саобраћајница мора бити заснована на 

строгим еколошким принципима према 

европским стандардима  

–    израда регистра извора загађивања ваздуха 

и успостављање мониторинга 

–    обавезан је мониторинг утицаја загађености 

ваздуха на здравље становништва 

–    обавезна је доступност резултата 

испитивања и праћења стања квалитета 

ваздуха 

–     редовно информисање јавности и 

надлежних институција, у складу са важећим 

Законом 

–     стална едукација и подизање еколошке 

свести о значају квалитета ваздуха и животне 

средине. 

 

 Законом о заштити животне средине ("Сл. 

Гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11.), 

Правилником о граничним вредностима, методама 

мерења имисије, критеријумима за успостављање 

мерних места и евиденцији података ("Сл. Гласник 

РС" бр. 54/92, 30/99 и 19/06.), Правилником о 

граничним вредностима емисије, начину и роковима 

мерења и евидентирања података ("Сл. гласник РС" 

бр. 30/97 и 35/97) и Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху 

("Сл. гласник РС" бр. 71/10), дефинисане су основне 

одредбе за систематско и континуално праћење за-

гађујућих материја, методе мерења и дозвољене 

концентрације.  

 

2.4.1.2. Заштита земљишта 

Заштита земљишта спроводиће се применом 

правила и мера заштите: 

-  обавезно је спровести систематско/периодично 

праћење квалитета земљишта 

- обавезно је прописивање изградње 

водонепропусних септичких јама до изградње 

канализационе инфраструктуре у деловима насеља 

у којима није изграђена иста 

- изградњом канализације на планираном подручју, 

смањиће се опасност од потенцијалног загађивања 

тла и подземних вода од стране планираних намена 

- обавезно је планирање и спровођење превентивних 

мера заштите приликом коришћeња земљишта за 

оне делатности за које се очекује да ће знатно 

оштетити функције земљишта 

- обезбедити услове за спречавање стварања 

''дивљих'' депонија 

–    забрањено је неконтролисано депоновање 

свих врста отпада 

 

2.4.1.3 Заштита вода  

Приоритетне активности са становишта заштите 

вода у наредном планском периоду односиће се на 

адекватну заштиту вода  што ће се остварити 

применом следећих мера заштите: 

–     обавезна је континуирана контрола  

квалитета воде за пиће, доградња водоводне 

мреже и где год је то могуће њено повезива-

ње  у прстен због повољног хидрауличког 

рада система 

–     избор материјала за изградњу канализације 

извршити у складу са обавезом да се спречи 

свака могућност неконтролисаног изливања 

отпадних вода у околни простор, што 

подразумева адекватну отпорност цевовода и 

прикључака на све механичке и хемијске 

утицаје, укључујући и компоненту 

обезбеђења одговарајуће флексибилности, а 

због могуће геотехничке повредљивости 

геолошке средине у подлози цевовода 

(слегање, течење, клижење, бубрење 

материјала и др.); 

–     изградњу саобраћајних површина (интерне 

саобраћајнице, паркинзи и сл.) вршити са 

водонепропусним материјалима отпорним на 

нафту и нафтне деривате и са ивичњацима 

којима ће се спречити одливање воде са 

саобраћајаних површина на околно 

земљиште приликом њиховог одржавања или 

за време падавина; 

–    забрањено је  упуштање загађених и потен-

цијално загађених атмосферских и свих 

отпадних вода, без претходног третмана до 

нивоа за захтевану класу водотокова, према 

Уредби о категорозацији водотока и Уредби 

о класификацији вода и забраном депонова-

ња било каквог отпада у приобаљу 

–    забранити  упуштање било каквих вода  у 

напуштене бунаре или на друга места где би 

такве воде могле доћи у контакт са подзем-

ним водама 

–     Неопходно је пре било каквих бушења, тј. 

истражних радова урадити сву потребну 

техничку документацију,  уз сагласност на-

длежних институција 
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2.4.1.4. Заштита од буке 

Бука је, физички посматрано, емитована енергија 

која се преноси таласима кроз ваздух. Људско ухо 

другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске 

фреквенције од високих. Високе фреквенције код 

истог нивоа буке више сметају. Мерење и 

вредновање јачине буке прилагођено је функцији 

човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у 

децибелима, односима логаритама вредности датог 

нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и 

редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 

 Проблеми везани за буку нису заступљени у 

већој мери, а детаљнији подаци не постоје јер се до 

сада нису спроводила одговарајућа мерења нивоа 

буке у комуналној средини. Извори буке који могу 

допринети њеном повећању изнад дозвољеног 

нивоа везују се за најоптерећеније деонице 

магистралних и регионалних путева. 

        Заштита од буке у животној средини засниваће 

се на спровођењу следећих правила и мера заштите: 

–        поштовањем граничних вредности о 

дозвољеним вредностима нивоа буке у 

животној средини у складу са прописима  

–        подизањем појасева заштитног зеленила и 

техничких баријера на најугроженијим 

локацијама 

–        обавезном израдом Студија о процени 

утицаја на животну средину за све објекте и 

делатности, потенцијалне изворе буке и 

вибрација. 

  

2.4.1.5. Управљање отпадом  

 Постојећа депонија чврстог комуналног 

отпада се налази у Загужању, локацији ''Бубавица''. 

Обезбеђена су средства за израду документације за 

санацију и током 2006. године је израђен Главни 

пројекат санације, затварања и рекултивције 

сметлишта ''Бубавица''; 

 У сеоским насељима не постоји 

организовано сакупљање отпада, па је дошло до 

формирања више дивљих нехигијенских сметлишта, 

близу водотока или саобраћајница, која знатно могу 

угрозити делове животне средине. 

 Према ''Националној стратегији управљања 

отпадом'', усвојеној од стране Владе РС, планирана 

је регионална депонија за општине Врање, 

Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, 

Бујановац и Прешево. 

У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју 

Плана утврђују се следеће мере:  

- обезбедити највиши ниво комуналне хигијене 

спречавањем неадекватног депоновања отпада 

-  прикупити прецизне податке о количинама отпада 

који настаје на територији Плана 

- потенцирати и стимулисати разврставања 

комуналног отпада од стране локалног 

становништва на месту одлагања 

- у зони планираних намена дефинисати позиције и 

капацитете контејнера за одлагање чврстог отпада 

- учествовати, на нивоу општине, у прикључивању 

Регионалном центру за управљање отпадом   

- едукација становништва, јавних служби и бизнис 

сектора о значају и начинима исправног поступања 

са отпадом (кампање, оглашавања, промотивни 

материјали брошуре). 

 

2.4.2.    Заштита од пожара  

У планским решењима, односно прописаним 

правилима уређења и грађења у обухвату Плана, 

уграђене су превентивне мере заштите од пожара, и 

то у смислу: 

- обезбеђења безбедносних појасева у зонама 

којима се спречава ширење пожара; 

- капацитети планиране водоводне мреже 

као и капацитет изворишта обезбеђује довољне 

количине воде; 

- планирана мрежа саобрађајница, 

приступних путева и пролаза за ватрогасна возила 

прописаним појасевима регулације обезбеђује 

приступ објектима; 

 У циљу испуњења грађевинско-техничких, 

технолошких и других услова, планирани објекти 

треба да се реализују према:  

1) Закону о заштити од пожара („Службени гласник 

РС“, 111/2009);  

2) Правилнику о техничким нормативима за 

приступне путеве, окретнице и уређења платоа за 

ватрогасна возила у близини објекта повећаног 

ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, 8/95), 

према коме најудаљенија тачка коловоза није даља 

од 25 m од габарита објекта;  

3) Правилнику о техничким нормативима за 

заштиту складишта од пожара и експлозије 

(„Службени лист СФРЈ“, 24/87);  

4) Правилнику о техничким нормативима за погон и 

одржавање електроенергетских постројења 

(„Службени лист СРЈ“, 41/93);  

5) Правилнику о техничким нормативима за електро 

инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, 

53/88, 54/88 и 28/95);  

6) Правилнику о техничким нормативима за спољну 

и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара 

(„Службени лист СФРЈ“, 30/91);  

7) Правилнику за стабилне инсталације за дојаву 

пожара („Службени лист СРЈ“, 87/93);  

8) осталим законским прописима. 

 

2.4.3.   Заштита од елементарних  непогода 
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2.4.3.1.  Заштита од земљотреса 

Заштита објеката инфраструктуре 

Утврђују се следећи општи принципи за урбани-

стичко планирање и израду техничке документаци-

је са аспекта прихватљивог сеизмичког ризика за 

инфраструктурне системе: 

1) допуштена су оштећења при најјачим земљо-

тресима, уз обавезу минимизирања ризика 

од хаварија које угрожавају људске животе; 

2) утврђује се допуштени ниво хаварије, одно-

сно допуштени прекид рада и прихватљиви 

ниво оштећења за сваки инфраструктурни 

систем; 

3) омогућава се етапно успостављање функци-

онисања система, уз услов обезбеђења ми-

нималног нивоа њиховог функционисања 

непосредно након јаког земљотреса. 

Опште препоруке за планирање инфраструктурних 

система са аспекта прихватљивог  сеизмичког ри-

зика, дате су у следећој табели: 

 

Врста инфраструктурног 

система 

Земљотрес 7-8°MCS Земљотрес 6-7°MCS Земљотрес до 6°MCS 

процена оштећења у 

системима 

процена оштећења у 

системима 

процена оштећења у 

системима 

Водоснабдевање Основни 

резервоар 

хаварија која не угрожава 

живот људи 

без оштећења без оштећења 

Лок. извори у 

функцији пп 

заштите 

могући прекид неоп-

ходног снабдевања 

(ниво III) 

без оштећења без оштећења 

Цевоводи оштећења нивоа II оштећења нивоа III без оштећења (могућа 

су поједина оштећења 

нивоа III) Електромрежа, 

гасоводи и 

топловоди 

Системи мрежа оштећења нивоа II без о-

пасности од пожара 

оштећења нивоа III без оштећења 

Системи путева Мостови, 

раскрснице 

могућа су поједина оште-

ћења (ниво III) 

без оштећења без оштећења 

Путна мрежа оштећења нивоа I оштећења нивоа III без оштећења 

Телекомуникаци-

је 

Системи мрежа могућа су поједина оште-

ћења (ниво III) 

без оштећења без оштећења 

Табела: Препоруке за планирање инфраструктурних сестама са аспекта сеизмичког ризика 
 

2.4.3.2.   Заштита од поплава и атмосферских 

непогода 

 

Заштита од поплава 

У зони утицаја поплавног таласа испод бране 

Власинског језера, успоставља се висок степен 

заштите, који се спроводи строгим надзором и 

мерама техничке заштите (према Студији о пролому 

бране, 1949. г.), па је неопходно да сваки утврђени 

појединачни потенцијални ризик (геологија, 

екстремни метеоролошки услови, сеизмика, 

праћење стања конструкције бране и сл.) буде 

предмет сталног праћења и контроле. 

У циљу заштите од поплава: 

- забрањује се вршење радњи које могу оштетити 

корито и обале потока  и језера у границама Плана 

- правилно и по прописима планирати и изводити 

инфраструктуру (водовод, канализацију и остало) да 

оне не би биле узрочник појаве подземне воде, 

- ради спречавања и отклањања штетног дејства 

ерозије и бујица спроводе се превентивне мере до 

уређења водотока, у складу са чланом 62. Закона о 

водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12). 

 

2.4.4.  Заштита од техничко-технолошких несре-

ћа 

2.4.4.1. Заштита од акциденталних загађења 

Акциденте могу изазвати непрописно одлагање 

комуналног отпада, изливање непречишћених 

употребљених отпадних вода на отворене површи-

не, као и код производних погона. Спречавање 

ациденталних удеса свих врста могуће је само уз 

одговорно извођење превентивних мера и мера 

строгог надзора и контроле. 

У циљу побољшања заштите од акцидената 

потребна је израда мапе хазарда за територију плана 

детаљне регулације. 

2.4.4.2. Заштита нејонизујућег зрачења   

По природи технолошког процеса, у току редовног 

рада, у трафостаницама и преносним системима 

(кабловима под напоном), постоје електрична и 

магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења, које 
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се стварају провођењем наизменичне електричне 

струје у надземни проводницима, а зависе од висине 

напона, јачине струје и растојања. Такође, ова 

зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и 

репетиторима мобилне телефоније. Приликом 

избора локације и технологије ових објеката, 

потребно је евентуално нејонизујуће 

(електормагнетно зрачење) свести на минимум, 

избором најповољнијих и најсавременијих 

технологија, а у складу са прописима. 

По међународним стандардима прописани су следе-

ћи критеријуми: 

 дозвољена ефективна вредност електричног 

поља унутар електроенергетских објеката 

или у близини надземних водова којем може 

бити повремено изложено особље на 

пословима одржавања објеката износи Keff = 

10 kV/m, 

 дозвољена ефективна вредност магнетне 

индукције унутар електроенергетских 

објеката или у близини надземних водова 

којој може бити повремено изложено особље 

на пословима одржавања објеката износи 

Beff = 500 μТ. 

 

Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења 

прописане су Законом о заштити од нејонизујућих 

зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09): 

• прописивање граница излагања 

нејонизујућим зрачењима;  

• откривање присуства и одређивање нивоа 

излагања нејонизујућим зрачењима;  

• одређивање услова за коришћење извора 

нејонизујућих зрачења од посебног 

интереса;  

• обезбеђивање организационих, техничких, 

финансијских и других услова за 

спровођење заштите од нејонизујућих 

зрачења;  

• вођење евиденције о изворима нејонизујућих 

зрачења од посебног интереса;  

• означавање извора нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса и зоне опасног зрачења на 

прописани начин;  

• спровођење контроле и обезбеђивање 

квалитета извора нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса на прописани начин;  

• примена средстава и опреме за заштиту од 

нејонизујућих зрачења;  

• контрола степена излагања нејонизујућем 

зрачењу у животној средини и контрола 

спроведених мера заштите од нејонизујућих 

зрачења;  

• обезбеђивање материјалних, техничких и 

других услова за систематско испитивање и 

праћење нивоа нејонизујућих зрачења у 

животној средини;  

• образовање и стручно усавршавање кадрова 

у области заштите од нејонизујућих зрачења 

у животној средини;  

• информисање становништва о здравственим 

ефектима излагања нејонизујућим 

зрачењима и мерама заштите и 

обавештавање о степену изложености 

нејонизујућим зрачењима у животној 

средини.  

 

Посебно су дате препоруке за дефинисање мера 

заштите од утицаја енергетске инфраструктуре, који 

су табеларно приказани. 

 

 

Табела бр. 2: Препоруке за дефинисање мера 

заштите од утицаја инфраструктуре 

 

 

Електромрежа и објекти 

Мрежа 

/ 

објекат 

Заштит

на зона 

/ појас 

 

Правила / могућност 

изградње 

Далеко

вод  

110 kV 

Миниму

м 25m, 

обостра

но од 

хоризон

талне 

пројекц

ије 

далеков

ода. 

Забрањена је изградња 

стамбених, 

угоститељских и 

производних објеката, а 

евентуална изградња 

испод и у близини 

далековода условљена је 

Техничким прописима за 

изградњу надземних 

електроенергетских 

водова називног напона 

од 1 kV до 400 kV 

(''Службени лист СФРЈ'', 

број 65/88). 

Обавезна је израда 

елабората, у коме се даје 

тачан однос предметног 

далековода и објекта који 

ће се градити, уз 

задовољење техничких 

прописа. За градњу 

објеката испод и у близини 

далековода потребна је 

сагласност ''Електромрежа 

Србије'' или надлежног 

електродистибутивног 

Далеко

вод  

35 kV 

Миниму

м 10m, 

обостра

но од 

хоризон

талне 

пројекц

ије 

далеков

ода. 

Далеко

вод  

10 kV 

Миниму

м 5m, 

обостра

но од 

хоризон

талне 
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Електромрежа и објекти 

Мрежа 

/ 

објекат 

Заштит

на зона 

/ појас 

 

Правила / могућност 

изградње 

пројекц

ије 

далеков

ода. 

предузећа. 

 

Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег 

зрачења су: 

За објекте трафостаница и преносне мреже који 

представљају изворе нејонизујућег зрачења 

нискофрекветног електромагнетног поља од 

посебног интереса, као и изворе високофреквентног 

електромагнетног поља треба обезбедити да у 

зонама повећане осетљивости буду испоштована 

базична ограничења изложености становништва, 

електричним, магнетским и електромагнетским по-

љима, према Правилнику о границама излагања не-

јонизујућим зрачењима. 

