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Б О С И Л Е Г Р А Д 
663. 

  На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему (« Службени  гласник РС», број и 54/09 и 

73/2010,101/2010,101/2011 ,93/2012,62/2013 и 

63/2013 исправка,108/2013,142/2014 и 68/2015-

др.Закон) и члана  20. Закона о локалној самоуправи  

(«Службени гласник РС», број129/07 и 83/2014- др. 

Закон) и члан 37. став 1. тачка 2. Статута Општине 

Босилеград ( „Службени гласник Пчињског округа“,  

број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Вра-

ња“, број 45/13), Скупштина општине Босилеград на 

седници одржаној  дана 21. новембра 2017. године, 

донела је  

ОДЛУКУ 

О III. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТA  ОПШТИНЕ БО-

СИЛЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 По III.  ребалансу буџета извршене су измене 

у члану 1. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2017.годину  и то наекономским класификацијама 

датих ниже у табеларном прегледу: 

 

 

 

ОПИС Износ у динарима 

по II ребалансу 

Износ у динарима 

по IIIребалансу 
1 

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
    

1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 744,903,700.00 570,080,251.00 

1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:     

буџетска средства 609,237,703.00 553,499,647.00 

сопствени приходи 13,031,300.00 7,327,243.00 

донације 122,634,697.00 9,253,361.00 

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0.00 0.00 

2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 769,356,211.00 594,532,762.00 

2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ  у чему: 
612,021,272.00 547,329,159.00 

текући буџетски расходи 588,077,753.00 538,645,936.00 

расходи из сопствених прихода 12,346,300.00 6,642,300.00 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 29 
В Р А Њ Е 

Понеде-

љак,27.новембар.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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донације 11,597,219.00 2,040,923.00 

2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

у чему: 157,334,939.00 47,203,603.00 

текући буџетски издаци 45,612,461.00 39,488,203.00 

издаци из сопствених прихода 685,000.00 685,000.00 

донације 111,037,478.00 7,030,400.00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -24,452,511.00 -24,452,511.00 

Издаци за набавку финансијске имовине 0.00 0.00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -24,452,511.00 -24,452,511.00 

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 24,452,511.00 24,452,511.00 

Примања од продаје финансијске имовине     

Примања од задуживања 0.00 0.00 

Неутрошена средства из претходних година 24,452,511.00 24,452,511.00 

Издаци за отплату главнице  дуга 0.00 0.00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 24,452,511.00 24,452,511.00 

  

Члан 2.   

 По III.  ребалансу буџета извршене су измене у члану2. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2017.годину  и то наекономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу: 

 
Општи 

део1.при

ходи 

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 

2017.ГОДИНУ                  

Економс

ка 

класифи

кација 

ОПИС 

приходи из 

извора 01,05-

08-,9-12и 

13/15 на 

редовном 

рачуну буџета- 

по II 

ребалансу 

приходи из 

извора 04,05-

08-,9-12и 

13/15 на 

наменским 

подрачунима 

буџета  и 

буџетских 

корисника по 

II ребалансу 

Укупна 

средства по 

II ребалансу 

приходи из 

извора 01,05-

08-,9-12и 

13/15 на 

редовном 

рачуну 

буџета- по III 

ребалансу 

приходи из 

извора 

04,05-08-,9-

12и 13/15 на 

наменским 

подрачуним

а буџета  и 

буџетских 

корисника 

по III 

ребалансу 

Укупна 

средства по 

III 

ребалансу 

321311 

Вишак нерасп. с-ва из 

претходне године 
918,832.58     

918,832.58 
918,832.58   

321311 

Пренета неутрошена 

наменска  средства   18,274,563.42 5,259,115.00 23,533,678.42 23,487,771.42 45,907.00 23,533,678.42 

321311 

Пренета неутрошена 

средства на 

наменским 

подрачунима             

  

УКУПНО 

 

19,193,396.00 

 5,259,115.00 24,452,511.00 24,406,604.00 45,907.00 24,452,511.00 

711000 

Порези на доходак и 

добит и капиталне 

добитке             

711110 Порези на зараде 48,800,000.00   48,800,000.00 51,000,000.00   51,000,000.00 

711120 

Порези на приходе од 

самосталне делатности 4,000,000.00   4,000,000.00 7,850,000.00   7,850,000.00 

                

711190 Порез на друге приходе 6,300,000.00   6,300,000.00 4,300,000.00   4,300,000.00 

  УКУПНО 60,820,000.00   60,820,000.00 64,870,000.00   64,870,000.00 

713310 

Порез на наслеђе и 

поклон 2,500,000.00   2,500,000.00 500,000.00   500,000.00 

  УКУПНО 10,400,000.00   10,400,000.00 8,400,000.00   8,400,000.00 

714540 

Накнада за коришћење 

добара од опш. 

интереса 1,850,000.00   1,850,000.00 50,000.00   50,000.00 

714560 Општинске накнаде 6,000,000.00   6,000,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 
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  УКУПНО 9,200,000.00   9,200,000.00 4,400,000.00   4,400,000.00 

731000 

Донације од 

иностраних држава             

731250 

Текуће  донације од 

иностранства     0.00   182,038.00 182,038.00 

731250 

Капиталне донације од 

иностранства 102,788,903.00   102,788,903.00 7,030,400.00   7,030,400.00 

  УКУПНО 102,788,903.00   102,788,903.00 7,030,400.00 182,038.00 7,212,438.00 

732000 

Донације од 

међународних 

организација             

732150 

текуће донације од 

међународних 

организација у корист 

општине 10,457,806.00 1,139,413.00 11,597,219.00 2,040,923.00  0 2,040,923.00 

732250 

капиталне донације од 

међународних 

организација у корист 

општине 5,100,669.00 3,147,906.00 8,248,575.00  0  0 0.00 

  УКУПНО 15,558,475.00 4,287,319.00 19,845,794.00 2,040,923.00 0.00 2,040,923.00 

733000 

Трансфери од других 

нивоа власти             

733151 

Текући ненаменски 

трансфери  од 

Републике у корист 

општина 296,014,006.00 4,202,000.00 300,216,006.00 316,674,443.00 4,202,000.00 320,876,443.00 