Антенски системи базних станица мобилне телефо-

није у зонама повећане осетљивости, могу се 

постављати на стамбеним и другим објектима на 

антенским стубовима под условом да: 

– се поставља на крову највишег објекта у 

окружењу, 

– удаљеност антенског система базне станице и 

стамбеног објекта у окружењу износи најмање 

30m, 

– удаљеност антенског система базне станице и 

стамбених објеката у окружењу може бити 

мања од 30m, искључиво када је висинска раз-

лика између базне антене и кровне површине 

објекта у окружењу износи најмање 10m. 

При избору локације за постављање антенских 

система базних станица мобилне телефиније узети у 

обзир следеће: 

– могућност постављања антенских система на 

постојећим антенским стубовима других опе-

ратера, грађевинама попут димњака топлана, 

водоторњева, стубова са рефлекторима, теле-

визијских стубова и сл., 

– неопходност поштовања постојећих природ-

них обележја локација и пејзажа, избегавати 

просторе излетишта, заштићена природна 

добра, заштићене културно-историјске целине, 

парковске површине и сл. 

Инвеститор је дужан да се обрати надлежном орга-

ну за заштиту животне средине који ће утврдити 

потребу израде Студије о процени утицаја. 

 

2.4.5. Услови заштите од ратних дејстава 

 Евакуација становништва, материјалних 

добара и организација производње у условима 

непосредне ратне опасности, задатак је надлежних 

служби Министарства одбране и цивилне заштите. 

Решењем система саобраћаја, пре свега, и 

планираним профилима саобраћајница, омогућена 

је израда ових планова и формирање алтернативних 

праваца. 

У све сегменте плана уграђени су елементи заштите 

становништва и материјалних добара, који су 

дефинисани кроз: 

- повезивање насеља са ПТТ системом и 

високонапонском електроенергетском мрежом из 

најмање два правца кроз прстенасто повезивање 

чиме се омогућује функционисање у случају 

разарања једног од праваца; 

- прстен примарних саобраћајница обезбеђује 

у случају ратних разарања нормално 

функционисање насеља и могућност несметане 

евакуације  становништва, коришћењем 

алтернативних праваца. 

Заштита становништва и материјалних добара 

обезбеђује се уз поштовање следећих услова: 

- планирана изградња и размештај објеката 

обезбеђује оптималну проходност у условима 

рушења и пожара, при чему се коридори 

саобраћајница својом ширином обезбеђују од 

домета рушења и пожара, а у склопу тога 

обезбеђене су слободне површине које прожимају 

изграђену структуру  насеља; 

- планирана мрежа саобраћајница обезбеђује 

несметан саобраћај уз могућност лаке и брзе 

промене  праваца саобраћајних токова; 

- обезбедити поуздано функционисање 

инфраструктурне мреже (ПТТ линије, 

електроенергетска мрежа и водовод) у ванредним 

приликама. 

2.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ  ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА 

 

2.5.1.      ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА  ДОБРА 

 

 Према добијеним условима од Завода  за  

заштиту  природе Србије, Радна јединица Ниш 

(бр.019-88/2 од 15.06.2016.год.), предметно подручје 

се налази унутар заштићеног добра Предео изузет-

них одлика „Власина“, у режиму заштите II (другог) 

и III (трећег) степена и у обухвату еколошке мреже 

„Власина“, сходно томе важе следећи услови заш-

тите: 

 Радови на изградњи и уређењу предметног 

подручја морају бити изведени тако да не 

ремете постојеће подземне и површинске 

хидрографске везе и не утичу на квалитатив-
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не карактеристике подземних и површинских 

вода; 

 Радови не смеју да промене инжењерско-

геолошка својства терена, односно поремећај 

стабилности околног терена, нити процес 

ерозије; 

 Канализациони систем мора бити заштићен 

од подлокавања, плављења, нестабилности и 

др. како не би изазвало његово померање или 

додатно оптерећење; 

 Обезбедити ефикасан мониторинг канализа-

ционог система уз могућност брзе интервен-

ције у случају акцидентних ситуација; 

 Максимално очувати и заштитити околно 

земљиште, високо зеленило и вредније при-

мерке дендрофлоре (појединачна стабла, као 

и групе стабала); 

 Приликом извођења радова на тресетишту, 

тресет треба да буде сачуван адекватним 

одлагањем и након завршетка радова иско-

ришћен за саницију; 

 Уколико се током радова наиђе на геолошко-

палеонтолошке или минералошко-

петролошке објекте, за које се предпоставља 

да имају својство природног добра, сходно 

Закону о заштити природе, извођач је дужан 

да обавести министарство надлежно за 

послове заштизе природе, односно преузме 

све мере како се природно добро не би оште-

тило до доласка овлашћеног лица. 

 

2.5.2.      ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА   ДОБРА 

 

 На основу добијених услова Завода 

за заштиту споменика културе Ниш (бр. 517/2 од 

01.06.2016.год.), на територији обухваћеној Планом 

нема утврђених непокретних културних добара. Ово 

је превасходно услед чињенице да на датом просто-

ру нису извршена систематска истраживања кул-

турног наслеђа. 

На простору у оквиру обухвата Плана могуће је 

извођење планираних радова уз обавезно поштова-

ње члана 109. Закона о културним добрима 

(Сл.гл.бр.71/94) који гласи: „Ако се у току извођења 

радова наиђе на археолошко налазиште или архео-

лошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, 

без одлагања, прекине радове и обавести надлежни 

Завод за заштиту споменика културе и да предузме 

мере да се не уништи и не оштети и да се сачува на 

месту и у положају у коме је откривен“. 

 

2.6.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ  КОЈИМА СЕ 

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 У складу са Правилником о техничким 

стандардима приступачности ("Службени гласник 

РС“, бр 19/2012) дефинисани  су услови за 

планирање простора јавних саобраћајних и 

пешачких површина, прилаза до објеката и 

пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно 

коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, 

којима се обезбеђује несметано кретање деце, 

старих, хендикепираних и инвалидних лица 

 Да би лица са посебним потребама у просто-

ру имала услов да се крећу тротоарима, пешачким 

стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површи-

нама, ове површине морају имати  максимални на-

гиб од 5% (изузетно 8.3%). 

 Ради несметаног кретања особа у инвалид-

ским колицима  ширина тротоара и пешачких стаза 

треба да износи 180cm изузетно 120cm, док ширина 

пролаза између непокретних препрека износи нај-

мање 90cm. Ове површине треба да су чврсте , рав-

не и отпорне на клизање. 

 У пешачким коридорима се не постављају 

стубови, рекламни панои или  друге препреке, док 

се постојаће препреке видно обележавају. Делови 

зграда као што су балкони, еркери, доњи делови 

крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке 

коридоре  уздигнути су најмање 250cm у односу на 

површину којом се пешаци крећу. 

Место пешачких прелаза је означено тако да се 

јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки пре-

лаз је постављен под правим углом према тротоару. 

Пешачке прелазе треба опремити и светлосном и 

звучном сигнализацијом. За савладавање  висинске 

разлике између коловоза и тротоара могу се кори-

стити закошени ивичњаци, ширине 45cm са макси-

малним нагибом закошеног дела од 20% (1:5). 

Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза 

изводи се без ивичњака, у нивоу коловоза и у 

ширини пешачког прелаза, а најмање 180 cm и 

дужине најмање 150 cm, односно у ширини 

пешачког острва. 

Најмања ширина места за паркирање возила са по-

себним потребама у простору износи 350 cm.  

  

2.7.   МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ИЗГРАДЊЕ 

 

2.7.1. Основе за унапређење енергетске 

ефикасности у Плану детаљне регулације 

 

Законом о планирању и изградњи основни појмо-

ви за дефинисање унапређења енергетске ефикасно-

сти и енергетских својстава објеката односе се на 

''унапређење енергетске ефикасности'' - смањење 

потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и 
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обезбеђење одрживе градње применом техничких 

мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, 

изградње и употребе објеката, и ''енергетска свој-

ства објекта'', дефинишу се као стварно потрошена 

или процењена количина енергије која задовољава 

различите потребе које су у вези са 

стандардизованим коришћењем објекта (укључују-

ћи грејање, припрему топле воде, хлађење, 

вентилацију и осветљење). 

Унапређење енергетске ефикасности регулише е-

нергетска својства објекта. Објекат који се у смислу 

посебног прописа сматра објектом високоградње у 

зависности од врсте и намене, мора бити 

пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на 

начин којим се обезбеђују прописана енергетска 

својства. Прописана енергетска својства утврђују се 

издавањем Сертификата о енергетским 

својствима објекта који издаје овлашћена 

организација која испуњава прописане услове за 

издавање сертификата о енергетским својствима 

објеката. Сертификат о енергетским својствима 

објекта чини саставни део Техничке документације 

која се прилаже уз захтев за издавање Употребне 

дозволе. Испуњеност услова посебним Решењем 

утврђује министар надлежан за послове 

грађевинарства. Обавеза из наведеног става се не 

односи на објекте високоградње, које посебним 

прописом одређује надлежно министарство.  

 Стратегијом просторног развоја Републи-

ке Србије (саставни део ППРС), у делу ''Просторни 

и еколошки аспекти енергетске ефикасности'', одно-

сно ''Просторни и еколошки аспекти коришћења 

обновљивих извора енергије'', дефинише се 

повећање енергетске ефикасности у производњи, 

дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 

корисника енергетских услуга, као један од пет 

основних приоритета, као и у оквиру Стратегије 

развоја енергетике Републике Србије до 2015, 

којом се уређује привредни развој Републике Србије 

до 2012. године, и у Националном програму 

заштите животне средине. Детаљна анализа стања 

у секторима потрошње финалне енергије је могућа 

уколико постоји квалитетна база енергетских 

података, односно база енергетских индикатора, на 

основу које је  могуће : 

- детаљно сагледавање стања потрошње 

енергената (према структури и врсти 

енергетских услуга) у секторима индустрија, 

саобраћај и зградарство, 

утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу 

рационалне употребе енергије (према структури и 

врсти енергетских услуга) у секторима индустрија, 

саобраћај и зградарство. 

2.7.2.  Мере за повећање енергетске ефикасности 

планираног подручја 

Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу 

подразумевају се мере које се примењују у циљу 

смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч 

о техничким или нетехничким мерама, или о 

променама у понашању, све мере подразумевају 

исти, или чак и виши, степен оствареног комфора и 

стандарда. Најчешће мере које се предузимају у 

циљу смањења губитака енергије и повећања 

енергетске ефикасности су: 

- замена необновљивих енергената 

обновљивим  

- замена енергетски неефикасних 

портошача ефикасним  

- уградња мерних и регулационих уређаја 

за потрошаче енергије  

- увођење тарифних система од стране 

дистрибутера који ће подстицати штедњу 

енергије и сл.  

Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне 

и подстицајне мере, као и техничке и организационе 

мере.  

Сектор саобраћаја - У сектору саобраћаја у 

планском периоду неопходно је: 

- дефинисање Програма развоја саобраћајне 

инфраструктуре, Програма развоја 

јединственог и ефикасног транспортног 

система, Програма развоја интегрисаног 

превоза путника у градском, приградском и 

међуградском саобраћају, Програма 

безбедности саобраћаја и смањења 

негативних утицаја на животну средину и 

Програма увођења информационих система; 

- иновација возног парка у свим секторима; 

старост возног парка је поред других и са 

аспекта енергетске ефикасности једно од 

кључних питања.  

 

3.      ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

3.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ 

СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОКВИРУ ПОДРУ-

ЧЈА ПЛАНА 

Целокупно подручје плана је планирано као 

инфраструктурни коридор са датим коридорима 

канализационог колектора и коридорима два 

државна пута. 

Канализациони коридор, на неким местима, задржа-

ва намену из планова вишег реда и те намене пред-

стављају Осталу намену и то: становање, туристич-

ки  садржаји, мешовита намена. 

 

3.2. ПАРЦЕЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

Парцелација грађевинског земљишта у плану је 

дата: 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Tarifni_sistem
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 планом парцелације и  

 правилима парцелације, препарцелације и 

исправке граница парцела  

План парцелације је урађен за грађевинско 

земљиште планирано за јавне површине. 

Правила парцелације,препарцелације и исправке 

граница парцела су дата за грађевинско земљиште 

планирано за остале намене које ће се на захтев 

власника парцелисати у складу са овим планом 

(чланови 65, 68 и 69 Закона о планирању и 

изградњи). 

 

3.2.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Парцелација грађевинског земљишта планираног за 

јавне намене се састоји од текстуалног и графичког 

дела. 

У текстуалном делу су пописане све катастарске 

парцеле, и њихови делови, које обухватају 

планиране површине за  јавне намене. 

На графичком прилогу бр.4 "План регулације 

површина јавне намене са аналитичко геодетским 

елементима ", у размери 2 500, дат је план 

површина јавних намена. 

3.2.2 ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној 

површини, која је изграђена или планом пред-

виђења за изградњу. 

Парцела је дефинисана приступом на јавну 

површину, границама према суседним 

парцелама и преломним тачкама које су 

одређене геодетским елементима. 

Грађевинска парцела је утврђена регулационом 

линијом према јавној саобраћајној површини, 

границама грађевинске парцеле према суседним 

парцелама и преломним тачкама које су дефинисане 

аналитичко-геодетским подацима. 

Грађевинска парцела треба да има приближно облик 

правоугаоника или трапеза и бочним странама 

постављена управно на осовину јавне 

саобраћајнице. 

 Облик и величина грађевинске парцеле мора 

да омогући изградњу објекта у складу са решењима 

из плана, правилима о грађењу и техничким 

прописима. 

 Грађевинске парцеле се формирају уз 

поштовање имовинско-правних односа и постојећих 

међних линија. 

 Парцелација и препарцелација грађевинског 

земљишта се врши на захтев власника односно ко-

рисника земљишта. 

 Промена граница постојеће парцеле и 

формирање нових се врши на основу правила 

парцелације дефинисаних овим планом детаљне 

регулације.  

Подела постојеће парцеле на две или више мањих 

парцела се врши под следећим условима: 

 подела се врши у оквиру граница парцеле 

 приступ на јавну површину новоформираних 

парцела може се обезбедити и са 

сукорисничких површина 

Спајањем парцела важећа правила изградње за 

планирану намену се не могу мењати, а капацитет се 

одређује према новој површини. Због боље 

организације и искоришћености простора он може 

бити већи од збира појединачних капацитета 

спојених парцела; 

 Спајањем се формира парцела на којој тип 

изградње без обзира на величину парцеле треба да 

буде у складу са непосредним окружењем, а у 

заштићеним подручјима у складу са условима 

заштите. 

- Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања 

ширина грађевинске парцеле се повећава за 20%. 

- На постојећим, изграђеним парцелама, мањим од 

прописаних, могуће су реконструкција, адаптација, 

санација и доградња објеката до  планираних 

параметара. 

На основу пројекта препарцелације на већем 

броју катастарских парцела може се образовати 

једна или више грађевинских парцела, на начин и 

под условима утврђеним у планском документу. 

 На једној катастарској парцели може се 

образовати већи број грађевинских парцела, на 

начин и под условима утврђеним у планском 

документу, на основу пројекта парцелације. 

 Спајање две или више постојећих парцела 

ради формирања једне парцеле се врши под следе-

ћим условима: 

- спајање се врши у оквиру граница целих 

парцела; 

- спајањем парцела важећа правила изградње 

за планирану намену и тип блока се не могу мења-

ти, а капацитет се одређује према новој површини. 

Због боље организације и искоришћености простора 

он може бити већи од збира појединачних капаци-

тета спојених парцела; 

- спајањем се формира парцела на којој тип 

изградње без обзира на величину парцеле треба да 

буде у складу са непосредним окружењем, а у 

заштићеним подручјима у складу са условима заш-

тите. 

 На захтев власника, односно закупца ката-

старске парцеле врши се исправка границe парцеле, 

припајањем грађевинског земљишта у јавној своји-
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ни постојећој парцели, ради формирања катастарске 

парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, 

на основу пројекта препарцелације. 

Приликом израде пројекта препарцелације мора се 

поштовати правило да катастарска парцела у јавној 

својини која се припаја суседној парцели не испу-

њава услове за посебну грађевинску парцелу, као и 

да је мање површине од парцеле којој се припаја. 

Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле 

За грађење, односно постављање 

инфраструктурних, електроенергетских и 

електронских објеката или уређаја, може се 

формирати грађевинска парцела мање или веће 

површине од површине предвиђене планским 

документом за ту зону, под условом да постоји 

приступ објекту, односно уређајима, ради 

одржавања и отклањања кварова или хаварије. 

 

3.2.3.  ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ 

            Регулација простора се заснива на систему 

елемената регулације, и то: 

- урбанистичким показатељима (намена, индекс 

изграђености, индекс искоришћености, спратност 

објекта); 

- урбанистичким мрежама линија (регулациона 

линија, грађевинска линија, осовинска линија 

саобраћајнице, гранична линија зоне); 

- правилима изградње (постављање објекта, 

удаљеност објекта, висина објекта, постављање 

ограде, паркирање и гаражирање и др.). 