733154 

Текући наменски 

трансфери , у ужем 

смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 72,403,697.00   72,403,697.00 70,195,279.00   70,195,279.00 

733251 

Капитални наменски 

трансфери , у ужем 

смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 80,000,000.00   80,000,000.00 11,491,400.00   11,491,400.00 

  УКУПНО 448,417,703.00 4,202,000.00 452,619,703.00 398,361,122.00 4,202,000.00 402,563,122.00 

741000 Приходи од имовине             

741150 

Камате на средства 

консолидованог рачуна 

трезора 1,300,000.00   1,300,000.00 100,000.00   100,000.00 

741510 

Нак.за коришћење 

прир. добара 12,000,000.00   12,000,000.00 22,000,000.00   22,000,000.00 

741520 

Накнада за коришћење 

шумског и 

пољопривредног 

земљишта 600,000.00   600,000.00 750,000.00   750,000.00 

741531 

Комунална такса за 

коришћење простора на 

јавним површинама 

или испред пословних 

просторија 50,000,000.00   50,000,000.00 45,049,000.00   45,049,000.00 

741550 

Накнада за коришћење 

добара од општег 

интереса 500,000.00   500,000.00 10,000.00   10,000.00 

  УКУПНО 64,400,000.00   64,400,000.00 67,909,000.00   67,909,000.00 

742000 

Продаја добара и 

услуга             

742150 Приходи од закупа 300,000.00 242,300.00 542,300.00 650,000.00 242,300.00 892,300.00 

742220 

Општинске 

административне таксе 500,000.00   500,000.00 10,000.00   10,000.00 

742350 

Приходи општинских 

органа 1,000,000.00   1,000,000.00 100,000.00   100,000.00 

  УКУПНО 2,300,000.00 242,300.00 2,542,300.00 1,260,000.00 242,300.00 1,502,300.00 

743000 

Новчане казне за 

прекршаје             
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743300 

Новчане казне за 

прекршаје 800,000.00   800,000.00 350,000.00   350,000.00 

  УКУПНО 800,000.00   800,000.00 350,000.00   350,000.00 

744000 

Добровољни 

трансфери од 

физичких и правних 

лица             

744150 

Текући добровољни 

трансфери од физичких 

и правних лица 200,000.00 100,000.00 300,000.00 200,000.00 345,100.00 545,100.00 

  УКУПНО 200,000.00 100,000.00 300,000.00 200,000.00 345,100.00 545,100.00 

745000 

Мешовити и 

неодређени приходи             

745150 

Остали општински 

приходи 5,400,000.00 8,487,000.00 13,887,000.00 450,000.00 2,537,368.00 2,987,368.00 

  УКУПНО 5,400,000.00 8,487,000.00 13,887,000.00 450,000.00 2,537,368.00 2,987,368.00 

  

УКУПНИ ПРИХОДИ 

БУЏЕТА ЗА 2017. 

годину  746,778,477.00 22,577,734.00 769,356,211.00 586,978,049.00 7,554,713.00 594,532,762.00 

 

 Приходи и примања, утврђени су у следећим износима: 

                                

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2017.ГОДИНУ 

 
      

Ек

оно

мс

ка 

кл

аси

фи

ка

циј

а 

ОПИС расходи 

средства из 

извора 01,05-

08-,9-12и 13 са 

редовног 

рачуна буџета 

по II 

ребалансу 

расходи 

средства из 

извора 

04,05-08-,9-

12и 13 са 

наменских 

подрачуна 

буџета  и 

буџетских 

корисника 

по II 

ребалансу 

Укупна јавна 

средства по II 

ребалансу 

расход

и 

средст

ва из 

извора 

01,05-

08-,9-

12и 13 

са 

редовн

ог 

рачуна 

буџета 

изврше

ње 

јануар-

јун 

расходи 

средства из 

извора 01,05-

08-,9-12и 13 

са редовног 

рачуна буџета 

по III 

ребалансу 

расходи 

средства из 

извора 

04,05-08-,9-

12и 13 са 

наменских 

подрачуна 

буџета  и 

буџетских 

корисника 

по III 

ребалансу 

Укупна јавна 

средства по III 

ребалансу 

1 

2 

  

РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ               

414 

Социјална 

давања 

запосленима 3,096,593.00 1,201,000.00 4,297,593.00   2,416,593.00 1,201,000.00 3,617,593.00 

415 

Накнаде за 

запослене 450,000.00 20,000.00 470,000.00   550,000.00 20,000.00 570,000.00 

  УКУПНО 113,203,892.00 1,251,000.00 114,454,892.00   112,623,892.00 1,251,000.00 113,874,892.00 

  

КОРИШЋЕЊ

Е РОБА И 

УСЛУГА     0.00       0.00 

421 

Стални 

трошкови 12,855,112.00 566,248.00 13,421,360.00   13,295,112.00 566,248.00 13,861,360.00 

422 

Трошкови 

путовања 4,027,289.00 546,386.00 4,573,675.00   3,927,289.00 546,386.00 4,473,675.00 

423 

Услуге по 

уговору 40,134,435.00 1,768,148.00 41,902,583.00   32,034,435.00 1,852,148.00 33,886,583.00 

424 

Специјализован

е услуге 21,513,269.00 7,305,496.00 28,818,765.00   20,114,508.00 584,257.00 20,698,765.00 

425 

Услуге за 

одржавање 74,778,335.00 410,046.00 75,188,381.00   64,923,703.00 327,500.00 65,251,203.00 

426 Материјал 31,439,441.00 1,655,174.00 33,094,615.00   30,774,441.00 1,655,174.00 32,429,615.00 

  УКУПНО 184,747,881.00 12,251,498.00 196,999,379.00   165,069,488.00 5,531,713.00 170,601,201.00 
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463 

Трансфери 

осталим 

нивоима власти 108,804,491.00 0.00 108,804,491.00   91,307,573.00 0.00 91,307,573.00 

464 

Дотације 

организацијама 

обавез.соц. 