- Регулациона линија и осовина саобраћајнице 

јавног пута су основни елементи за   утврђивање 

саобраћајне мреже. 

- Регулациона линија и осовина нових 

саобраћајница утврђују се у односу на постојећу 

регулацију и парцелацију, постојеће трасе 

саобраћајница и функционалност саобраћајне 

мреже. 

- За постојеће саобраћајнице у обухвату Плана 

које имају дефинисан коридор, тј парцелу, 

задржавају се постојећи елементи регулације, 

односно постојеће парцеле. За постојеће 

саобраћајнице које немају у потпуности 

формиране коридоре, односно спроведене 

парцеле, парцела улице ће се формирати у 

складу са правилима одређеним овим Планом. 

- Градска и насељска (примарна и секундарна) 

мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, 

ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) 

поставља се у појасу регулације. 

- Појаси регулације се утврђују за постављање 

инфраструктурне мреже и јавног зеленила 

(дрвореди, паркови) у зонама парцела 

карактеристичне намене (јавног пута) као и ван 

тих зона (далеководи, нафтоводи, магистрални 

гасоводи, топловоди и сл.). 

- Грађевински објекат поставља се предњом 

фасадом на грађевинску линију, односно унутар 

простора оивиченог грађевинском линијом. 

- Све грађевинске линије дефинишу максималне 

границе градње које одређују однос планираног 

објекта према објектима на суседним парцелама 

и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. 

Габарит објекта може бити мањи у односу на 

максималне границе градње. 

- Уколико се правила дају за посебно значајна 

подручја дефинисане су  и дворишне унутрашње 

грађевинске линије. 

- Грађевинска линија се поклапа са регулационом 

линијом на грађевинској парцели или се налази 

на растојању одређеном овим планом.  

У плану је грађевинска линија одређена као пла-

нирана грађевинска линија паралелна   линији коло-

воза и нумерички дефинисана (графички прилог 

бр.5). 

 

3.3.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

3.3.1.   ОПШТА  ПРАВИЛА 

 

Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре 

(водовод, канализација, електро мрежа, итд.) се 

постављају у појасу регулације  јавних 

саобраћајница  или у  приступном путу ако је 

сукорисничка или приватна својина.  

Подземни водови комуналне инфраструктуре, 

мреже телекомуникационих и радиодифузних 

система постављају се испод јавних површина и 

испод осталих парцела уз предходно регулисање 

међусобних односа са власником (корисником) 

парцела. 

Водови подземне инфраструктуре се морају 

трасирати тако да: 

 не угрожавају  постојеће или планиране 

објекте, као и планиране намене  коришћења 

земљишта,  

 да се подземни простор и грађевинска 

површина рационално користе,  

 да се поштују прописи који се односе на 

друге инфраструктуре,  

 да се води рачуна о геолошким особинама 

тла, подземним водама,  

 максимално избегавати појаву тресета, 

 укрштај са путем врши се постављањем 

инсталације кроз прописано димензионисану 

заштитну цев, постављеном подбушивањем 
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управно на осу пута у складу са условима 

надлежног управљача пута; 

 паралелно вођење са путем се утврђује у 

складу са условима надлежног управљача 

пута. 
За све што није дефинисано у плану посебним 

правилима, важе општа правила урбанистичке 

регулације из важећег општег Правилника  

("Службени гласник РС" бр.22/2015). 

 

3.3.2.     ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

3.3.2.1.  ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ 

САОБРАЋАЈНИЦА 

  

 Заштитни појас је површина земљишта уз 

земљишни појас, на спољну страну, чија ширина 

зависи од категорије пута (рачуна се од спољне 

ивице земљишног путног појаса (регулационе лини-

је)): 

- државни путеви I реда - 20,0m 

- државни путеви II реда - 10,0m 

- општински путеви износи - 5,0m 

Појас контролисане градње је површина са спољне 

стране заштитног појаса на којој се ограничава 

врста и обим изградње објеката који је исте ширине 

као и заштитни појас.  

Реконструкција раскрсница односно укрштаја 

општинског или некатегорисаног пута и државног 

пута може се градити само уз услове и сагласност 

на техничко решење управљача државним путем. 

Приликом израде техничке документације за рекон-

струкцију раскрснице као решење за раскрсницу 

може се пројектовати и кружна раскрсница према 

условим и уз сагласност на техничко решење 

управљача јавним путем (ако је раскрсница на траси 

државног пута уз сагласност ЈП Путеви Србије).  

 Коловозна конструкција улица које се покла-

пају са правцем државног или општинског пута који 

пролази кроз насеље сматрају се деловима тих путе-

ва заједно са саобраћајном сигнализацијом (осим 

светлосне). 

 Земљани пут који се прикључује на јавни пут 

мора имати коловоз са тврдом подлогом или исти 

као и јавни пут најмање ширине 5,0 m на дужини 

мереној од ивице коловоза 40,0 m за државни пут I 

реда, 20,0 m за државни пут II реда и 10,0m за 

општински пут. 

 Прикључци новопланираних саобраћајница 

спроводе се на начин како је овим планом прописа-

но. 

 У заштитном појасу јавног пута на основу 

члана 28. став 2. Закона о јавним путевима(“Сл. гл. 

РС”, број 101/2005, 104/2013), може да се гради, 

односно поставља, водовод, канализација, топловод, 

железничка пруга и други слични објекти, као и 

телекомуникационе и електро водове, постројења и 

сл., по предходно прибављеној сагласности 

управљача јавног пута која садржи саобраћајно – 

техничке услове. 

Инсталације се могу планирати на катастарским 

парцелама које се воде као јавно добро путеви- 

својина Републике Србије, и на којима се ЈП 

“Путеви Србије”, Београд води као корисник, или је 

ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник 

корисника. 

Планиране интервенције предвидети на следећи 

начин: 

– Повезивање постојећих и нових садржаја пла-

нирати у скалду са чланом 37. и 69. Закона о 

јавним путевима (“Службени гласник Репулике 

Србије”, бр.101/2005) 

– Саобраћајни прикључци морају бити планиара-

ни(изведени) управно на државни пут, са ши-

рином коловоза приступног пута и коловозном 

конструкцијом у скаду са Законом о јавним пу-

тевима (“Службени гласник Репулике Србије”, 

бр.101/2005) и важећим стандардима и пропи-

сима. 

– На државним путевима ограничити прикључке 

са левим скретањима(само типа улив-излив) 

– Планирати раскрснице са пуним програмом ве-

за (по могућству кружне раскрснице) на сао-

браћајно-безбедном одстојању, које омогућава-

ју повезиваље корисника унутар насеља преко 

насељске мреже саобраћајница, планом пре-

дложеним локацијама на државни пут. 

– У складу са чланом 33. Закона о јавним путе-

вима на местима укрштаја(прикључци, раскр-

снице)неопходно је обезбедити потребне линије 

прегледности у складу са прописима 

– Планским решењем смањити број прикључака 

локалних путева на државне путеве и предвиде-

ти побољшање саобраћајног решења на раскр-

сницама и прикључцима који се планом задр-

жавају 

– Постојеће саобраћајне прикључке који се нала-

зе на удаљености која не обезбеђује проток сао-

браћаја на главном правцу у складу са рангом 

пута и угрожавају безбедност саобраћаја, уки-

нути и повезати путем сервисних или  ободних 

саобраћајница на државне путеве. 

Услови за укрштање предметних инсталација са 

предметним путевима: 

Да се укрштање са путем предвиди искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, 

управно на пут, у прописаној заштитној цеви. 
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Заштитна цев мора бити пројектована на целој 

дужини између крајњих тачака попречног профила 

пута (изузетно спољња ивица реконструисаног 

коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране 

Минимална дубина предметних инсталација и 

заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 

коте заштитне цеви износи минимално 1,35 m, 

Минимална дубина предметних инсталација и 

заштитних цеви  испод путног канала за 

одводњавање(постојећег или планираног) од коте 

дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 

m. 

Услови за паралелно вођење предметних 

инсталација са предметним путем: 

Предметне инсталације морају бити постављене 

минимално 3,00 m од крајње тачке попречног 

профила пута (ножице насипа трупа пута или 

спољне ивице путног канала за одводњавање) 

изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико 

се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

На местима где није могуће задовољити услове из 

предходног става мора се испројектовати и извести 

адекватна заштита трупа предметног пута 

Услови за постављање далековода поред 

предметних државних путева 

Стубове предметног далековода и стубне 

трафостанице предвидети на удаљености минимум 

за висину стуба предметног далековода од спољне 

ивице земљишног појаса(путне парцеле) 

предметних државних путева, а изван заштитног 

појаса предметних државних путева у појасу 

контролисане изградње, поштујући ширине 

заштитног појаса у складу са чланом 29. и  30. 

Закона о јавним путевима (“Службени гласник 

Републике Србије”, бр.101/2005, 104/2013) 

Услови за укрштање далековода са предметним  

државним  путевима 

Обезбедити сигурносну висину високонапонског 

електровода изнад коловоза најмање 9.0m, 

рачунајући од површине, односно горње коте 

коловоза предметних државних путева до 

ланчанице, при најнеповољнијим температурним 

условима, са предвиђеном механичком и 

електричном заштитом. 

Угао укрштања надземног високонапонског 

далековода(електровода) са предметним државним 

путевима не сме бити мањи од 90°. 

Планиран далековод мора бити 

планиран(трасиран)тако да не угрожава нормално 

одвијање и безбедност саобраћаја у складу са 

важећим законским прописима и нормативима који 

регулишу ову материју и условима надлежних 

институција. 

 За све предвиђене интервенције и 

инсталације које се воде кроз земљишни појас 

(парцелу пута) предметног пута потребно је 

обратити се ЈП”Путеви Србије”за прибављање 

услова и сагласности за израду пројектне 

документације(идејног и главног пројекта), 

изградњу и постављање истих, у складу са чланом 

14. Закона о јавним путевима (“Службени гласник 

Републике Србије”, бр.101/2005, 104/2013 ).  

Аутобуска стајалишта се граде у виду ниша ван 

коловоза јавног пута. Приступ стајалишту је преко 

улазно-излазних рампи.  

Нише су дужине 20,0 m односно 30.0 m за зглобни 

аутобус. Ширина коловоза у ниши је 3.5 m а стаја-

лишног платоа (тротоара) мин. 3.0m. Плато је од 

коловоза издигнут за 0.16 m. 

 Стајалишта се опремају урбаним мобилија-

ром за одмор и заштиту путника од временских не-

прилика.  

          На стајалишним платоима се постављају 

ребрасте тактилне плоче за вођење слабовидих на 

0.8 m паралелно ивици платоа, од прилаза стајалиш-

ту, до позиције предњих врата као и другим усло-

вима прописаних Правилником о техничким ста-

ндардима приступачности (Сл.гл. РС 49/13). 

Распоред, опремање и уређивање стајалишта врши 

се према условима управљача јавног пута.  

 

3.3.2.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

ОБЈЕКТЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Правила грађења за водоводну инфраструктуру 

ППОВ 

ППОВ „Чемерник“ ће се снабдевати водом са ло-

калног водовода насеља Власина Рид, који има уре-

ђен и заштићен водозахват, доводни цевовод, ППВ 

„Туфегџије“ и дистрибутивну водоводну мрежу, док 

ће се ППОВ „Кољандини“ водом снабдевати са 

индивидуалног водозахвата, јер нема ни постојеће, а 

ни планиране водоводне инфраструктуре у зони 

овог објекта. 

Водоводна мрежа унутар планираних комплекса 

ППОВ је интерног карактера, а треба да буде ди-

мензионисана тако да задовољи санитарне и техно-

лошке потребе корисника, као и потребе противпо-

жарне заштите.  

Формирати је у прстенаст систем минималног преч-

ника Ø100cm и развити у појасу интерних саобра-

ћајница, стаза и зелених површина, са дубином уко-

павања од најмање 80cm испод коте терена. Водо-

водна мрежа унутар комплекса ППОВ треба да буде 

опремљена противпожарним хидрантима на пропи-

сном одстојању. 

Правила грађења за изградњу канализације отпад-

них вода 

Приликом пројектовања колектора треба обезбеди-

ти гравитационо одвођење отпадних вода, па у 
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складу са тим и пројектовати нагибе дна канала. На 

деоницама где то због конфигурације терена није 

могуће, треба предвидети пумпну станицу са поти-

сним цевоводом. Уколико је на неким краћим део-

ницама немогуће избећи да кота дна цеви буде 

изнад коте терена, такве деонице пројектовати као 

аквадукте са разрадом детаља кроз техничку доку-

ментцију. Главни одводни колектор извести под-

земно, на минималној дубини укопавања 0,8m од 

горње површине цеви до коте терена. Ширина рова 

за главни колектор целом дужином трасе износи 

1,0m. Приликом ископа рова и монтаже цеви неоп-

ходно је вршити осигурање рова и водити рачуна о 

безбедности радника који раде у рову, понајпре због 

влажног и нестабилног материјала у коме се копа. 

Такође, за време земљаних радова, водити рачуна о 

другим подземним и надземним инсталацијама, ка-

ко не би дошло до њиховог оштећења. Цеви се у 

рову полажу на слоју збијеног песка дебљине 10цм. 

Затрпавање се врши такође песком најмање 10cm 

изнад горње површине цеви уз пажљиво ручно на-

бијање. После тога се затрпавање обавља материја-

лом из ископа у слојевима по 30cm, са одстрањива-

њем камена уз ручно и машинско збијање. Након 

завршеног затрпавања терен треба довести у прво-

битно стање, а вишак земље из ископа утоварити у 

возила и депоновати на месту које одреди надзорни 

орган. 

Траса колектора ће бити целом дужином унутар 

обухвата плана. У случају паралелног вођења кроз 

заштитни појас државних путева колектор може 

бити на минималном хоризонталном растојању од 

3,0cm од крајње тачке попречног профила пута (но-

жице насипа трупа или спољне ивице путног канала 

за одводњавање), што је у складу са условима ЈП 

„Путеви Србије“. Укрштање колектора са државним 

путем треба извести најраћом трасом, под правим 

углом, технологијом утискивања цеви хидраулич-

ном пресом или подбушивањем испод трупа пута, у 

заштитној челичној цеви пречника Ø609,6мм, 

δ=8mm, за фекалне канале Ø400mm, односно 

Ø406,4mm, δ=8mm, за цеви колектора или потисног 

цевовода мањег пречника од Ø400mm. Сви пролази 

испод асфалтних путева ће бити изведени у заштит-

ној челичној цеви, како не би дошло до прекида у 

одвијању саобраћаја, а, такође, да би се обезбедила 

заштита и цеви и објекта саобраћајнице током 

експлоатације, на основу услова предузећа које 

управља тим путем, а у складу са Законом о јавним 

путевима (Сл. гласник РС бр.101/05, 123/07, 101/11, 

93/12) . На местима укрштања са водотоцима горња 

површина колекторске цеви треба да буде бар 0,8m 

испод дна водотока, што ће бити разрађено кроз 

техничку документацију, а у складу са условима од 

надлежног водопривредног предузећа. 

  Минималан довољени пречник фекалне ка-

нализације износи Ø200mm. Максимални пад фе-

калних цевовода је 6 %. Услучају потребе за већим 

падом, канале изграђивати у каскадама чија најмања 

висина треба да буде 60цм. Избегавати укопавање 

цевовода на мањој дубини од 1,2m од површине 

терена. Цевоводи фекалне канализације и водовода 

не могу се полагати у истом рову. На местима 

укрштања канализациона цев мора бити испод во-

доводне. 

 Колектор ВР-3 пречника Ø400mm гравита-

ционо одводи отпадне воде из насеља на југоисточ-

ној страни језера од „Regency“ зоне до једине црпне 

станице у целокупном каналском систему око Вла-

синског језера. Објекат пумпне станице се планира 

непосредно уз државни пут I-Б реда бр.40 источно 

од насеља Округлица. Моћном пумпом се кроз по-

тисни цевовод пречника до Ø300mm и дужине око 

1600m отпадна вода подиже ка колектору ВР-2, 

савладавајући висинску разлику од око 41,5m, да би 

се од насеља Округлица гравитационим колектором 

одводила према ППОВ „Кољандини“.  

 Ревизионе шахтове предвидети на местима 

скретања трасе канализације, као и на местима 

каскада и промене подужног нагиба.  

При изради пројекта распоредити ревизиона окна 

тако да им се може прићи ради одржавања и интер-

венција. Такође, водити рачуна о њиховом размеш-

тају у односу на могућност повезивања будуће се-

кундарне  канализационе мреже и прикључење 

објеката. Ревизионе шахтове пројектовати и изводи-

ти од готових армирано-бетонских елемената са 

обрадом кинете у дну од бетона и ливено-гвозденим 

пењалицама за силазак. Предвидети поклопце шахта 

од ливеног гвожђа или дуктилног лива. 