Осиг. Локални 

акциони план 18,665,000.00 0.00 18,665,000.00   11,773,840.00 0.00 11,773,840.00 

465 

Остале текуће 

дотације по 

закону 9,945,936.00 0.00 9,945,936.00   7,620,079.00 0.00 7,620,079.00 

  УКУПНО 137,415,427.00 0.00 137,415,427.00   110,701,492.00 0.00 110,701,492.00 

  

НАКНАДЕ ЗА 

СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА     0.00       0.00 

472 

Накнаде за 

социјалну 

заштиту 45,420,700.00 0.00 45,420,700.00   34,420,700.00 0.00 34,420,700.00 

  УКУПНО 45,420,700.00 0.00 45,420,700.00   34,420,700.00 0.00 34,420,700.00 

  

ОСТАЛИ 

ИЗДАЦИ               

484 

Средства за 

елементарне 

непогоде 3,395,369.00 660,790.00 4,056,159.00   4,056,159.00   4,056,159.00 

  УКУПНО 78,363,228.00 747,790.00 79,111,018.00   79,024,018.00 87,000.00 79,111,018.00 

  

ОСНОВНА 

СРЕДСТВА     0.00       0.00 

511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 91,852,513.00 7,421,845.00 99,274,358.00   27,026,605.00 0.00 27,026,605.00 

512 

Машине и 

опрема 49,974,980.00 905,601.00 50,880,581.00   16,011,998.00 685,000.00 16,696,998.00 

541 Земљиште 6,700,000.00   6,700,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00 

  УКУПНО 149,007,493.00 8,327,446.00 157,334,939.00   46,518,603.00 685,000.00 47,203,603.00 

  

УКУПНО 

РАСХОДИ ЗА 

2017.ГОДИНУ 746,778,477.00 22,577,734.00 769,356,211.00   586,978,049.00 7,554,713.00 594,532,762.00 

 

Расходи и издаци из буџета утврђени су у следећим износима: 

Назив 

расходи 

средства 

из извора 

01,05-08-

,9-12и 13 

са 

редовног 

рачуна 

буџета  

расходи 

средства из 

извора 01,05-

08-,9-12и 13 

са редовног 

рачуна буџета 

по II 

ребалансу 

расходи 

средства из 

извора 04,05-

08-,9-12и 13 

са наменских 

подрачуна 

буџета  и 

буџетских 

корисника по 

II ребалансу 

Укупна јавна 

средства по II 

ребалансу 

расходи 

средства из 

извора 01,05-

08-,9-12и 13 

са редовног 

рачуна буџета 

по III 

ребалансу 

расходи 

средства из 

извора 

04,05-08-,9-

12и 13 са 

наменских 

подрачуна 

буџета  и 

буџетских 

корисника 

по III 

ребалансу 

Укупна јавна 

средства по III 

ребалансу 

3   7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Програм 1.  Локални 

развој и просторно 

планирање 

  26,308,442.00 0.00 26,308,442.00 9,446,580.00 0.00 9,446,580.00 

Програм 2.  Комунална 

делатност 
  43,161,645.00   43,161,645.00 34,718,614.00   34,718,614.00 

Програм 4.  Развој 

туризма 
  10,424,945.00 100,000.00 10,524,945.00 3,954,168.00 100,000.00 4,054,168.00 

Програм 5.  Развој 

пољопривреде 
  22,397,478.00   22,397,478.00 10,706,478.00   10,706,478.00 

Програм 6.  Заштита 

животне средине 
  21,933,036.00   21,933,036.00 17,964,794.00   17,964,794.00 
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Програм 7.  Путна 

инфраструктура 
  91,953,449.00 220,601.00 92,174,050.00 87,474,050.00   87,474,050.00 

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање 

  23,262,381.00 11,623,845.00 34,886,226.00 20,662,381.00 4,202,000.00 24,864,381.00 

Програм 11.  

Социјална  и дечја 

заштита 

  130,775,877.00   130,775,877.00 103,178,959.00   103,178,959.00 

Програм 12.  Примарна 

здравствена заштита 
  18,672,000.00   18,672,000.00 10,880,840.00   10,880,840.00 

Програм 13.  Развој 

културе 
  66,108,290.00 9,889,952.00 75,998,242.00 57,521,899.00 3,252,713.00 60,774,612.00 

Програм 14.  Развој 

спорта и омладине 
  80,296,353.00 0.00 80,296,353.00 48,406,353.00 0.00 48,406,353.00 

Програм 15.  Локална 

самоуправа 
  149,536,096.00 743,336.00 150,279,432.00 120,114,448.00   120,114,448.00 

УКУПНИ 

ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ  

  746,778,477.00 22,577,734.00 769,356,211.00 586,978,049.00 7,554,713.00 594,532,762.00 

 

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 

 

Члан 3. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицитаиз члана 1. Овео длуке у износу од  

……24,452,511.00динара, за финансирање отплату дуга у износу од 0,00 динара и набавку финансијске и-

мовине у износу од 0,00 динара, обезбедиће се из донација у износу од динара  0,0и нераспоређеног вишка 

прихода из ранијих година у износу од 24,452,511.00динара. 

    

Члан 4.   

Планирани пројекти у 2017.години из средстава развојне помоћи европске уније у износу од  евра973226, 

односно  81796909динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од евра163984, 

односно 13724949 динара, неће бити реализовани у 2017.години 

 

Средства за суфинансирање у 2017.години из става 1. Овог члана распоређена су у посебном делу 

ове одлуке- 

 

Члан 5.   

По III.  ребалансу буџета извршене су измене у члану 5. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2017.годину  и то наекономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу: 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисниказа,2017, 2018.и 2019 Годину исказују се у следећем пре-

гледу:  

 

Пр

иор

ите

т 

Назив капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фин

анси

рањ

а 

прој

екта 

Годи

на 

завр

шетк

а 

фина

нсир

ања 

прој

екта 

Укуп

на 

вредн

ост 

проје

кта 

Уговор

ени 

рок 

заврше

тка 

(месец-

година

)  

Реал

изов

ано 

закљ

учно 

са 

31.12

.2015

. 