 Прикључци на канализациону мрежу се 

изводе на терет корисника од ПЕ или ПВЦ цеви. 

Пречник прикључка не може бити испод Ø160mm, а 

пад прикључка мора бити између 1 и 6 %, на мини-

малној дубини од 80cm. Дозвољава се груписање 

више прикључака у заједничку прикључну шахту и 

повезивање на улични колектор преко заједничке 

прикључне деонице од ПЕ или ПВЦ цеви пречника 

не мањег од Ø160mm у паду 1-6%. За заштиту при-

кључне деонице при пролазу испод пута користе се 

челичне цеви Ø244,5mm, δ=8mm, заштићене од ко-

розије. 

У техничкој документацији, кроз техничке услове за 

извођење радова, предвидети обавезно испитивање 

изграђене деонице колектора и секундерних фекал-

них канала на водонепропустљивост спојева са 

обрасцем записника о испитивању и упутством за 

поступак испитивања. 

Озелењавање површина у зони око главног ко-

лектора планирати засадима ниске вегетације. 
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Правила грађења за изградњу атмосферске канали-

зације 

Атмоферску канализацију треба извести у складу са 

следећим условима: 

1.Изабране димензије цеви не треба да прекорачују 

минималне и максималне падове за усвојене 

пречнике; 

2.Сливничке везе треба да су минималних 

димензија Ø200mm; 

3.Шахтови треба да су армирано-бетонски Ø 

1000mm са таложником. Шахт темељити на плочи 

минималне дебљине 15 cm; 

4.Сливници треба да су од армирано-бетонских 

цеви Ø 500mm са таложником; 

5.На сливнике монтирати двоструке сливне 

решетке; 

6.При пројектовању и извођењу радова 

придржавати се свих важећих техничких прописа за 

ову врусту објекта; 

7.Положај грађевина према графичком прилогу. 

Граница подручја око ретензионих басена као зона 

заштите од било какве грађевинске активности је 

минимум 5,0 метара, рачунајући од спољње стране 

армирано-бетонског зида ретензионе грађевине, 

односно ножице насипа који формира ове 

акумулације. У овој зони важе сви услови уређења и 

изградње као и за ужу зону санитарне заштите, а све 

у складу са Законом о водама. 

 Није дозвољено пројектовање било каквих 

објеката, па ни ретензионих базена у речном кориту 

велике воде, које је одређено урезом стогодишње 

велике воде. 

 Прогноза меродавне количине атмосферске 

воде са сливних површина је 40 l/m2/дан. 

Дозвољава се увођење чисте атмосферске воде у 

водотокове. 

 Технички услови за изградњу ових система 

каналисања морају бити такви да се након изградње 

могу имплементирати у општи планирани систем 

каналисања. 

 

3.3.2.3.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУ-

НАЛНЕ ПОВРШИНЕ - ППОВ 

 

 Планираном изградњом колектора и ППОВ-а 

не сме да дође до измене режима површинских и 

подземних вода на подручју Власинског језера. 

Садњом одговарајућих биљних врста и одговарају-

ћим хортикултурним решењима уклопити објекте 

ППОВ у постојећи амбијент. 

На локацији постројења забрањено је депоновање 

отпада који настаје у ППОВ у поступку пречишћа-

вања отпадне воде, а транспорт материја које се не 

могу пречистити обављати у специјалним контејне-

рима на за ту намену одређено место. Хемикалије и 

опасне материје која се користе у поступку пре-

чишћавања складиштити у складу са прописима 

како не би дошло до акцидента. Да би се то спречи-

ло морају се предвидети поступци у случају хавари-

је на постројењу. Изливни канал који одводи пре-

чишћену воду ка реципијенту обавезно треба да има 

уставу. 

Положај, спратност и удаљеност објекта 

постројења на парцели: 

- Комплекс се гради на планираном јавном 

грађевинском земљишту у зони обухваћеној 

Планом. 

- Минимално растојање грађевинске и регулационе 

линије пута  (границе јавне намене) је 3,00 m. 

- Максималан степен заузетости је 50%.  

- Дозвољена спратност објекта је П+0. 

- У оквиру комплекса формирати паркинг просторе 

за кориснике објеката. 

- Заступљеност зелених површина на комплексу 

треба да се креће у распону 20-25%. 

- Комплекс треба да је ограђен, а ограда да је 

транспарентна до 2,2 m (осим ако се не дефинишу 

посебни услови ограђивања). 

3.3.2.4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ 

 

 Изградња електроенергетских објеката се 

може вршити уз прибављену грађевинску дозволу и 

друге услове према Закон о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС, 132/14 и 145/14). 

 Инвеститор је дужан да 8 дана пре почетка 

радова изврши пријаву почетка радова надлежном 

органу који је издао грађевинску дозволу и грађе-

винској инспекцији на чијој се територији граде 

објекти.  

 У случају земљаних радова – ископа, у реону 

трасе постојећих кабловских водова, инвеститор 

(извођач радова) је у обавези да се благовремено 

пре отпочињања радова јави надлежном Електро-

дистрибутивном предузећу захтевом за одређивање 

стручног лица, које ће вршити надзор над извође-

њем радова. . У близини електроенергетских објека-

та ископе вршити ручним алатом и обазриво у при-

суству овлашћеног представника надлежне Е-

лектродистрибуције. 

Инвеститор је обавезан да за свако место укрштања 

или паралелног вођења трасе сачини детаље са ком-

плетним подацима и исте достави надлежној Е-

лектродистрибуцији.  

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката 

инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже 

као и других кабловских водова), са постојећим и 

планираним електроенергетским кабловским водо-
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вима одређени су Техничком препоруком бр. 3 

ЕПС–Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Срби-

је. 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката 

инфраструктуре, са постојећим и планираним е-

лектроенергетским надземним водовима одређени 

су Техничком препоруком бр. 10  ЕПС–Дирекције 

за дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником 

о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1kV 

до 400kV. 

 Свака градња испод или у близини ДВ 110кV 

је условљена: 

- Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", 

бр.145/2014); 

- Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник 

РС", бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010  одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 

– одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 

145/2014); 

- Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ" 

бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92); 

- Правилником о техничким нормативима за 

електроенергетска постројења називног напона 

изнад 1000V ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/74); 

- Правилником о техничким нормативима за 

уземљења електроенергетских постројења називног 

напона изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95); 

- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. 

гласник РС", бр.36/2009) са припадајућим правил-

ницима од којих посебно треба издвојити Правил-

ник о границама нејонизујућим зрачењима ("Сл. 

гласник РС", бр.104/2009) и Правилник о изворима 

нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 

врстама извора, начину и периоду њиховог испити-

вања ("Сл. гласник РС", бр.104/2009); 

- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите под-

земних металних цевовода од утицаја електроенер-

гетских постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86); 

 - SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих 

постројења од утицаја електроенергетских постро-

јења – заштита од опасности као и SRPS N.C0.102 

Заштитом телекомуникационих постројења од ути-

цаја електроенергетских постројења – заштита од 

сметњи ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86); 

 Дозвољена је градња објеката ван заштитног 

појаса ДВ 110кV који износи 25 метара са обе стра-

не далековода мерено од крајњег фазног проводни-

ка.  

У случају градње испод или у близини далековода у 

заштитном појасу, потребна је сагласност ЈП "Е-

лектромрежа Србије" уз поштовање датих услова 

бр. 0-1-2-142/1 од 18.05.2016. 

 За постојеће и планиране високонапонске и 

средњенапонске надземне водове мора се обезбеди-

ти заштитни коридор који за водове 110kV износи 

25m, а за 10kV износи 6m од осе далековода на обе 

стране.  

У односу на коловоз пута стубови С.Н. надземне 

мреже 10 kV морају бити удаљени минимално: 

- 10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 

5m, а угао укрштања треба да је најмање 20˚ за 

регионални пут и без ограничења за локалне пу-

теве. 

- 20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а 

угао укрштања треба да је најмање 30˚. 

- 40m......за ауто пут, изузетно 10m, а угао укрш-

тања треба да је најмање 30˚. 

 За надземне нисконапонске водове заштитни 

коридор зависи од врсте проводника (Алч или 

СКС). 

 Стубови надземне Н.Н. мреже треба да су 

удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални, реги-

онални и локални пут. 

 У односу на саобраћајнице у насељу, код 

укрштања, приближавања и паралелног вођења над-

земне НН мреже, стубови се могу постављати без 

ограничења у односу на коловоз, пожељно на уда-

љености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом 

појасу. 

 Сигурносна висина од највишег водостаја 

при коме је могућа пловидба износи, по правилу, 

15m. 

Хоризонтална удаљеност било ког дела стуба изно-

си најмање: 

- 10m ... од обале 

-   6m ... од стопе насипа 

 Изолација вода мора бити механички и е-

лектрично појачана. 

 Дозвољено напрезање (нормално и изузетно) 

проводника и заштитне ужади смањити на 75% од 

прописане вредности. 

 У распону укрштања није дозвољено настав-

љање проводика и заштитне ужади. 

Угао укрштања са водотоком не сме бити мањи од 

30˚ 

 При вођењу паралелно са пловним рекама и 

каналима по потезима од 5km, удаљеност од обале, 

односно од насипа не сме бити мања од 50m. 

Сигурносна удаљеност вода од мостне конструкције 

износи: 

- 5m ... од приступачних делова моста 

- 3m ... од неприступачних делова моста 

 На мосту се мора уградити заштитна ограда 

која ће онемогућити додир са деловима под напо-

ном. 

Код изградње надземних водова СН и НН морају се 

поштовати прописи дефинисани: 
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- „ПТН за изградњу надземних електроенергет-

ских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ 

(Сл.лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) 

и 

- „ПТН за изградњу надземних нисконапонских 

водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92) 

 Такође се морају поштовати прописи о 

техничким условима заштите подземних металних 

цевовода од утицаја електроенергетских построје-

ња, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ 68/86), 

прописи о заштити телекомуникационих постројења 

од утицаја електроенергетских постројења, заштита 

од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ 

бр.68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег 

зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09). 

Обновљиви извори енергије се такође могу градити 

уз поштовање прописа за ову врсту објекта. 

За све објекте морају се прибавити услови заштите 

природе, услови водопривреде и за не угрожавање 

осталих корисника простора. 

 Електроенергетски каблови се могу полагати 

уз услов да су обезбеђени минимални размаци од 

других врста инсталација и објеката који износе: 

0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља 

грађевинских објеката 

0,5m ... од телекомуникацијских каблова 

0,8m ... од гасовода у насељу 

1,2m ... од гасовода ван насеља 

У односу на путеве, кабл се код прелаза преко истих 

полаже у заштитну цев, на дубини најмање 0,8m 

испод површине коловоза. 

Код паралелног вођења минимални размак у односу 

на пут треба да је : 

мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код 

приближавања 

мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m 

код приближавања 

 Ако се потребни размаци не могу постићи, 

кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2m. 

са обе стране места укрштања или целом дужином 

код паралелног вођења, при чему најмањи размак не 

сме бити мањи од 0,3m. 

 На прелазу преко саобраћајнице енергетски 

кабл се полаже у заштитну цев, на дубини мини-

мално 0,8m. 

Код укрштања са телекомуникационим каблом, е-

нергетски кабл се полаже испод . 

 Заштита од индиректног напона додира се 

спроводи у ТН или ТТ систему према условима на-

длежне електродистрибуције, сагласно СРПС 

Н.Б2.741. 

 На графичком прилогу бр.6. “План мрежа и 

објеката комуналне инфраструктуре“, приказани су 

потребни електроенергетски објекти из којих се 

обезбеђује ел.енергија за потрошаче на планском 

подручју. 

 

3.3.2.5.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА  

3.3.2.6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ 

МРЕЖУ 

 Приликом извођења радова, на полагању ка-

нализационих цеви обавезно је узети у обзир места 

приближавања и укрштања са ТТ капацитетима и у 

свему се придржавати важећих техничких прописа. 

 Пошто се планирају нове канализационе 

инсталације, на местима укрштања са постојећим 

ТТ кабловима вертикално растојање не сме бити 

мање од 0,5m и планиране канализационе цеви 

поставити испод ТТ каблова. На појединим местима 

где се приближавају канализационе цеви односно 

где се паралелно воде са ТТ кабловима удаљеност 

несме бити мања од 0,5m, и обавезна је заштита 

каблова постављањем у цев Ø110 mm. Извођач 

радова је обавезан да предузме све потребне и 

одговарајуће мере предострожности како не би на 

било који начин дошло до угрожавања механичке 

стабилности и електричне исправности постојећих 

ТТ капацитета.  

 Како не би на било који начин дошло до 

угрожавања механичке стабилности и електричне 

исправности постојећих ТТ каблова и како би се 

обезбедило нормално функционисање ТТ 

саобраћаја, инвеститор - извођач радова је дужан 

да све грађевинске радове у непосредној близини 

ТТ капацитета изводи искључиво ручним путем 

без употребе механизације, уз предузимање свих 

потребних мера заштите. 

Пре почетка извођења било каквих грађевинских 

радова потребно је извршити идентификацију и 

обележавање трасе постојећих подземних ТТ 

калацитета, како би се утврдио тачан положај и 

дубина, и дефинисали коначни услови заштите. 

Уколико предметна изградња условљава измештање 

постојећих ТК објеката/каблова, неопходно је ура-

дити Техничко решење/Пројекат измештања, заш-

тите и обезбеђења постојећих ТК објеката/каблова у 

сарадњи са надлежном Службом „Телекома Срби-

је“. Радови на заштити и обезбеђењу , односно на 

измештању постојећих објеката/каблова, изводе се о 

трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова 

област другачије дефинисана постојећим споразу-

мима (Путеви Србије...). 

 

4.   УПОРЕДНИ БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА 

Табела 4. Упоредни биланс намена површина  
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Р.бр. 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА 

Постојећа намена Планирана намена 

hа % hа %  

 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

1. Саобраћајне површине - саобраћајнице 28,98 48,0 31,80 52,7 

2. Зеленило - - 26,60 44,1 

3. Комуналне површине - ППОВ - - 0,95 1,6 

Укупно површине јавних намена 28,98 48,0 59,35 98,4 

 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 

1. Рурално становање, викенд становање, туристички 

садржаји, мешовита намена 

1,12 1,8 1,02 1,6 

Укупно површине осталих намена 1,12 1,8 1,02 1,6 

укупно грађевинскo подручје: 30,1 49,8 60,37 100 

 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА 

1. Пољопривреда (оранице, ливаде) 24,08 39,9 - - 

2. Шуме 6,19 10,3 - - 

укупно ван грађевинско подручја: 30,27 50,2 - - 

 

 

 

УКУПНО: 

 

60,37 

 

100% 

 

60,37 

 

100% 

 

III  СМЕРНИЦЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА 

План детаљне регулације  ће се, на територији 

његовог обухвата, спроводити: 

 

1. Директно на основу  правила уређења и гра-

ђења из Плана  

План детаљне регулације канализационог система 

за  прикупљање, одвођење и пречишћавање отпад-

них и атмосферских вода на подручју Власине је 

плански основ за издавање локацијских услова (или 

другог акта у складу са законом) за јавне 

саобраћајне површине и изградњу техничке 

инфраструктуре у планираној регулацији 

саобраћајница. 

Локацијски услови и информација о локацији се 

издаје на основу Плана детаљне регулације и издаје 

је надлежни општински орган у складу са 

одредбама Плана. 

Грађевинска дозвола се издаје у складу са 

законском регулативом на основу техничке 

документације у складу са одредбама Плана. 

Парцелација и препарцелација грађевинског 

земљишта се ради на захтев власника/корисника 

земљишта, у складу са правилима парцелације 

датим у Плану. 

2. Израдом урбанистичког пројекта  

Прописује се обавезна разрада кроз израду 

урбанистичког пројекта за два Постројења за пре-

чишћавање отпадних вода. 

Урбанистички пројекат се ради за функционалну 

целину и њиме се утврђује, евентуална, могућност 

његове фазне реализације. 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Ступањем на снагу План детаљне регулације кана-

лизационог система за  прикупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних и атмосферских вода на 

подручју Власине, СО Сурдулица има обавезу да 

све пратеће Одлуке усагласи са мерама и условима 

из План детаљне регулације канализационог систе-

ма за  прикупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних и атмосферских вода на подручју Власи-

не. 

 План детаљне регулације канализационог 

система за  прикупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних и атмосферских вода на подручју  

Власине“, је урађен у аналогном облику у два (2) 

истоветна примерка и у два (2) примерка у 

дигиталном облику. 

 План детаљне регулације канализационог 

система за  прикупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних и атмосферских вода на подручју 

Власине, ступа на снагу осмог дана од дана 
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објављивања у Службеном гласнику општине 

Сурдулица. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

дана15.03.2017.године број: 350-81/2016-01             

                                                 

ПРЕДСЕДНИК 

Новица Тончев,с.р. 