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 

1101-П1Израда плана 

генералне регулације 

Босилеграда 

2010 2017 3151   200 2951 2617 334       
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2 

1101- П2 Израда 

просторног плана 

општине Босилеград 

2010 2017 2584   1196 1388   1388       

3 

 1101-П3Реализација 

пројекта централног дела 

Босилеграда-

атмосферска 

канализација 

2015 2017 4306   0 2500   100 4306      

4 

1101 П5Главни пројекат 

општинског пута Бистар- 

Доганица - граница 

Трговиште 

2013 2017 854   500 354   354       

5 

1102-П1 Набавка 

специјализованих 

контејнера 

2016 2017 1500   0 1000 669 831       

6 

1101- П4Пројекат за 

опремање Општине 

Босилеград са 

санитетским возилом и 

другим специјалним 

возилом за јавне и 

комуналне службе 

(финансијска ревизија) 2016 

2017 

12931   0 12931 4735 8258       

7 
 0701-П3Пројекат 

безбеднији градови 2014 
2017 

      252   252       

8 

0602-П4 

Пројекат"Подршка 

присилним мигрантима 

и унапређење система 

управљања миграцијама-

П-6 

2015 2017 4300   0 4300 538 4247       

9 

0602-П1Унапређење 

сарадње општине 

Босилеград и цивилног 

сектора 

2015 2017 219   0     219       

10 

1101 П6Израда 

пројектне документације 

зоне санитарне заштите 2016 

2017 

1000   0 1000   521       

11 

0602-П6Замена ПВЦ 

столарије на згради 

општине Босилеград 2016 

2017 

1585     1585   1585       

12 

1201-П4Реновирање 

верских објеката на 

територији општине 

2017 2017 500         5       

13 
1201-П2 Реновирање 

цркве у селу Извор 
2013 2017 4,500   2,543 2,244   1172       

14 

1301-П1 Пројекат 

незавршених радова, као 

и радова на санацији 

оштећених позиција 

доградња по главном 

пројекту- спортско 

школска сала Iфаза 

2007 2018 12,334   0 6,920 0 6,920 5,414    

15 
1801-П1Куповина 

опреме за потребе ДЗ 2017 
2017 

307         307       

16 

1201-П3Реализација 

пројекта " Развој културе 

кроз побољшање 2016 

2017 

6943     6943   6943       
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инфраструктурног  

окружења  

17 Доградња дечјег вртића 2013 2017 7,871   449 7,422 0  7422      

18 

1201-П1одрживи развој 

и интеграција као фактор 

за прелаз ка демократији 

и тржишној економији 2017 

2017 

1139         1139       

19 
1201-П1 Балканска 

омладинска синтеза 
2014 2017 2,160     2,160   2,160       

20 
0602-П7План заштите од 

пожара 2017 
2017 

490         490       

21 

0602-П2Пројекат 

процена угрожености од 

елементарних непогода и 

других несрећа 

2016 2017 198   0 198   198       

22 

0602-П3План заштите и 

спасавање у ванредним 

ситуацијама 

2016 2017 198   0 198   198       

23 

1102 П3 Завршетак 

резервоара за 

водоснадбевање Рода 

2014 2017 1,300   0 1,300 0 100 1200      

24 

1301-П1 Реализација 

пројекта "Изградња 

градског базена" 

2014 2017 34,172   2,672 31,500 0 10 
31490

  
    

25 

0701 П-1 Израда 

приступних 

саобраћајница за мост у 

душановој улици 

2016 2017 4,000   0 4,000   1,000 1000      

26 

0701 П-2 Просецање 

нове улице од Душанове 

до Радничке са 

асфалтирањем 

2016 2017 4,000   0 4,000   3500 3700      

27 
1102- П5Израда 

водовода за МЗ Милевци 
2017 

2017 
2343   0 0   0  2343     

28 

1101-П7Пројекат 

колектор фекалне 

канализације града 

Босилеграда и села 

Рајчиловци 2016 

2018 

29756   0 5356   100 5256  24400   

29 

1102-П2 Израда главног 

крака фекалне 

канализације насеља 

Изворштица 2016 

2017 

2000   0 1000   50 950 1000    

30 

0401-П1Израда фекалне 

канализације насеља 

Магурка и Изворштица 

испод пута 2017 

2017 

2737         500 2237      

31 

0401-П2 Израда фекалне 

канализације 

насељаДобри Дол 2017 

2017 

3532         1800  1732     

32 
0101-П1 Изградња ЗОО 

објекта 2016 
2017 

3000   0 3000   10  2990     

33 
0101-П2 Изградња 

објекта сточне пијаце 2016 
2017 

3000   0 3000   10  2990     

34 

0101-П3 Изградња 

коморе за потребе ЗОО 

службе 

2016 2017 721   0 721   10 711      
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35 

1502-П1 привођење 

намени објекте бивших 

караула за развој 

туризма 

2015 2017 6,491   0 5,837 0 20 6471      

36 

1101 П4 Израда 

пројектно техничке 

документације мала 

фотонапонска електрана 

на крову објекта Сушаре 2016 

2017 

500   0 500   0  500     

37 

1101 П8Пројекти који у 

време доношења одлуке 

нису могли бити познати 2016 

2017 

2000   0     1000       

38 

1102-П6Текуће поправке 

и одржавање приступних 

путева, водоводне мреже 2017 

2017 

4000   0 0   1000  3000     

39 

0602-П5Општина 

Босилеград ИПА 

пројекат " Систем за 

рано  обавештавање и 

узбуњивање у случају 

поплава и других 

елементарних непогода" 2017 

2017 

26840   0 0   0  26840     

 

II.ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 6. 

 По III.  ребалансу буџета извршене су измене у члану 6. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2017.годину  и то наекономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу: 

 

 1 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД             

 ПОСЕБАН ДЕО                 

р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

п
р

о
г
р

а
м

ск
а

 к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 
Е

к
о

н
о

м
ск

а
  

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

О П И С 

расходи 

средства из 

извора 01,05-

08-,9-12и 13 

са редовног 

рачуна 

буџета по II 

ребалансу 

расходи 

средства из 

извора 04,05-

08-,9-12и 13 

са наменских 

подрачуна 

буџета  и 

буџетских 

корисника по 

II ребалансу 

Укупна јавна 

средствапо II 

ребалансу 

расходи 

средства из 

извора 01,05-

08-,9-12и 13 

са редовног 

рачуна 

буџета по III 

ребалансу 

расходи 

средства из 

извора 

04,05-08-,9-

12и 13 са 

наменских 

подрачуна 

буџета  и 

буџетских 

корисника 

по III 

ребалансу 

Укупна јавна 

средствапо 

III ребалансу 

1 2   3 4 5 6             

4           

Општинска 

управа    ЈББК 

04602             

            