128. 

 На основу члана 46. став 1. Закона о плани-

рању и изградњи (''Сл. гл. РС'', број 72/09,81/09 – 

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 32. став 1. тачка 

5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гл. РС'', 

бр.129/07), чл. 36. став 1. тачка 6. Статута Општине 

Сурдулица (''Сл. гл. ПО'', бр.25/08) и чл. 61. 

Пословника СО-е Сурдулица (''Сл. гл. ПО'', бр. 

12/08), Скупштина општине Сурдулица на седници 

одржаној 15.03.2017.године, донела је : 

 

О Д Л У К У  

О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  УСКЛАЂЕ-

НОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА  

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком приступа се изради Измена и 

допуна Усклађеног Просторног плана општине 

Сурдулица  (у даљем тексту: Измена и допуна 

УППО) у целини. 

 Усклађени ППО Сурдулица је усвојен на 

седници  СО-е Сурдулица дана:10.10.2012.г. и 

објављен у Службеном гласнику града Врања 

бр.34/12. 

 

Члан 2.  

 Прелиминарном границом измена и допуна 

УППО обухвата се простор општине Сурдулица, 

површине 628,25 км2, организован територијално у 

39 катастарских општина и 41 насеље. Коначна гра-

ница планског подручја биће дефинисана у припре-

ми нацрта планског документа. 

                                

Члан 3. 

 Услови и смернице планских докумената 

вишег реда и ширег подручја за израду Измене и 

допуне УППО садржани су у : 

1) Закону о Просторном плану Републике 

Србије  од 2010.до 2020.године („Службени 

гласник РС“ , бр. 88/10); 

2) Уредби о утврђивању Регионалног 

просторног плана општина Јужног 

Поморавља („Службени гланик РС“, бр. 

83/10); 

3) Уредби о заштити Предела изузетних одлика 

Власина („Сл. гл. РС“ бр.30/06); 

За потребе израде Измена и допуна УППО користи-

ће се дигитални орто фото (ДОФ)               и распо-

ложиве катастарске подлоге, које ће се преузети из 

Републичког геодетског завода-Службе за катастар 

непокретности у Сурдулици. 

Члан 4. 

 Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора засниваће се на принципима рационалне 

организације и уређења простора, усклађивање ко-

ришћења простора са могућностима и ограничењи-

ма у располагању природним и створеним вредно-

стима и са потребама дугорочног социјалног и еко-

номског развоја општине. 

 

Члан 5. 

 Дугорочна визија у погледу просторног раз-

воја општине Сурдулица је остваривање одрживог 

економског раста, конкурентности, социјалне ста-

билности, саобраћајне приступачности , инфрас-

труктурне опремљености , очување и заштита при-

родног и културног наслеђа , развијање идентитета 

и територијалне препознатљивости општине и 

функционално интегрисање у окружење. 

 Циљеви планирања , коришћења , уређења и 

заштите планског подручја су : заштита , контроли-

сано и одрживо коришћење природе , природних 

ресурса , природног и културног наслеђа; санација , 

рекултивација и рехбилитација подручја са најуго-

женијом животном средином; контрола нерацио-

налног ширења грађевинског подручја; дефинисање 

грађевинских подручја  насеља и услова за уређење 

и изградњу унутар њих; плански осмишљен развој 

руралног подручја заснован на повезивању са цен-

тром општине; равномерна мрежа објеката и услуга 

јавних служби усклађена са размештајем и потре-

бама становништва , а нарочито службе социјлне 

заштите ; развој привредних активности у складу са 

карактеристикама просторних целина  и њиховим 

реалним капацитетима; повећана саобраћајна при-

ступачност и опремљеност простора техничком 

инфраструктуром; побољшање енергетске ефика-

сности и коришћења обновљених извора енергије.  

  

Члан 6. 

 Концепција планирања , коришћења , уређе-

ња и заштите подручја обухвата Измена и допуна 

ПП подразумева оптимални коришћење постојећих 

потенцијала општине Сурдулица, са усклађивањем 

свих видова коришћења и заштите подручја. Плани-

рана намена простора биће у функцији остваривања 

веће равнотеже економског, демографског, социјал-

ног и еколошког развоја. 
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Члан 7. 

 Средства за израду Измена и допуна УППО 

обезбедиће се у буџету општине Сурдулица.Носиоц 

израде биће Општинска управа општине Сурдули-

ца. 

 Рок за израду предлога Измена и допуна 

УППО регулисаће се посебним Уговором између  

носиоца израде  Плана  и обрађивача,након спрове-

деног  поступка јавне набавке. 

 

Члан 8. 

 Рани јавни увид и јавни увид ће се обавити у 

просторијама општине Сурдулица , након оглаша-

вања у  локалним средствима јавног информисања, 

на интернет страни  и огласној табли општине 

Сурдулица , у временском  трајању предвиђеном  

законом. 

 

Члан 9. 

 Решење о приступању  изради Стратешке 

процене утицаја Измена и допуна УППО на живот-

ну средину биће саставни део ове одлуке. 

 

Члан 10. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику града Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 350-86/2016-01                                                                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,  

грађевинске и имовинско-правне послове 

Број: 350-86/16-03 

01.03.2017.године 

СУРДУЛИЦА 

 

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-

шкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гл. 

РС'' бр. 135/04 и 88/10), члана 46. Закона о плани-

рању и зградњи (Сл.гл. РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађе-

винске и имовинско-правне послове, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-

НУ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСКЛАЂЕНОГ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СУРДУ-

ЛИЦА 

 

1. Приступа се изради Стратешке процене у-

тицаја на животну средину за Измене и допуне 

Усклађеног Просторног плана општине Сурдулица 

(у даљем тексту: Стратешка процена). 

 

2. Стратешком проценом биће обухваћено 

подручје Измене и допуне Усклађеног Просторног 

плана општине Сурдулица на територији Општине 

Сурдулица којом ће се описати, вредновати и про-

ценити могући значајни утицаји на животну среди-

ну до којих може доћи имплементацијом Измена и 

допуна Усклађеног Просторног плана општине 

Сурдулица и одредити мере за смањење негативних 

утицаја на животну средину. 

 

3. Стратешка процена ће се вршити у складу 

са Законом о стратешкој процени утицаја на живот-

ну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 88/2010) и 

према критеријумима дефинисаним у прилогу исто-

г. Стратешка процена мора бити усаглашена са 

стратешким принципима заштите животне средине 

садржаним у Просторном плану Републике Србије 

од 2010. до 2020. године ("Сл.гл. РС", бр. 88/10), 

Уредби о утврђивању Регионалног просторног пла-

на општине Јужног Поморавља (" Сл.гл. РС", бр. 

83/10) и Уредби о заштити Предела изузетних одли-

ка "Власина" ("Сл.гл. РС, бр. 30/06). 

 

4. Стратешком проценом ће бити обухваћен 

простор Измена и допуна Усклађеног Просторног 

плана општине Сурдулица на територији Општине 

Сурдулица. Прелиминарна граница плана обухвата 

простор општине Сурдулица, површине 628,25 км2, 

организован територијално у 39 катастарских 

општина и 41 насеља. Коначна граница планског 

подручја биће дефинисан у припреми нацрта плана. 

 

5. Израда Стратешке процене ће се обавити по 

фазама, у складу са чланом 8. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину. 

 

6. Избор носиоца израде извештаја о страте-

шкој процени извршиће се по поступку утврђеним 

Законом. Носилац израде Извештаја о Стратешкој 

процени може бити правно лице или предузетник 

које је уписано у одговарајући регистар за обавља-

ње делатности просторног и урбанистичког плани-

рања и израде планских и других развојних докуме-

ната. 

 

7. Рок за израду Извештаја о стратешкој про-

цени биће утврђен Уговором  склопљеним између 

Општине Сурдулица као инвеститора и носиоца 

израде Извештаја о стратешкој процени. 
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8. Орган надлежан за припрему плана и про-

грама ће обезбедити учешће заинтересованих орга-

на, организација и јавности у поступку прибављања 

сагласности на Извештај о стратешкој процени. 

Извештај о Стратешкој процени биће изложен на 

јавни увид заједно са нацртом Измена и допуна 

Усклађеног Просторног плана општине Сурдулица. 

9. Предметно Решење чиниће саставни део 

Одлуке о изради Измена и допуна Усклађеног Про-

сторног плана општине Сурдулица 

 

10. Ово Решење објављује се у “Службеном 

гласнику Града Врања“ и представља саставни део 

докумнтације Измене и допуне Усклађеног Про-

сторног плана општине Сурдулица. 

                                                                                                                           

САВЕТНИК ЗА УРБАНИЗАМ                                                           

дипл.инж.арх, 

 Мирјана Ђорић Стевановић,с.р.                                 

 

НАЧЕЛНИК 

дипл.инж.арх,  

Жарко Искренов,с.р. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

129. 

 На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 

32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гл. РС'', 129/07), чл. 36. став 1. тачка 6. Статута 

Општине Сурдулица (''Сл. гл. ПО'', 25/08) и чл. 61. 

Пословника СО-е Сурдулица (''Сл. гл. ПО'', 12/08), 

Скупштина општине Сурдулица на седници одржа-

ној 15.03.2017.године, донела је   

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

“ВОДОЈАЖ“ 

НА ВЛАСИНИ РИД 

 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулаци-

је „Водојаж“ (у даљем тексту: План) у ужој зони 

санитарне заштите на подручју Власине. 

 

Члан 2. 

 Прелиминарна граница плана обухвата део 

урбанистичке целине 1 дефинисане у Плану гене-

ралне регулације Власина Рид (“Сл. гл. Града Вра-

ња” бр. 46/13) који се налази у ужој зони санитарне 

заштите Власинског језера. 

Граница планског обухвата из првог става 

овог члана је оквирна и биће прецизно утврђена у 

фази израде нацрта Плана. 

                                                                   

Члан 3. 

 Услови и смернице за овај План садржани су 

у плановима вишег реда и то: Просторни план 

подручја посебне намене Власина („Сл .гл. РС“ бр. 

133/04), Усклађен Просторни план општине Сурду-

лица („Сл. гл. града Врања“ бр. 34/12) и План гене-

ралне регулације Власина Рид („Сл. гл. града Вра-

ња“ бр. 46/13) којим је прописана обавеза да се 

подручја у ужој зони санитарне заштите Власинског 

језера разрађују плановима детаљне регулације. 

 Подлоге потребне за израду овог Плана биће 

прибављене од стране Републичког геодетског за-

вода Службе за катастар непокретности Сурдулица. 

 Ове подлоге ће бити допуњене потребном 

топографијом од стране обрађивача Плана. 

 

Члан 4. 

  Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора ПДР „Водојаж“ заснивају се на 

дефинисању потенцијала и ограничења у ужој зони 

санитарне заштите, заштите природе и културних 

добара као и развојних приоритета посматраног 

подручја ради унапређења постојеће и нове урбане 

вредности, дефинисања јавног интереса и очувања 

природних и културних вредности простора. 

 

 

Члан 5. 

  Визија и циљ планирања на овом простору 

заснива се на сврсисходном и организованом ко-

ришћењу природних и изграђених културних по-

тенцијала, као и смањење просторних ограничења 

за развој механизмима сузбијања непланске градње, 

развојем мреже инфраструктуре и јавних простора, 

унапређењем елемената урбане структуре и пове-

ћањем санитарне заштите планираног водоизво-

ришта.  

 

Члан 6. 

  Концептуални оквир планирања састоји се у 

следећем: 

1) дефинисању површина јавне намене и   

осталих површина; 

2) преиспитивање капацитета изградње и 

подизање стандарда становања; 

3) дефинисање нове изградње одговарајућим 

урбанистичким параметрима; 

4) формирање саобраћајне мреже од 

постојећих и планираних саобраћајница које 
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ће омогућити добру саобраћајну повезаност 

и приступачност; 

5) подизање нивоа инфраструктурне 

опремљености; 

6) заштита животне средине; 

7) мере за повећање санитарне заштите 

карактеристичне за предметну зону; 

8) очување природних и културних вредности. 

 

Члан 7. 

 Рок за израду Плана је 18 месеци од дана 

потписивања уговора са изабраним обрађивачем у 

поступку јавне набанке. 

 

Члан 8. 

 Израда Плана  детаљне регулације финанси-

раће се из Буџета општине Сурдулица, републичких 

фондова, донација и сл. Процењена вредност потре-

бних средстава је 2.500.000,00 динара. 

 

Члан 9. 

Излагање материјала на рани јавни увид и 

нацрта Плана на јавни увид врши се после извршене 

стручне контроле од стране Комисије за планове СО 

Сурдулица, оглашава се у локалном листу и на 

интернет страни органа који спроводи процедуру на 

огласној табли и траје 15 односно 30 дана од дана 

оглашавања. 

 Рани јавни увид и Јавни увид нацрта Плана 

биће спроведен у просторијама општине Сурдули-

ца.  

  

Члан 10. 

 Решење о приступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину биће саставни 

део ове одлуке. 

Члан 11. 

 Текстуални део Плана детаљне регулације 

„Водојаж“ објавиће се у ''Службеном гласнику Гра-

да Врања''. 

 

Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику Града 

Врања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 350-88/2016-01                                                                                                         

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р. 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,  

грађевинске и имовинско-правне послове 

Број: 350-88/16-03 

01.03.2017.године 

СУРДУЛИЦА 

 

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-

шкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гл. 

РС'' бр. 135/04 и 88/10), члана 46. Закона о плани-

рању и зградњи (Сл.гл. РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађе-

винске и имовинско-правне послове, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-

НУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВО-

ДОЈАЖ" НА ВЛАСИНИ РИД 

 

1. Приступа се изради Стратешке процене у-

тицаја на животну средину Плана детаљне регула-

ције Водојаж на Власини Рид (у даљем тексту: 

Стратешка процена) у ужој зони санитарне заштите 

на подручју Власине, општина Сурудлица. 

 

2. Стратешком проценом биће обухваћено 

подручје Плана детаљне регулације "Водојаж" на 

Власини Рид на територији Општине Сурдулица 

којом ће се описати, вредновати и проценити могу-

ћи значајни утицаји на животну средину до којих 

може доћи имплементацијом Плана детаљне регу-

лације "Водојаж" на Власини Рид и одредити мере 

за смањење негативних утицаја на животну среди-

ну. 

 

3. Стратешка процена ће се вршити у складу 

са Законом о стратешкој процени утицаја на живот-

ну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 88/2010) и 

према критеријумима дефинисаним у прилогу исто-

г. Стратешка процена мора бити усаглашена са 

стратешким принципима заштите животне средине 

садржаним у Просторном плану подручја посебне 

намене Власина („Сл .гл. РС“ бр. 133/04), Усклађе-

ном Просторном плану општине Сурдулица („Сл. 

гл. града Врања“ бр. 34/12), Плану генералне регу-

лације Власина Рид („Сл. гл. града Врања“ бр. 

46/13) и одредбама Закона о заштити животне сре-

дине (''Сл.  гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. 

закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС и 

14/2016). 

4. Стратешком проценом ће бити обухваћен 

простор Плана детаљне регулације "Водојаж" на 
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Власини Рид. Прелиминарна граница плана обухва-

та део урбанистичке целине 1 дефинисане у Плану 

генералне регулације Власина Рид (“Сл. гл. Града 

Врања” бр. 46/13) који се налази у ужој зони сани-

тарне заштите Власинског језера. Граница планског 

обухвата из првог става овог члана је оквирна и би-

ће прецизно утврђена у фази израде нацрта Плана 

детаљне регулације "Водојаж" на Власини Рид. 

 

5. Израда Стратешке процене ће се обавити по 

фазама, у складу са чланом 8. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину. 

 

6. Избор носиоца израде извештаја о страте-

шкој процени извршиће се по поступку утврђеним 

Законом. Носилац израде Извештаја о Стратешкој 

процени може бити правно лице или предузетник 

које је уписано у одговарајући регистар за обавља-

ње делатности просторног и урбанистичког плани-

рања и израде планских и других развојних докуме-

ната. 

 

7. Рок за израду Извештаја о стратешкој про-

цени биће утврђен Уговором  склопљеним између 

Општине Сурдулица као инвеститора и носиоца 

израде Извештаја о стратешкој процени. 

 

8. Орган надлежан за припрему плана и про-

грама ће обезбедити учешће заинтересованих орга-

на, организација и јавности у поступку прибављања 

сагласности на Извештај о стратешкој процени. 

Извештај о Стратешкој процени биће изложен на 

јавни увид заједно са нацртом Плана детаљне регу-

лације "Водојаж" на Власини Рид. 

 

9. Предметно Решење чиниће саставни део 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Водо-

јаж" на Власини Рид 

 

10. Ово Решење објављује се у “Службеном 

гласнику Града Врања“ и представља саставни део 

докумнтације Плана детаљне регулације "Водојаж" 

на Власини Рид. 

 

  САМОСТАЛНИ САВЕТНИК                                                                         

        ЗА УРБАНИЗАМ   

 дипл.инж,арх  

Мирјана Спасић, с.р. 

НАЧЕЛНИК 

дипл.инж.арх,  

Жарко Искренов,с.р. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

130. 

 На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 

32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гл. РС'', 129/07), чл. 36. став 1. тачка 6. Статута 

Општине Сурдулица (''Сл. гл. ПО'', 25/08) и чл. 61. 

Пословника СО-е Сурдулица (''Сл. гл. ПО'', 12/08), 

Скупштина општине Сурдулица на седници одржа-

ној 15.03.2017.године, донела је   

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

“ОМЛАДИНСКО НАСЕЉЕ“  

НА ВЛАСИНИ РИД 

 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулаци-

је „Омладинско насеље“ (у даљем тексту: План) у 

ужој зони санитарне заштите на подручју Власине. 

 

Члан 2. 

 Прелиминарна граница плана обухвата део 

урбанистичке целине 2 дефинисане у Плану гене-

ралне регулације Власина Рид (“Сл. гл. Града Вра-

ња” бр. 46/13) који се налази у ужој зони санитарне 

заштите Власинског језера. 

Граница планског обухвата из првог става 

овог члана је оквирна и биће прецизно утврђена у 

фази израде нацрта Плана. 

        

                                                                

Члан 3. 

 Услови и смернице за овај План садржани су 

у плановима вишег реда и то: Просторни план 

подручја посебне намене Власина („Сл .гл. РС“ бр. 

133/04), Усклађен Просторни план општине Сурду-

лица („Сл. гл. града Врања“ бр. 34/12) и План гене-

ралне регулације Власина Рид („Сл. гл. града Вра-

ња“ бр. 46/13) којим је прописана обавеза да се 

подручја у ужој зони санитарне заштите Власинског 

језера разрађују плановима детаљне регулације. 

 

 Подлоге потребне за израду овог Плана биће 

прибављене од стране Републичког геодетског за-

вода Службе за катастар непокретности Сурдулица. 

 Ове подлоге ће бити допуњене потребном 

топографијом од стране обрађивача Плана. 

 

Члан 4. 

  Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора ПДР „Омладинско насеље“ 

заснивају се на дефинисању потенцијала и ограни-

чења у ужој зони санитарне заштите, заштите при-

роде и културних добара као и развојних приорите-
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та посматраног подручја ради унапређења постојеће 

и нове урбане вредности, дефинисања јавног инте-

реса и очувања природних и културних вредности 

простора. 

 

Члан 5. 

  Визија и циљ планирања на овом простору 

заснива се на сврсисходном и организованом ко-

ришћењу природних и изграђених културних по-

тенцијала, као и смањење просторних ограничења 

за развој механизмима сузбијања непланске градње, 

развојем мреже инфраструктуре и јавних простора, 

унапређењем елемената урбане структуре и пове-

ћањем санитарне заштите планираног водоизво-

ришта.  

Члан 6. 

  Концептуални оквир планирања састоји се у 

следећем: 

1.дефинисању површина јавне намене и осталих 

површина; 

2.преиспитивање капацитета изградње и 

подизање стандарда становања; 

3.дефинисање нове изградње одговарајућим 

урбанистичким параметрима; 

4.формирање саобраћајне мреже од постојећих 

и планираних саобраћајница које ће омогућити 

добру саобраћајну повезаност и приступачност; 

5.подизање нивоа инфраструктурне 

опремљености; 

6.заштита животне средине; 

7.мере за повећање санитарне заштите 

карактеристичне за предметну зону; 

8.очување природних и културних вредности. 

 

Члан 7. 

 Рок за израду Плана је 18 месеци од дана 

потписивања уговора са изабраним обрађивачем у 

поступку јавне набанке. 

Члан 8. 

 Израда Плана  детаљне регулације финанси-

раће се из Буџета општине Сурдулица, републичких 

фондова, донација и сл. Процењена вредност потре-

бних средстава је 2.500.000,00 динара. 

 

Члан 9. 

Излагање материјала на рани јавни увид и 

нацрта Плана на јавни увид врши се после извршене 

стручне контроле од стране Комисије за планове СО 

Сурдулица, оглашава се у локалном листу и на 

интернет страни органа који спроводи процедуру на 

огласној табли и траје 15 односно 30 дана од дана 

оглашавања. 

 Рани јавни увид и Јавни увид нацрта Плана 

биће спроведен у просторијама општине Сурдули-

ца.  

  

Члан 10. 

 Решење о приступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину биће саставни 

део ове одлуке. 

 

Члан 11. 

 Текстуални део Плана детаљне регулације 

„Омладинско насеље“ објавиће се у ''Службеном 

гласнику Града Врања''. 

 

Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику Града 

Врања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 350-91/2016-01                                                                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р. 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,  

грађевинске и имовинско-правне послове 

Број: 350-91/16-03 

03.03.2017.године 

СУРДУЛИЦА 

 

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-

шкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гл. 

РС'' бр. 135/04 и 88/10), члана 46. Закона о плани-

рању и зградњи (Сл.гл. РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађе-

винске и имовинско-правне послове, доноси  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-

НУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ОМЛАДИНСКО НАСЕЉЕ „НА ВЛАСИНИ 

РИД“ 

 

 

1. Приступа се изради Стратешке процене у-

тицаја на животну средину Плана детаљне регула-

ције „Омладинско насеље“ на Власини Рид (у да-

љем тексту: Стратешка процена), општина Суру-

длица. 
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2. Стратешком проценом биће обухваћено 

подручје Плана детаљне регулације „Омладинско 

насеље“ на Власини Рид, на територији Општине 

Сурдулица којом ће се описати, вредновати и про-

ценити могући значајни утицаји на животну среди-

ну до којих може доћи имплементацијом Плана де-

таљне регулације „Омладинско насеље“ на Власини 

Рид и одредити мере за смањење негативних утица-

ја на животну средину. 

 

3. Стратешка процена ће се вршити у складу 

са Законом о стратешкој процени утицаја на живот-

ну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 88/2010) и 

према критеријумима дефинисаним у прилогу исто-

г. Стратешка процена мора бити усаглашена са 

стратешким принципима заштите животне средине 

садржаним у Просторном плану подручја посебне 

намене Власина („Сл .гл. РС“ бр. 133/04), Усклађе-

ном Просторном плану општине Сурдулица („Сл. 

гл. града Врања“ бр. 34/12), Плану генералне регу-

лације Власина Рид („Сл. гл. града Врања“ бр. 

46/13) и одредбама Закона о заштити животне сре-

дине (''Сл.  гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. 

закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС и 

14/2016). 

 

4. Стратешком проценом ће бити обухваћен 

простор Плана детаљне регулације „Омладинско 

насеље“ на Власини Рид. Прелиминарна граница 

плана обухвата део урбанистичке целине 2 дефини-

сане у Плану генералне регулације Власина Рид 

(„Сл.гл. Града Врања“, бр. 46/13) који се налази у 

ужој зони санитарне заштите Власинског језера. 

Граница планског обухвата из првог става овог чла-

на је оквирна и биће ближе утврђена у фази израде 

нацрта Плана детаљне регулације„Омладинско на-

сеље“ на Власини Рид. 

 

5. Израда Стратешке процене ће се обавити по 

фазама, у складу са чланом 8. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину. 

 

6. Избор носиоца израде извештаја о страте-

шкој процени извршиће се по поступку утврђеним 

Законом. Носилац израде Извештаја о Стратешкој 

процени може бити правно лице или предузетник 

које је уписано у одговарајући регистар за обавља-

ње делатности просторног и урбанистичког плани-

рања и израде планских и других развојних докуме-

ната. 

 

7. Рок за израду Извештаја о стратешкој про-

цени биће утврђен Уговором  склопљеним између 

Општине Сурдулица као инвеститора и носиоца 

израде Извештаја о стратешкој процени. 

 

8. Орган надлежан за припрему плана и про-

грама ће обезбедити учешће заинтересованих орга-

на, организација и јавности у поступку прибављања 

сагласности на Извештај о стратешкој процени. 

Извештај о Стратешкој процени биће изложен на 

јавни увид заједно са нацртом Плана детаљне регу-

лације„Омладинско насеље“ на Власини Рид. 

 

9. Предметно Решење чиниће саставни део 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Омла-

динско насеље“ на Власини Рид. 

 

10. Ово Решење објављује се у “Службеном 

гласнику Града Врања“ и представља саставни део 

докумнтације Плана детаљне регулације „Омладин-

ско насеље“ на Власини Рид. 

                                                                                                                          

САВЕТНИК ЗА УРБАНИЗАМ                                                           

дипл.инж.арх, 

 Мирјана Ђорић Стевановић,с.р.                                 

 

НАЧЕЛНИК 

дипл.инж.арх,  

Жарко Искренов,с.р. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

131. 

 На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 

32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гл. РС“, бр. 129/07), чл. 36. став 1. тачка 6. 

Статута Општине Сурдулица („Сл. гл. ПО“, бр. 

25/08) и чл. 61. Пословника СО-е Сурдулица („Сл. 

гл. ПО“, 12/08), Скупштина општине Сурдулица на 

седници одржаној 15.03.2017.године, донела је   

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ХОТЕЛ ВЛАСИНА“ 

НА ВЛАСИНИ РИД 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулаци-

је „Хотел Власина“ (у даљем тексту: План) у ужој 

зони санитарне заштите на подручју Власине. 

 

Члан 2. 

 Прелиминарна граница плана обухвата део 

урбанистичке целине 3 дефинисане у Плану гене-

ралне регулације Власина Рид („Сл. гл. Града Вра-

ња“, бр. 46/13) који се налази у ужој зони санитарне 

заштите Власинског језера. 
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Граница планског обухвата из првог става 

овог члана је оквирна и биће прецизно утврђена у 

фази израде нацрта Плана. 

 

Члан 3. 

 Услови и смернице за овај План садржани су 

у плановима вишег реда и то: Просторном плану 

подручја посебне намене Власина („Сл .гл. РС“, бр. 

133/04), Усклађеном Просторном плану општине 

Сурдулица („Сл. гл. града Врања“, бр. 34/12) и Пла-

ну генералне регулације Власина Рид („Сл. гл. града 

Врања“, бр. 46/13) којима је прописана обавеза да се 

подручја у ужој зони санитарне заштите Власинског 

језера разрађују плановима детаљне регулације. 

 Подлоге потребне за израду овог Плана биће 

прибављене од стране Републичког геодетског за-

вода Службе за катастар непокретности Сурдулица. 

 Ове подлоге ће бити допуњене потребном 

топографијом од стране обрађивача Плана. 

 

Члан 4. 

  Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора ПДР „Хотел Власина“ заснивају 

се на дефинисању потенцијала и ограничења у ужој 

зони санитарне заштите, заштите природе и култур-

них добара као и развојних приоритета посматраног 

подручја ради унапређења постојеће и нове урбане 

вредности, дефинисања јавног интереса и очувања 

природних и културних вредности простора. 

Члан 5. 

  Визија и циљ планирања на овом простору 

заснива се на сврсисходном и организованом ко-

ришћењу природних и изграђених културних по-

тенцијала, као и смањење просторних ограничења 

за развој механизмима сузбијања непланске градње, 

развојем мреже инфраструктуре и јавних простора, 

унапређењем елемената урбане структуре и пове-

ћањем санитарне заштите планираног водоизво-

ришта.  

Члан 6. 

  Концептуални оквир планирања састоји се у 

следећем: 

1.дефинисању површина јавне намене и 

осталих површина; 

2.преиспитивању капацитета изградње и 

подизање стандарда становања; 

3.дефинисању нове изградње одговарајућим 

урбанистичким параметрима; 

4.формирању саобраћајне мреже од постојећих 

и планираних саобраћајница које ће омогућити 

добру саобраћајну повезаност и приступачност; 

5.подизању нивоа инфраструктурне 

опремљености; 

6.заштити животне средине; 

7.мерама за повећање санитарне заштите 

карактеристичне за предметну зону; 

8.очувању природних и културних вредности. 

 

Члан 7. 

 Рок за израду Плана је 18 месеци од дана 

потписивања уговора са изабраним обрађивачем у 

поступку јавне набанке. 

Члан 8. 

 Израда Плана  детаљне регулације финанси-

раће се из Буџета општине Сурдулица, републичких 

фондова, донација и сл. Процењена вредност потре-

бних средстава је 2.500.000,00 динара. 

 

Члан 9. 

Излагање материјала на рани јавни увид и 

нацрта Плана на јавни увид врши се после извршене 

стручне контроле од стране Комисије за планове СО 

Сурдулица, оглашава се на огласној табли, у локал-

ном листу и на интернет страни органа који спрово-

ди процедуру и траје 15 односно 30 дана од дана 

оглашавања. 

 Рани јавни увид и Јавни увид нацрта Плана 

биће спроведен у просторијама општине Сурдули-

ца.  

Члан 10. 

 Решење о приступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину биће саставни 

део ове одлуке. 

Члан 11. 

 Текстуални део Плана објавиће се у „Слу-

жбеном гласнику Града Врања“. 

 

Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 350-87/2016-01                                                                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р.  

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,  

грађевинске и имовинско-правне послове 

Број: 350-87/16-03 

01.03.2017.године 

СУРДУЛИЦА 

 

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-

шкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гл. 

РС'' бр. 135/04 и 88/10), члана 46. Закона о плани-

рању и зградњи (Сл.гл. РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
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24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађе-

винске и имовинско-правне послове, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-

НУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ХО-

ТЕЛ ВЛАСИНА" НА ВЛАСИНИ РИД 

 

 

1. Приступа се изради Стратешке процене у-

тицаја на животну средину Плана детаљне регула-

ције Хотел Власина на Власини Рид (у даљем тек-

сту: Стратешка процена) у ужој зони санитарне 

заштите на подручју Власине, општина Сурудлица. 

2. Стратешком проценом биће обухваћено 

подручје Плана детаљне регулације Хотел Власина 

на Власини Рид на територији Општине Сурдулица 

којом ће се описати, вредновати и проценити могу-

ћи значајни утицаји на животну средину до којих 

може доћи имплементацијом Плана детаљне регу-

лације Хотел Власина на Власини Рид и одредити 

мере за смањење негативних утицаја на животну 

средину. 

 

3. Стратешка процена ће се вршити у складу 

са Законом о стратешкој процени утицаја на живот-

ну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 88/2010) и 

према критеријумима дефинисаним у прилогу исто-

г. Стратешка процена мора бити усаглашена са 

стратешким принципима заштите животне средине 

садржаним у Просторном плану подручја посебне 

намене Власина („Сл .гл. РС“ бр. 133/04), Усклађе-

ном Просторном плану општине Сурдулица („Сл. 

гл. града Врања“ бр. 34/12), Плану генералне регу-

лације Власина Рид („Сл. гл. града Врања“ бр. 

46/13) и одредбама Закона о заштити животне сре-

дине (''Сл.  гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. 

закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС и 

14/2016). 

 

4. Стратешком проценом ће бити обухваћен 

простор Плана детаљне регулације Хотел Власина 

на Власини Рид. Прелиминарна граница плана обу-

хвата део урбанистичке целине 3 дефинисане у 

Плану генералне регулације Власина Рид („Сл. гл. 

Града Врања“, бр. 46/13) који се налази у ужој зони 

санитарне заштите Власинског језера. 

Граница планског обухвата из првог става о-

вог члана је оквирна и биће прецизно утврђена у 

фази израде нацрта Плана. 

 

5. Израда Стратешке процене ће се обавити по 

фазама, у складу са чланом 8. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину. 

 

6. Избор носиоца израде извештаја о страте-

шкој процени извршиће се по поступку утврђеним 

Законом. Носилац израде Извештаја о Стратешкој 

процени може бити правно лице или предузетник 

које је уписано у одговарајући регистар за обавља-

ње делатности просторног и урбанистичког плани-

рања и израде планских и других развојних докуме-

ната. 

 

7. Рок за израду Извештаја о стратешкој про-

цени биће утврђен Уговором  склопљеним између 

Општине Сурдулица као инвеститора и носиоца 

израде Извештаја о стратешкој процени. 

8. Орган надлежан за припрему плана и про-

грама ће обезбедити учешће заинтересованих орга-

на, организација и јавности у поступку прибављања 

сагласности на Извештај о стратешкој процени. 

Извештај о Стратешкој процени биће изложен на 

јавни увид заједно са нацртом Плана детаљне регу-

лације Хотел Власина на Власини Рид. 