ПРОГРАМ 15 

ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВ

А             

4 

1.0

1 

0602-

0001 130     

Функционисањ

е локалне 

самоуправе и 

градских 

општина             

      130 41 415 

Накнаде за 

запослене 250,000.00   250,000.00 350,000.00   350,000.00 

      130 43 421 

Стални 

трошкови 6,897,500.00   6,897,500.00 7,387,500.00   7,387,500.00 

      130 44 422 

Трошкови 

путовања 1,120,000.00   1,120,000.00 320,000.00   320,000.00 
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      130 45 423 

Услуге по 

уговору ( 

приправници 

волонтери , 

остале стручне 

услуге 

репрезентација, 

поклони идр.) 14,482,055.00   14,482,055.00 11,482,055.00   11,482,055.00 

      130 53 512 

Машине и 

опрема 3,001,500.00   3,001,500.00 1,701,500.00   1,701,500.00 

            

Укупно за 

функцију 130 79,017,593.00 0.00 79,017,593.00 74,507,593.00 0.00 74,507,593.00 

            

Укупно за 

програмску 

активност 

0602-0001 79,017,593.00 0.00 79,017,593.00 74,507,593.00 0.00 74,507,593.00 

4   

0602-

0015       

Ванредне 

ситуације             

      160 57 484 

Накнада штете 

од 

елементарних 

непогода 3,395,369.00 660,790.00 4,056,159.00 4,056,159.00   4,056,159.00 

            

Укупно за ПА 

0602-0015 10,934,618.00 660,790.00 11,595,408.00 11,595,408.00 0.00 11,595,408.00 

4     474     

Пројекти 0602-

П             

4   

  

66 425 

Пројекат"Подр

шка присилним 

мигрантима и 

унапређење 

система 

управљања 

миграцијама-

Текуће 

поправке -

санација и 

адаптација   

зграде Старе 

болнице Центра 

за социјални 

рад у 

Босилеграду 2,690,000.00 0.00 2,690,000.00 3,175,016.00 0.00 3,175,016.00 

    

0602-

П5 474 69 512 

Општина 

Босилеград 

ИПА пројекат " 

Систем за рано  

обавештавање и 

узбуњивање у 

случају поплава 

и других 

елементарних 

непогода" 26,840,000.00   26,840,000.00 0.00   0.00 

    

0602-

П9 474 300 422 

Пројекат 

"Србија у ритму 

Европе"     0.00 700,000.00   700,000.00 

            

Укупно за 

програм 15 101,812,791.00 660,790.00 102,473,581.00 106,484,422.00 0.00 98,663,581.00 

            

Програм 14 

Развој спорта 

и омладине             

4   

1301-

0003 810     

ПА Одржавање 

спортске 

инфраструктур

е     0.00     0.00 

        73 512 

Машине и 

опрема 
500,000.00   500,000.00 100,000.00   100,000.00 

            

свега за 

програмску 

активност 

1301-0001 500,000.00 0.00 500,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

            Програм14              
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Развој спорта 

и омладине-

Проекти 

4   

1301-

П2 474 81 511 

Реализација 

пројекта  

"Изградња 

градског базена 

"- извор 7 И 01) 31,500,000.00   31,500,000.00 10,000.00   10,000.00 

            

Укупно 

функција 474 38,420,425.00 0.00 38,420,425.00 6,930,425.00 0.00 6,930,425.00 

            

Укупно за 

програм 14 80,296,353.00 0.00 80,296,353.00 48,406,353.00 0.00 48,406,353.00 

            

Програм13  

Развој културе             

4   1201 474     

Пројекти1201-

П             

4   

1201-

П1 474 84 424 

Реализација 

пројеката 

трансграничне 

сарадње"Балкан

ска омладинска 

синтеза" извор 

05 2,138,761.00 21,239.00 2,160,000.00 2,160,000.00   2,160,000.00 

4   

1201-

П2 474 85 511 

Реализација 

пројекта 

реновирање 

цркве у с. Извор  2,244,093.00   2,244,093.00 1,172,320.00   1,172,320.00 

4   

1201-

П4 474 90 425 

Реализација 

пројекта 

реновирање 

верских 

објеката на 

територији 

општине 500,000.00   500,000.00 5,000.00   5,000.00 

            

Укупно 

функција 474 11,825,664.00 21,239.00 11,346,903.00 10,280,130.00 0.00 10,275,130.00 

            

Укупно за 

програм  13 

16,339,090.00 21,239.00 16,360,329.00 14,793,556.00 0.00 14,793,556.00 

            

Дом здравља 

            

            

Програм  12 

Примарна 

здравствена 

заштита             

4 

1.0

4 

1801-

0001 700   464 

ПА 0001 

Функционисањ

е установа 

примарне 

здравствене 

заштите-Дом 

здравља             

        91   

Плате, нак. и 

додаци 

запослених и 

доприноси 7,000,000.00   7,000,000.00 3,600,000.00   3,600,000.00 

        92   

Социјални 

доприноси 1,253,000.00   1,253,000.00 644,400.00   644,400.00 

      700 94   

Накнада 

трошкова за 

запослене 450,000.00   450,000.00 150,000.00   150,000.00 

      700 97   

Услуге по 

уговору 1,500,000.00   1,500,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

      700 100   материјал 1,200,000.00   1,200,000.00 600,000.00   600,000.00 

        101   

остале текуће 

дотације по 

Закону 917,000.00   917,000.00 424,440.00   424,440.00 

      700 103   

Новчане казне 

по реш судова 1,000,000.00   1,000,000.00 10,000.00   10,000.00 

          464 Укупно 16,665,000.00   16,665,000.00 9,773,840.00   9,773,840.00 
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      700 106 463 

Текући 

наменски 

трансфери 

организационој 

јединици у 

Босилеграду 

апотекарске 

установе Врање 1,500,000.00   1,500,000.00 600,000.00   600,000.00 

            

Укупно за 

програм 12 18,672,000.00 0.00 18,672,000.00 10,880,840.00 0.00 10,880,840.00 

            

Програм  

11Социјална и 

дечја заштита             

4 

1.0

5 

0901-

0001       

ПА 0001 

Социјалне 

помоћи             

      

 