 

9. Предметно Решење чиниће саставни део 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације Хотел 

Власина на Власини Рид. 

 

10. Ово Решење објављује се у “Службеном 

гласнику Града Врања“ и представља саставни део 

докумнтације Плана детаљне регулације Хотел Вла-

сина. 

                                                                                                                            

САВЕТНИК ЗА УРБАНИЗАМ                                                          

дипл.инж.арх, 

 Мирјана Ђорић Стевановић,с.р.                                 

 

НАЧЕЛНИК 

дипл.инж.арх,  

Жарко Искренов,с.р. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

132. 

 На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 

32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гл. РС“, бр. 129/07), чл. 36. став 1. тачка 6. 

Статута Општине Сурдулица („Сл. гл. ПО“, бр. 

25/08) и чл. 61. Пословника СО-е Сурдулица („Сл. 

гл. ПО“, 12/08), Скупштина општине Сурдулица на 

седници одржаној 15.03.2017.године, донела је   
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О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЛУЈИНЦИ“ 

НА ВЛАСИНИ РИД 

 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулаци-

је „Лујинци“ (у даљем тексту: План) у ужој зони 

санитарне заштите на подручју Власине. 

 

Члан 2. 

 Прелиминарна граница плана обухвата део 

урбанистичке целина 3, 4 и 5 дефинисаних у Плану 

генералне регулације Власина Рид („Сл. гл. Града 

Врања“, бр. 46/13) који се налази у ужој зони сани-

тарне заштите Власинског језера. 

Граница планског обухвата из првог става 

овог члана је оквирна и биће прецизно утврђена у 

фази израде нацрта Плана. 

 

Члан 3. 

 Услови и смернице за овај План садржани су 

у плановима вишег реда и то: Просторном плану 

подручја посебне намене Власина („Сл .гл. РС“, бр. 

133/04), Усклађеном Просторном плану општине 

Сурдулица („Сл. гл. града Врања“, бр. 34/12) и Пла-

ну генералне регулације Власина Рид („Сл. гл. града 

Врања“, бр. 46/13) којима је прописана обавеза да се 

подручја у ужој зони санитарне заштите Власинског 

језера разрађују плановима детаљне регулације. 

 

 Подлоге потребне за израду овог Плана биће 

прибављене од стране Републичког геодетског за-

вода Службе за катастар непокретности Сурдулица. 

 Ове подлоге ће бити допуњене потребном 

топографијом од стране обрађивача Плана. 

 

Члан 4. 

  Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора ПДР „Лујинци“ заснивају се на 

дефинисању потенцијала и ограничења у ужој зони 

санитарне заштите, заштите природе и културних 

добара као и развојних приоритета посматраног 

подручја ради унапређења постојеће и нове урбане 

вредности, дефинисања јавног интереса и очувања 

природних и културних вредности простора. 

 

Члан 5. 

  Визија и циљ планирања на овом простору 

заснива се на сврсисходном и организованом ко-

ришћењу природних и изграђених културних по-

тенцијала, као и смањењу просторних ограничења 

за развој механизмима сузбијања непланске градње, 

развојем мреже инфраструктуре и јавних простора, 

унапређењем елемената урбане структуре и пове-

ћањем санитарне заштите планираног водоизво-

ришта.  

 

Члан 6. 

  Концептуални оквир планирања састоји се у 

следећем: 

1.дефинисању површина јавне намене и осталих 

површина; 

2.преиспитивању капацитета изградње и 

подизање стандарда становања; 

3.дефинисању нове изградње одговарајућим 

урбанистичким параметрима; 

4.формирању саобраћајне мреже од постојећих 

и планираних саобраћајница које ће омогућити 

добру саобраћајну повезаност и приступачност; 

5.подизању нивоа инфраструктурне 

опремљености; 

6.заштити животне средине; 

7.мерама за повећање санитарне заштите 

карактеристичне за предметну зону; 

8.очувању природних и културних вредности. 

Члан 7. 

 Рок за израду Плана је 18 месеци од дана 

потписивања уговора са изабраним обрађивачем у 

поступку јавне набанке. 

 

Члан 8. 

 Израда Плана  детаљне регулације финанси-

раће се из Буџета општине Сурдулица, републичких 

фондова, донација и сл. Процењена вредност потре-

бних средстава је 2.500.000,00 динара. 

 

Члан 9. 

Излагање материјала на рани јавни увид и 

нацрта Плана на јавни увид врши се после извршене 

стручне контроле од стране Комисије за планове СО 

Сурдулица, оглашава се на огласној табли, у локал-

ном листу и на интернет страни органа који спрово-

ди процедуру и траје 15 односно 30 дана од дана 

оглашавања. 

 Рани јавни увид и Јавни увид нацрта Плана 

биће спроведен у просторијама општине Сурдули-

ца.  

  

Члан 10. 

 Решење о приступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину биће саставни 

део ове одлуке. 

 

Члан 11. 

 Текстуални део Плана објавиће се у „Слу-

жбеном гласнику Града Врања“. 

 

Члан 12. 
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 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 350-89/2016-01                                                                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р.  

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,  

грађевинске и имовинско-правне послове 

Број: 350-89/16-03 

03.03.2017.године 

СУРДУЛИЦА 

 

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-

шкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гл. 

РС'' бр. 135/04 и 88/10), члана 46. Закона о плани-

рању и зградњи (Сл.гл. РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађе-

винске и имовинско-правне послове, доноси  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-

НУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЛУ-

ЈИНЦИ" НА ВЛАСИНИ РИД 

 

 

1. Приступа се изради Стратешке процене у-

тицаја на животну средину Плана детаљне регула-

ције Лујинци на Власини Рид (у даљем тексту: 

Стратешка процена) у ужој зони санитарне заштите 

на подручју Власине, општина Сурудлица. 

 

2. Стратешком проценом биће обухваћено 

подручје Плана детаљне регулације Лујинци на 

Власини Рид на територији Општине Сурдулица 

којом ће се описати, вредновати и проценити могу-

ћи значајни утицаји на животну средину до којих 

може доћи имплементацијом Плана детаљне регу-

лације Лујинци на Власини Рид и одредити мере за 

смањење негативних утицаја на животну средину. 

 

3. Стратешка процена ће се вршити у складу 

са Законом о стратешкој процени утицаја на живот-

ну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 88/2010) и 

према критеријумима дефинисаним у прилогу исто-

г. Стратешка процена мора бити усаглашена са 

стратешким принципима заштите животне средине 

садржаним у Просторном плану подручја посебне 

намене Власина („Сл .гл. РС“ бр. 133/04), Усклађе-

ном Просторном плану општине Сурдулица („Сл. 

гл. града Врања“ бр. 34/12), Плану генералне регу-

лације Власина Рид („Сл. гл. града Врања“ бр. 

46/13) и одредбама Закона о заштити животне сре-

дине (''Сл.  гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. 

закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС и 

14/2016). 

 

4. Стратешком проценом ће бити обухваћен 

простор Плана детаљне регулације Лујинци на Вла-

сини Рид. Прелиминарна граница плана обухвата 

део урбанистичке целина 3, 4 и 5 дефинисаних у 

Плану генералне регулације Власина Рид („Сл. гл. 

Града Врања“, бр. 46/13) који се налази у ужој зони 

санитарне заштите Власинског језера. 

Граница планског обухвата из првог става о-

вог члана је оквирна и биће прецизно утврђена у 

фази израде нацрта Плана. 

 

5. Израда Стратешке процене ће се обавити по 

фазама, у складу са чланом 8. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину. 

 

6. Избор носиоца израде извештаја о страте-

шкој процени извршиће се по поступку утврђеним 

Законом. Носилац израде Извештаја о Стратешкој 

процени може бити правно лице или предузетник 

које је уписано у одговарајући регистар за обавља-

ње делатности просторног и урбанистичког плани-

рања и израде планских и других развојних докуме-

ната. 

 

7. Рок за израду Извештаја о стратешкој про-

цени биће утврђен Уговором  склопљеним између 

Општине Сурдулица као инвеститора и носиоца 

израде Извештаја о стратешкој процени. 

 

8. Орган надлежан за припрему плана и про-

грама ће обезбедити учешће заинтересованих орга-

на, организација и јавности у поступку прибављања 

сагласности на Извештај о стратешкој процени. 

Извештај о Стратешкој процени биће изложен на 

јавни увид заједно са нацртом Плана детаљне регу-

лације Лујинци на Власини Рид. 

 

9. Предметно Решење чиниће саставни део 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације Лујинци 

на Власини Рид. 

 

10. Ово Решење објављује се у “Службеном 

гласнику Града Врања“ и представља саставни део 
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докумнтације Плана детаљне регулације Лујинци на 

Власини Рид . 

                                                                                                                           

 

  САМОСТАЛНИ САВЕТНИК                                                                         

        ЗА УРБАНИЗАМ   

 дипл.инж,арх  

Мирјана Спасић, с.р. 

 

НАЧЕЛНИК 

дипл.инж.арх,  

Жарко Искренов,с.р. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

133. 

На основу чл. 32. става 1. тачке 6 Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07),  чл. 

22 став 1., 2, 3, 4, 5 и 6. Закона о јавној својини 

(„Сл.гл.РС“ бр. 72/11, 88/13, и 105/14), члана 6. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда чл. 36. 

става 1. тачка 7. Статута општине Сурдулица 

(„Службени.гласник.Пчињског округа“, бр. 25/08 и 

„Службени гласник Града Врања“ бр. 16/2011), 

Скупштина општине Сурдулица на седници 

одржаној 15.03.2017. год. донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ТУРИСТИЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

ДА ГРАДСКИ БАЗЕН ДА У ЗАКУП 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком општина Сурдулица као 

носилац права јавне својине на објекту „Градски 

базен“ у Сурдулици, кат.парцела бр. 417.  КО 

Сурдулица, на месту зв. „Кеј Раде Цветковића“по 

пос.листу бр. 836. ДАЈЕ САГЛАСНОСТ 

Туристичкој организацији  општине Сурдулица, која 

је корисник објекта на основу Одлуке Скупштине 

општине Сурдулица бр. 463-48/04-01 од 18.06.2004. 

године да  може дати у закуп у складу са законом и 

подзаконским актима. 

                                                               

Члан 2. 

 Објекат из „Градски базен“ описан у члану 1. 

ове одлуке даје се у закуп на период од 5 година, уз 

могућност продужења Уговора уз сагласност 

Општинског већа. 

 

Члан 3. 

 Овлашћујуе се директор Туристичке 

организације да формира комисију и предузима 

друге радње које су неопходне за спровођење 

поступка давања у закуп објекта градског базен. 

 

Члан 4. 

 Директор Туристичке организације општине 

Сурдулица по спроведеном поступку у складу са 

уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прукупљања писмених понуда, 

закључиће Уговор о закупу са закуподавцем сходно 

одредбама ЗООО. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од  дана  

објављивања у „Сл.гл.“града Врања. 

 

Члан 6. 

 Одлуку доставити: Туристичкој 

организацији, приложити у седнички материјал и 

архиви ради евиденције. 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 404-72/17-01 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р.  

                                                            

134. 

 На основу члана 13. Закона о буџетском 

систему (Сл.Гл.РС. бр.54/09, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014), члана 6. став 1. тачка 2. Закона 

о финансирању локалне самоуправе (Сл.Гл.РС 

бр.62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени 

дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн. и 95/2015-

усклађени дин. Изн.), члана 32. став 1. тачке 3. и 6. 

Закона о локалној самоупраи (Сл.Гл.РС бр.129/07) и 

члана 36. став 1. тачке 3. и 7. Статута општине 

Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.25/08), Скупштина 

општине Сурдулица, на седници одржаној дана  

15.03.2017. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

 О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

I 

 У Одлуци о накнадама за услуге које врши 

Општинска управа број 434-37/09-01 од 

07.12.2009.године објављене у Службеном гласнику 
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Града Врања број 32/2009, врше се, следеће измене 

и допуне: 

 

1) У Тарифном  броју 7. иза тачке 3. додаје се 

тачка 4. 

• „Ослобађају се плаћања накнаде за услуге које 

врши Општинска управа општине Сурдулица 

предвиђене у тачки 1. тачки 2. и тачки 3. у 

Тарифном броју 7. она физичка лица која 

поднесу захтев за доношење решења у 

управном поступку о накнадном упису у МКР, 

МКУ и КД, о промени личног имена и о 

исправкама у матичним књигама и књигама 

држављана,  ради усаглашавања података из 

документације са уписаним подацима у 

матичним књигама за сва матична подручја 

општине Сурдулица“. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 Одлуку о изменама и допунама одлуке о 

накнадама за услуге које врши Општинска управа 

објавити у Службеном гласинку града Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 434-8/17-01 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р.  

135. 

 На основу члана 20. став 1. тачка 19. и члана 

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(“Сл.гл.РС” бр. 129/07), члана 34, 35 и 42. Закона о 

ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС” бр. 111/09 и 

92/11), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада 

штабова за ванредне ситуације (“Сл.гл.РС” бр. 

98/2010), и члана 15. става 1. тачке 20. и члана 36. 

става 1. тачке 7.0 Статута општине Сурдулица 

(“Сл.гл.ПО” бр. 25/08, и Сл.гл.Града Врања” бр. 

16/11), Скупштина општине Сурдулица на седници 

одржаној 15.03.2017.године, донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

 

I 

 У Решењу о образовању  општинског Штаба 

за ванредне ситуације (“Сл.гл.града Врања” бр.5/15), 

у II ставу 1 врши се следећа измена: 

– у тачки 6. “Снежана Врбанац” начелник 

Општинске управе, разрешава се дужности члана, а 

именује се “Слађана Максимовић”, начелник 

Општинске управе. 

– У тачки 7. “Слађана Максимовић”, ВД 

директор дирекције за грађевинско земљиште и 

путеве разрешава се дужности члана, а “Јасмина 

Петровић”  саветник на пословима пољопривреде и 

водопривреде у општинској управи. 

– У тачки 9. “Ненад Ивановић”, командир 

полицијске станице у Сурдулици, разрешава се 

дужности члана, а именује се “Владица Станковић” 

командир полицијске станице у Сурдулици. 

 

II 

 У свему осталом решење остаје неизмењено. 

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у Службеном гласнику града Врања. 

 

IV 

 Решење доставити: именованима, приложити 

уз седнички материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 87-9/17-01 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р.  

 

136. 

 На основу члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту (“Сл.гл.РС” бр. 62/06, 

65/08, 41/09 и 112/15), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи (“Сл.гл.РС” бр. 

129/07), и члана 36. става 1. тачке 32. Статута 

општине Сурдулица (“Сл.гл.ПО” бр. 25/08, и 

Сл.гл.Града Врања” бр. 16/11), Скупштина општине 

Сурдулица на седници одржаној 15.03.2017.године, 

донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КОМАСАЦИЈУ 

 

I 

 Образује се Комисија за комасацију у 

следећем саставу: 

1. Милан Цветановић, председник комисије, 

- Марија Велиновић, заменик 

председника. 

2. Јасмина Петровић, дипл. инж. 
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Пољопривреде, за члана. 

- Марко Симић, заменик члана. 

3. Марјан Аризановић, геодетски инжењер, 

за члана. 

- Јелица Цветков, заменик члана. 

4. Мирјана Спасић, дипломирани архитекта 

за члана, 

- Љубинка Ђорић, заменик члана. 

5. Бобан Николић, из Загужања, учесник 

комасације, члан. 

- Владица Виденов, заменик члана. 

6. Бобан Марковић из Сувојнице, учесник 

комасације, члан. 

- Слађана Миловановић, заменик члана. 

7. Драган Тасић, из Алакинца, учесник 

комасације, члан. 

- Милена Алексић, заменик члана. 

 

 За секретара Комисије именује се Наталија 

Радовановић, радник Општинске управе, 

дипломирани правник. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у Службеном гласнику града Врања. 

 

III 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о формирању Комисије за спровођење 

комасације пољопривредног земљишта бр. 461-5/03-

01 од 18.07.2003. године. 

 

IV 

 Решење доставити: именованима, приложити 

уз седнички материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 020-28/17-01 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р.  

137. 

 На основу члана 36. Статута општине 

Сурдулица („Службени гласник ПО бр.25/08 и 

Сл.Гл.Града Врања  бр. 16/11), члана 2. Одлуке о 

одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини  („Службени Гласник 

Пчињског округа“, број 1/07) а у вези са чл. 61, 64, 

64а и 64б Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник Републике Србије", бр. 62/06, 

65/08, 41/09 и 112/15), Скупштина општине 

Сурдулица, на седници одржаној дана 15.03.2017. 

године, доноси 

 

             

 РЕШЕЊЕ 

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

 НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

   

I 

 `Образује се Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Сурдулица  (у даљем 

тексту: Комисија), на мандатни период од четири 

године. 

      

II 

 У Комисију се именују: 

За председника: Круница Стојановић, дипломирани 

правник, 

За заменика председника: Марија Велиновић, 

дипломирани правник, 

За чланове: 

1.Ненад Петковић,  дипломирани економиста 

2. Марко Симић, инжењер пољопривреде 

3. Мирјана Ђорић, дипломирани архитекта 

4. Владица Виденов- дипломирани правник 

5. Љупча Стојанов- одборник 

 

III 

 Задатак Комисије је: давање предлога 

председнику општине  за доношење Одлуке о 

давању на коришћење без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини, 

Одлуке о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини по праву пречег 

закупа, Одлуке о расписивању јавног огласа за 

давање у закуп пољопривредног земљишта 

удржавној својини на територији општине 

Сурдулица, спровођење поступка давања у 

закуппољопривредног земљишта у државној 

својини по основу јавног надметања (јавне 

лицитације или прикупљањ а писаних понуда), 

вођење записника и давање предлога председнику 

општине Сурдулице за доношење Одлуке о давању 

у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини; 

- утврђивање цене закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини по праву пречег 

закупа, а на основу просечне последње 

излицитиране цене на последњем одржаном јавном 

надметању за пољопривредно земљиште и државној 

својини истог квалитета које је дато у закуп на 

територији општине Сурдулице и доноси закључак 

о истој; 
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- утврђивање почетне цене за закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини  у првом и/или у 

другом кругу јавног надметања и доношење 

закључка о истој; 

- одређивање тржишне цене закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини, за            сваку 

катастарску парцелу планирану за давање у закуп и 

за свако јавно надметање покатастарским 

општинама на територији општине Сурдулица, које 

је обухваћено годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине 

Сурдулица, непосредно и на основу података 

надлежних органа, да код утврђивања цена узме у 

обзир податке Управе јавних прихода о тржишним 

ценама и ценама закупа пољопривредног земљишта 

као и податке о тржишним ценама закупа 

пољопривредног земљишта истог квалитета на 

подручју на коме се парцела налази и да изврши 

увид у предметне парцеле, водећи рачуна о 

могућности њиховог коришћења у сврху 

пољопривредне производње, сагледа положај и 

приступ парцелама, близину и проходност 

саобраћајних прилаза, близину извора за 

наводњавање, културу и класу парцеле; 

- да непосредно и на основу података надлежних 

органа одреди цену закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини у вансудским 

поравнањима која се закључују у случају 

бесправног заузећа пољопривредног земљишта у 

државној својини; 

- достављање Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине, Управи за 

пољопривредно земљиште нацрт Одлуке о 

расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Сурдулица на техничку 

контролу и усаглашавање; 

- давање предлога председнику општине за 

доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о 

давању у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини по основу права пречег закупа 

односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, у оправданим 

случајевима; 

- присуствовање поступку увођења у посед закупца 

пољопривредног земљишта у државној својини; 

- Доноси остала потребна акта. 

 

IV 

  Стручне послове за прикупљање потребне 

документације ради давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, 

стручну обраду аката, других материјала, 

организационе и административне послове за 

Комисију врши одељење за финансије и привреду - 

запослени на пословима пољопривреде. 

 

V 

 Председник, заменик председника и чланови 

Комисије имају право на надокнаду за рад у 

Комисији, у висини коју утврђује председник 

општине Сурдулица својим актом 

 

VI 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Врања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 020-27/17-01 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р.  

 

138. 

На основу члана 68. и 100. Закона о заштити 

животне средине („Сл.гл.РС“ бр.135/04,36/09, 36/09-

др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС и 14/16),  

члана 36. став 1. тачка 7. Статута Општине 

Сурдулица („Сл.гл.РС“,бр.25/08 и 16/2011), члана 2. 

Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање 

животне средине („Сл.лист града Врања“,бр. 

25/2015) и  Одлука о отварању буџетског фонда за 

заштиту животне средине бр.415-5/16-03 од  

17.11.2016.год.  по прибављеној сагласности 

Министарства пољопривреде и  заштите животне 

средине  Републике Србије  бр. 401-00-4529/2016-03 

од 10.01.2017.године,   Скупштина Општине 

Сурдулица на седници одржаној дана 15.03.2017. 

године,   доноси 

 

 

ПРОГРАМ 

  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА  ЗА 2017. ГОДИНЕ 

1. Овим Програмом утврђује  се намена и начин  

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Сурдулица  (у даљем 

тексту: Фонд) планираних у буџету општине 

Сурдулица за 2017.годину, намењених за 

реализацију планова, програма, пројеката и других 

активности у области   заштите и унапређења 

животне средине на територији општине Сурдулица. 

 

2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у 

укупном износу од 24.000.000,00  динара, оствариће 

се и то од: 

- накнаде за заштиту  и унапређење животне 

средине која се наплаћује по Одлуци о 

накнади за заштиту и унапређивање животне 
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средине на територији општине Сурдулица, а   

у оквиру накнаде за коришћење јавних 

добара, у складу са законом, 

- и дела средстава по основу накнаде за 

загађивање животне средине која се 

наплаћује по основу члана 84.,85.  и члана 

85.а Закона о заштити животне средине, 

 

3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма, у 

складу са обавезама  локалне  самоуправе 

утврђених законима из области заштите животне 

средине, користиће се  наменски за 

финансирање: 

 3.1. Подстицајних, превентивних и 

санационих  програма и пројеката; 

 3.2. Програма и пројеката праћења стања 

животне средине (мониторинг); 

 3.3. Програма заштите и развоја заштићених 

природних добара; 

 3.4. Програми и пројекти у вези управљања 

отпадом; 

 3.5. Научноистраживачких програма и 

пројеката; 

 3.6. Едукације и јачања свести о потреби 

заштите животне средине; 

 3.7. Информисање и објављивање података о 

стању животне средине; 

 3.8. Других активности од значаја за заштиту 

животне средине; 

 3.9. Трошкове реализације програма; 

 

3.1. Подстицајни, превентивни и санациони  

програми и пројекти 

Планира се реализација пројеката и програма који 

се односе на: 

- очување и унапређење зеленила у функцији 

заштите животне средине на територији Општине 

Сурдулица, 

- израду катастра зеленила на територији Општне 

Сурдулица са израдом Стратегије развоја система 

зелених простора на територији општине, 

- уништавање амброзије на  урбаном делу 

територије општине Сурдулица, као и приградским 

насељима где је густина становништва  највећа, у 

циљу заштите и очувању животне средине, 

- ажурирање Локалног катастра извора загађења 

животне средине, 

-израда локалног акционог плана за биодиверзитете, 

- мере заштите животне средине које се предузимају 

ради спречавања угрожавања животне   средине и 

здравља људи  у ванредним ситуацијама изазване 

хемијским удесом, 

-  пројектно и конкурсно финансирање и 

суфинансирање пројеката и програма  организација 

цивилног друштва,  невладиних организација и 

Јавних предузећа из области заштите животне 

средине, 

- друге потстицајне, превентивне и санационе 

програме и пројекте за чијoм се реализацијом укаже 

потреба. 

 За реализацију наведених програма  

потписаће се уговори са надлежним јавним 

преузећима, невладиним организацијама, 

овлашћеним стручним и научним организацијама и 

установама, након  спроведеног одговарајућег 

поступка, а све у складу са обавезама проистеклим 

из Закона о заштити животне средине и осталих 

прописа из области заштите животне средине. 

 

 3.2. Програма и пројеката праћења стања 

животне средине (мониторинг) 

Планира се реализација законом утврђених обавеза 

локалне самоуправе у области мониторинга, као и 

других програма и пројеката праћења стања 

животне средине: 

-     праћење квалитета ваздуха, 

- праћење нивоа комуналне буке, 

- праћење квалитета подземних и отпадних 

вода, 

- праћење квалитета површинских  вода, 

-     праћење квалитета земљишта, 

-    праћење нивоа нејонизујућих зрачења, 

- категоризација и караткеризација отпада 

градског сметлишта, 

- мерење у ванредним ситуацијама које су 

настале као последица хемијског удеса. 

 

За реализацију наведених програма и пројеката 

закључиће се уговори са овлашћеним стручним и 

научним организацијама и установама, а у складу са 

законским прописима из области заштите животне 

средине. 

 

 3.3. Програма заштите и развоја 

заштићених природних добара 

-Актом Владе Републике Србије Власинско језеро и 

његова околина стављено је под заштитом као 

предео изузетних одлика под именом „Власина“ и 

утврђено је за заштићено природно добро I 

категорије (Предео изузетних одлика „Власина“). 

У 2017. години ће се разматрати   планови 

управљања над заштићеним природним добрима, 

као и израда годишњих програма управљача  и 

финансирање  или суфинансирање реализација 

приоритетних програмских активности, а на основу 

конкретних пројеката и програма понуђених од 

стране управљача  или корисника заштићеног 

подручја. 

 

 3.4. Програми и пројекти у вези 
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управљања отпадом 

-У складу са Законом о управљању отпадом 

(Сл.гл.РС“,бр.36/09, 88/10 и 14/16)  јединица 

локалне самоуправе планира  реализацију пројеката 

и програма који се односе на: 

 

- Чишћење дивљих депонија са територије општине 

Сурдулица. 

-  Набавка канти запремина 120л и контејнера 1,1м3, 

- Имплементација Плана управљања отпадом, 

- Реализација по фазама пројекта израда главног 

пројекта „санације, рекултивације и даље 

експлоатације до коначног затварања постојећег 

сметлишта Бубавица за град Сурдулица“. 

 За реализацију наведених програма и 

пројеката закључиће се уговори са овлашћеним 

стручним и научним организацијама и установама, а 

у складу са законским прописима из области 

заштите животне средине. 

 

 3.5. Научноистраживачких програма и 

пројеката 

-Суфинансираће се научно-истраживачки пројекти 

из области животне средине за које постоји потреба 

и интерес да се реализују на територији општине 

Сурдулица, а који дају применљиве научне 

резултате у краћем временском периоду, уз 

конкретна решења која доприносе заштити и 

унапређењу животне средине на територији 

општине Сурдулица. 

На основу посебног акта председник општине 

Сурдулица , а зависно од потреба општине 

финансираће се или суфинансирати научно-

истраживачки пројекти из области животне средине 

чији резултати и решења омогућавају решавање 

приоритетних проблема и доприносе заштити и 

унапређењу животне средине на територији 

општине Сурдулица. 

 

 3.6. Едукације и јачања свести о потреби 

заштите животне средине 

-Пропагандне активности, штампање стратешких 

докумената и сарадња са васпитно-образовним, 

научним установама, јавним предузећима и другим 

установама и организацијама у циљу реализације 

пројеката везаних за еколошку едукацију и 

финансирање активности Службе  за заштиту 

животне средине, која ће  самостално  или  у 

сарадњи  са  другим  субјектима,  организовати  или  

учествовати  у  предавањима, семинарима,  

трибинама,  скуповима,  манифестацијама,  

акцијама  из  области заштите  и  унапређења  

животне  средине  и  обележавању  значајних  

датума  и  догађаја такозвани Еколошки календар 

(обухвата све важније догађаје из области заштите 

животне средине). 

 

3.7. Информисање и објављивање 

података о стању животне средине 

-Oдржавање  и иновирање  Интернет   презентације 

општине Сурдулица, a у иљу  редовног,  

благовременог,    и  објективног  обавештавања  

јавности о стању животне средине, као и 

обавештењу јавности о стању животне средине 

путем средствима јавног информисања mass-medie, 

www, f.book... 

 

 3.8. Других активности од значаја за 

заштиту животне средине 

-Субвенције ЈП «Вододвод» Сурдулица  за набавку 

опреме за постројење за пречишћавање отпадних 

вода, 

- Реализација  пројеката решавања проблема 

отпадних вода на територији општине, као и замена 

постојећих мрежа каналзационих система на 

територији општине Сурдулица, 

- Повремене циљане контроле загађења животне 

средине на територији општине Сурдулица ради 

ефикаснијег рада  градске еколошке инспекције и 

циљаних ненајављених контрола загађења животне 

средине (буком, аерозагађењем, отпадним водама, 

нејонизујућим зрачењем и сл.), по потреби, део 

Програма се резервише за ову намену, 

-измирење доспелих обавеза из претходне године; 

- обезбеђење суфинансирања за учешће на  

међународним и домаћим конкурсима из области 

заштите животне средине; 

- набавка потребних материјала и опреме неопходне 

за спречавање или отклањање последица које утичу 

на заштиту животне средине. 

 

 3.9. Трошкове реализације програма 

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току 

буџетске године не остварују у планираном износу 

расходи ће се остваривати по приоритетима које 

утврди Председник општине Сурдулица и то: 

обавезе утврђене законом и раније преузете 

уговорне обавезе. 

У циљу рационалног коришћења финансијских 

средстава, Решењем Председника општине 

Сурдулица  у тачки 3., могу се вршити промене у  

намени финансијских средстава. 

 

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се 

увећају за износ неутрошених, наменских средстава 

пренетих из претходне године и за износ донација и 

прихода из других извора, која ће се користити у 

складу са овим програмом. 

 

6. Одељење за Привреду и финансије и Одељење за 
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урбанизам, стамбено-    комуналне, грађевинске и 

имовинско-правне послове   Општинске управе 

општине  Сурдулица   вршиће финансирање  

пројеката на основу уговора или споразума о    

финансирању или суфинансирању животне средине, 

као и стручне и  административно техничке послове 

за реализацију истих, а одобрење за финансирање 

сваког појединачног програма или пројекта 

одобрава  Председник   општине Сурдулица, ако су 

у сагласности са предложеним Програмом 

коришћења средстава за 2017.годину. 

 

7.  Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, 

грађевинске и имовинско-  правне послове 

Општинске управе општине Сурдулица  вршиће  

избор и надзор Програма и Пројеката и подносиће 

пријаве пројеката код Фонда за заштиту животне 

средине. 

 

8.  На крају периода 01. јануар-31. децембар 

2016.године, уколико буду неискоришћена средства 

Буџетског фонда преносе се у наредну годину и 

распоређује  у програму коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Сурдулица за 2017.годину у складу са 

чланом 10. Одлуке о отварању  Буџетског фонда 

за заштиту животне средине општине Сурдулица. 

 

9.  Пријаве програма и пројеката за финансирање на 

основу расписаног Јавног конкурса достављаће се  

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, 

грађевинске и имовинско- правне послове 

Општинске управе општине Сурдулица  а комисија, 

коју формира Председник општине Сурдулица , ће 

вршити избор програма и пројеката,  ако су у  

сагласности са предложеним Програмом коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине за 2017. годину. Комисија за избор програма 

и пројеката биће састављена од  чланова Општинске 

управе општине Сурдулица. 

10.  Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, 

грађевинске и имовинско-  правне послове 

Општинске управе Сурдулица може бити наручилац 

израде програма или пројекта за финансирање, по 

одобрењу председника општине Сурдулица, или по 

потреби расписати јавни позив за финансирање или 

суфинансирање програма  и  пројеката који су 

од интерес за општину. 

 

11.   Овј Програм    ступа на снагу даном доношења 

а  објавиће се   у «Службеном гласнику града 

Врања». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 415-7/17-01 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р.  

 

139. 

 На основу члана 60. став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту (Сл.Гл.РС, 

бр.62/06,65/08, 41/09 и 112/2015),  члана 32. став 1. 

тачка 6. закона о локалној самоуправи (“Сл.Гл.РС”, 

бр. 129/07), члана 36. став 1. тачка 7. Статута 

општине Сурдулица (“Сл.Гл.ПО”, бр. 25/08 и 

“Сл.Гл.Града Врања”, бр. 16/11), а уз сагласност 

Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине-управа за пољопривредно земљиште бр. 

320-11-00596/2017-14 од 22.02.2017године, 

Скупштина општине Сурдулица на седници 

одржаној дана 15.03.2017. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Усваја се годишњи Програм заштите уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта за 

територију Општине Сурдулица за 2017 годину 

којим се утврђују врста и обим радова на заштити и 

уређењу пољопривредног земљишта Општине 

Сурдулица за 2017 годину. 

      Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију Општине 

Сурдулица за 2017 годину, је саставни део 

Закључка. 

 

Члан 2. 

 Закључак објавити у “Службеном гласнику 

града Врања”. 

Члан 3. 

 Закључак доставити: Одељењу за привреду и 

финансије, приложити уз седнички материјал и 

архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,дана 

15.03.2017.године број: 320-3/17-01 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Новица Тончев,с.р.  
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Издавач: Скупштина града Врања - Одељање за послове Скупштине града, Ул. Краља Милана бр. 1 
Главни и одговорни уредник: Марко Тричковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник  Владица Митић 

Уређује: Одељање за послове Скупштине града 

Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742341843-24 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ 
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