090 109 472 

Накнада за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 41,800,000.00   41,800,000.00 30,800,000.00   30,800,000.00 

            

Укупно заПА 

0901-0001 44,480,937.00   44,480,937.00 33,480,937.00   33,480,937.00 

            0901-Пројекти             

4   

0901-

П1   117 463 

Пројекат 

Здравствена 

помоћ у кући 

старијима и 

изнемоглим 

лицима 15,596,918.00   15,596,918.00 14,000,000.00   14,000,000.00 

4   

0901-

П2   118 463 

Пројекат Ми 

смо ту да 

помогнемо 

социјално 

угроженим 

особама 57,873,543.00   57,873,543.00 42,873,543.00   42,873,543.00 

            

Укупно за 

пројекте 630 74,770,461.00   74,770,461.00 58,173,543.00   58,173,543.00 

            

Укупно за 

програм 11 130,775,877.00 0.00 130,775,877.00 103,178,959.00 0.00 103,178,959.00 

          463 

Средње 

образовање             

            

Програм  10 

средње 

образовање             

4 

1.0

6 

2003-

0001 920   463 

ПА 0001 

Функционисањ

е средњих 

школа             

      920 125   

Јубиларне 

награде  470,000.00   470,000.00 270,000.00   270,000.00 

      920 128   

Услуге по 

уговору 609,300.00   609,300.00 679,300.00   679,300.00 

      920 129   

Специјализован

е услуге 171,080.00   171,080.00 116,080.00   116,080.00 

      920 130   

Текуће 

поправке и 

одржавање 460,000.00   460,000.00 390,000.00   390,000.00 

      920 131   Материјал 542,400.00   542,400.00 742,400.00   742,400.00 

      920 132   

Новчане казне 

по реш судова 50,320.00   50,320.00 105,320.00   105,320.00 

            

Укупно за 

програм 10 4,393,680.00 0.00 4,393,680.00 4,393,680.00 0.00 4,393,680.00 

          463 

Програм 9 

Основно 

образовање             

4 

1.0

7 

2002-

0001       

ПА 0001 

Функционисањ

е основних 

школа             

      912 133   

411Плате, нак. 

и додаци 

запослених 777,000.00   777,000.00 937,000.00   937,000.00 
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      912 134   

412Социјални 

доприноси 139,000.00   139,000.00 169,000.00   169,000.00 

      912 137   

416-Јубиларне 

награде 1,000,000.00   1,000,000.00 1,260,000.00   1,260,000.00 

      912 138   

421-Стални 

трошкови 6,780,000.00   6,780,000.00 5,780,000.00   5,780,000.00 

      912 141   

Специјализован

е услуге 200,000.00   200,000.00 400,000.00   400,000.00 

      912 143   426-Материјал 1,950,000.00   1,950,000.00 2,950,000.00   2,950,000.00 

      912 145   

483-Новчане 

казне и пенали 

по решењу 

судова 860,000.00   860,000.00 104,000.00   104,000.00 

      912 147   

512-Машине и 

опрема 504,000.00   504,000.00 610,000.00   610,000.00 

            

Укупно за 

програм 9 20,910,000.00 0.00 20,910,000.00 20,910,000.00 0.00 20,910,000.00 

            

ПРОГРАМ 7 

ПУТНА 

ИНФРАСТРУ

КТУРА             

4           

Пројекти 0701-

П             

    

0701-

П1 474 157 511 

Пројекат 

"Израда 

приступних 

саобраћајница 

за мост у 

Душановој 

улици  извор 7 

И 01) 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

    

0701-

П2 474 158 424 

Пројекат 

"Просецање 

нове улице од 

Душанове и  

Радничке са 

асф. извор 7 И 

01)-геодетске 

услуге 500,000.00   500,000.00 500,000.00   500,000.00 

    

0701-

П2 474 159 541 

Пројекат 

"Просецање 

нове улице од 

Душанове и  

Радничке  извор 

7 И 01)-

земљиште 6,700,000.00   6,700,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 

    

0701-

П3 474 160 512 

Пројекат 

безбеднији 

градови извор 

13) 31,161.00 220,601.00 251,762.00 251,762.00   251,762.00 

            

Укупно за 

функцију 474 9,231,161.00 220,601.00 9,451,762.00 4,751,762.00 0.00 4,751,762.00 

            

Укупно за 

програм 7 91,953,449.00 220,601.00 92,174,050.00 87,474,050.00 0.00 87,474,050.00 

            

Програм 6  

Заштита 

животне 

средине             

            

Укупно 

заПА0401-0005 3,930,440.00 0.00 3,930,440.00 3,930,440.00 0.00 3,930,440.00 

4   

0401-

П1 474 165 511 

Израда фекалне 

канализације 

насеља Магурка 

и Изворштица 

испод пута 2,736,704.00   2,736,704.00 500,000.00   500,000.00 

4   

0401-

П2 474 166 511 

Израда фекалне 

канализације 

насеља Добри 

Дол 3,531,538.00   3,531,538.00 1,800,000.00   1,800,000.00 

            

Укупно за0401-

пројекте 6,268,242.00 0.00 6,268,242.00 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 

            Укупно 16,073,036.00 0.00 16,073,036.00 12,104,794.00 0.00 12,104,794.00 
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запрограм 6 

            

Програм 5 

Развој 

пољопривреде             

4           

Пројекти 

П0101-П             

    

0101-

П1 474 170 511 

Изградња ЗОО 

објекта 3,000,000.00   3,000,000.00 10,000.00   10,000.00 

    

0101-

П2 474 171 511 

Изградња 

сточне пијаце 3,000,000.00   3,000,000.00 10,000.00   10,000.00 

4   

0101-

П3 474 172 511 

Изградња ЗОО 

објекта- коморе 

за заштиту од 

заразе 721,000.00   721,000.00 10,000.00   10,000.00 

            

Укупно за 

функцију 474 6,721,000.00 0.00 6,721,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

            

Укупно 

запрограм 5 16,397,478.00 0.00 16,397,478.00 9,706,478.00 0.00 9,706,478.00 

            

Програм 4 

Развој туризма             

            

Укупно за ПА 

1502-0002 3,904,168.00 0.00 3,904,168.00 3,904,168.00 0.00 3,904,168.00 

4           

Пројекти 1502-

П             

    
1502-

П1 

474 174 425 

Пројекат 

привођење 

намени објекте 

бивших караула  

за развој 

туризма  извор -

текуће поправке 5,837,194.00   5,837,194.00 10,000.00   10,000.00 

    474 175 512 

Пројекат 

привођење 

намени објекте 

бивших караула  

за развој 

туризма  извор -

машине и 

опрема 653,583.00   653,583.00 10,000.00   10,000.00 

            

Укупно за 

функцију  473 

и 474 6,490,777.00 0.00 6,490,777.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

            

Укупно за 

програм 4 10,394,945.00 0.00 10,394,945.00 3,924,168.00 0.00 3,924,168.00 

4   

1102-

0010 640     

ПА 0010 

ЈАВНО 

ОСВЕТЉЕЊЕ             

            

Улична 

расвета             

        188 421 

стални 

трошкови 50,000.00   50,000.00 0.00   0.00 

        189 423 

услуге по 

уговору 350,000.00   350,000.00 0.00   0.00 

        190 425 

Текуће 

поправке 200,000.00   200,000.00 0.00   0.00 

        191 426 
Материјал 

200,000.00   200,000.00 0.00   0.00 

        192 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 200,000.00   200,000.00 50,000.00   50,000.00 

            

Укупно за ПА 

1601-0010 1,000,000.00   1,000,000.00 50,000.00   50,000.00 

4           

пројекти 0601-

П             

    

1102-

П2 474 194 511 

Израда главног 

крака фекалне 

канализације 

насеља 

Изворштица  1,000,000.00   1,000,000.00 50,000.00   50,000.00 

    

1102-

П3 474 195 511 

Завршетак 

резервоара за 
1,300,000.00   1,300,000.00 100,000.00   100,000.00 
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водоснадбевање 

рода 

4   

1102-

П5 474 198 511 

Израда 

водовода за МЗ 

Милевци 2,343,031.00   2,343,031.00 0.00   0.00 

4   

1102-

П6 474 199 425 

Текуће 

поправке и 

одржавање 

приступних 

путева,водовод

не и 

канализационе 

мреже 4,000,000.00   4,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

            

Укупно за 

пројекте474 17,732,525.00 0.00 17,732,525.00 10,239,494.00 0.00 10,239,494.00 

            

Укупно за 

програм 2 43,161,645.00 0.00 43,161,645.00 34,718,614.00 0.00 34,718,614.00 

            

Програм 1 

Локални 

развој и 

просторно 

планирање             

4 

1.1

4 

1101-

0001       

Просторно и 

урбанистичко 

планирање             

        200 511 

Израда планске 

и техничке 

документације 5,500,000.00   5,500,000.00 500,000.00   500,000.00 

            

Укупно за П 

1101-0003 5,500,000.00   5,500,000.00 500,000.00   500,000.00 

4   

1101-

0005 620     

остваривање 

јавног 

интереса у 

одржавању 

зграда     0.00     0.00 

      620 205 425 

поправке 

фасада 
1,000,000.00   1,000,000.00 100,000.00   100,000.00 

            

Укупно за П 

1101-0005 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

4   

1101-

0001       

Просторно и 

урбанистичко 

планирање             

    

1101-

П3 474 208 511 

Израда главног 

пројекта 

централног дела 

Босилеграда-

атмосферске 

канализације 4,305,696.00   4,305,696.00 100,000.00   100,000.00 

    

1101-

П4 474 209 511 

Израда 

пројеката и пр. 

Документације 

"мала 

фотонапонска 

соларна 

електрана на 

крову произ. 

Објеката"сушар

е"Босилеград15

0.000,00 извор  

01 остатак из 

донација) 500,000.00   500,000.00 0.00   0.00 

    

1101-

П7 474 212 511 

Пројекат 

колектор 

фекалне 

канализације 

града 

Босилеграда и 

села Рајчиловци 5,356,166.00 0.00 5,356,166.00 100,000.00 0.00 100,000.00 
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1101-

П8 474 213 511 

Пројекти за 

развој општине 

који у моменту 

доношења 

одлуке нису 

могли бити 

планирани  2,000,000.00   2,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

            

Укупно за 

функцију 474 15,008,442.00 0.00 15,008,442.00 4,046,580.00 0.00 4,046,580.00 

            

Укупно 

запрограм 1 26,308,442.00 0.00 26,308,442.00 9,446,580.00 0.00 9,446,580.00 

            

УКУПНО 

глава 1 582,988,786.00 902,630.00 583,891,416.00 471,922,494.00 0.00 471,922,494.00 

            

БУЏЕТСКИ 

ФОНД ЗА 

РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВР

ЕДЕ             

4 

3.0

1         

Програм 5 

Развој 

пољопривреде             

      421 222 512 

Машине и 

опрема 5,110,000.00   5,110,000.00 110,000.00   110,000.00 

            

укупно за 

главу3: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

            

Програм 6  

Заштита 

животне 

средине             

            

Друштвена 

брига о деци     

ЈББК 04641             

            

ПРОГРАМ 8 

ПРЕДШКОЛС

КО 

ВАСПИТАЊЕ             

4 

5.0

1 

2001-

0001 911     

 ПА 

Функционисањ

предшколских 

установа              

      911 232 414 

Социјална 

давања 

запосленима 956,026.00 1,126,000.00 2,082,026.00 56,026.00 1,126,000.00 1,182,026.00 

      911 237 423 

Услуге по 

уговору 2,426,000.00 493,000.00 2,919,000.00 1,426,000.00 493,000.00 1,919,000.00 

      911 241 465 

остале текуће 

дотације по 

Закону 803,488.00   803,488.00 103,488.00   103,488.00 

            

Укупно за 

програмску 

активност  

2001-0001 23,262,381.00 4,202,000.00 27,464,381.00 20,662,381.00 4,202,000.00 24,864,381.00 

    

2001-

П1       

Пројекат:"Дог

радња дечјег 

вртића 

Босилеград             

      911 244 511 

Зграде и 

грађевински 

објекти   7,421,845.00 7,421,845.00   0.00 0.00 

            

Укупно за 

програм 8 23,262,381.00 11,623,845.00 34,886,226.00 20,662,381.00 4,202,000.00 24,864,381.00 

            

Укупно 

заглаву 5 23,262,381.00 11,623,845.00 34,886,226.00 20,662,381.00 4,202,000.00 24,864,381.00 

4 6   820     

Центар за 

културу      

ЈББК 04643             

            

Програм13  

Развој културе             

4 

6.0

1 

1201-

0001 820     

 ПА 

Функционисањ

е локалних 

установа             
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културе 

      820 247 414 

Социјална 

давања 

запосленима 405,000.00 50,000.00 455,000.00 625,000.00 50,000.00 675,000.00 

      820 251 423 

Услуге по 

уговору 1,075,000.00 305,000.00 1,380,000.00 875,000.00 305,000.00 1,180,000.00 

      820 252 424 

Специјализован

е услуге  1,280,000.00 6,700,000.00 7,980,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 

      820 255 465 

остале текуће 

дотације по 

Закону 1,553,075.00 0.00 1,553,075.00 700,000.00 0.00 700,000.00 

      820 257 483 

Новчане казне и 

пенали пор. 

Суд. 1,900,000.00 30,000.00 1,930,000.00 1,900,000.00 30,000.00 1,930,000.00 

            

Укупно за 

ПА1201-0001 23,875,223.00 7,625,000.00 31,500,223.00 21,822,148.00 925,000.00 22,747,148.00 

4   

1201-

0002       

Унапређење 

система 

очувања и 

представљања 

културно 

историјског 

наслеђа     0.00     0.00 

      820 261 423 

Услуге по 

уговору 3,350,000.00 160,000.00 3,510,000.00 2,700,000.00 160,000.00 2,860,000.00 

      820 262 424 

Специјализован

е услуге  400,000.00 150,000.00 550,000.00 200,000.00 150,000.00 350,000.00 

      820 264 426 Материјал 1,365,000.00 141,500.00 1,506,500.00 900,000.00 141,500.00 1,041,500.00 

            

Укупно за 

ПА1201-0002 7,146,000.00 862,000.00 8,008,000.00 5,831,000.00 862,000.00 6,693,000.00 

            

Укупно за 

програм 13 31,178,665.00 8,487,000.00 39,665,665.00 27,810,590.00 1,787,000.00 29,597,590.00 

            

Укупно 

заглаву 6 31,178,665.00 9,626,413.00 40,805,078.00 27,810,590.00 2,926,413.00 30,737,003.00 

            

Народна 

библиотека   

ЈББК 04642             

            

ПРОГРАМ 13 

РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ             

4 

7.0

1 

1201-

0001 820     

 ПА 

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе             

      820 278 423 

Услуге по 

уговору 3,415,000.00 61,500.00 3,476,500.00 515,000.00 145,500.00 660,500.00 

      820 282 465 

остале текуће 

дотације по 

Закону 1,222,782.00 0.00 1,222,782.00 450,000.00 0.00 450,000.00 

            

укупно за 

програмску 

активност 

1201-0001 18,490,535.00 242,300.00 18,732,835.00 14,817,753.00 326,300.00 15,144,053.00 

            

Укупно за 

програм 13 18,490,535.00 242,300.00 18,732,835.00 14,817,753.00 326,300.00 15,144,053.00 

            

укупно за 

главу 7: 18,490,535.00 242,300.00 18,732,835.00 14,817,753.00 326,300.00 15,144,053.00 

4 

8.0

1 

0602-

0002 160     

ПА 0002 

Функционисањ

е месних 

заједница             

      160 291 425 

Текуће 

поправке 340,856.00 82,546.00 423,402.00 423,402.00   423,402.00 

            

Укупно за 

програм 15 10,440,191.00 82,546.00 10,522,737.00 10,522,737.00 0.00 10,522,737.00 

            

укупно за 

главу8: 10,440,191.00 82,546.00 10,522,737.00 10,522,737.00 0.00 10,522,737.00 

            

УКУПНО 

РАЗДЕО 4 678,250,558.00 22,577,734.00 700,828,292.00 552,625,955.00 7,554,713.00 560,180,668.00 

      

  УКУПНО 712,602,652.00 22,577,734.00 735,180,386.00 586,978,049.00 7,554,713.00 594,532,762.00 



2212-Страна-Број -29-   „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“  Понедељак,27.новембар.2017.године. 
  

 

 Укупни расходи и издаци, укључујући и издатке за отплату главнице дуга у износу од 0,00динара, 

финансирани  из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

 

III.РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

Члан 7. 

 По III.  ребалансу буџета извршене су измене у члану 6. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2017.годину  и то наекономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу: 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА        

Назив 

Шифра 

Циљ 

Индикат

ор 

Вре

днос

т у 
базн

ој 

годи

ни(2

014) 

Ци

љан

а 
вре

дно

ст 

201

5 

Ци

љан

а 
вре

дно

ст 

201

6 

Ци

љан

а 
вре

дно

ст 

201

7 

расходи 

средства из 
извора 01,05-

08-,9-12и 13 

са редовног 
рачуна 

буџета  

расходи 

средства 

из извора 
04,05-08-

,9-12и 13 

са 
наменских 

подрачуна 

буџета   

Укупна јавна 
средства 

расходи 

средства из 
извора 01,05-

08-,9-12и 13 

са редовног 
рачуна 

буџета  

расходи 

средства 
из извора 

04,05-08-

,9-12и 13 
са 

наменски

х 

подрачун

а буџета   

Укупна 

јавна 

средства 

Про

гра

м 

 

Прог

рамск
а 

актив

ност/  

Проје

кат 

3 1 2             4.00 6.00 7.00 4.00 6.00 7.00 

Програм 1.  

Локални 
развој и 

просторно 

планирање 

110

1 

              

26,308,442.00 0.00 26,308,442.00 9,446,580.00 0.00 9,446,580.00 

Просторно 
и 

урбанисти

чко 
планирање 

110
1 

1101-

0001 

Планск

и и 

урбани
стички 

развој 

локалн
е 

заједни

це   

Повећањ
е 

покриве

ности 
територи

је 

планско
м 

докумен

тацијом. 

не да да да 

5,500,000.00   5,500,000.00 500,000.00   500,000.00 

Остварива
ње јавног 

интереса у 

одржавањ
у зграда 

110
1 

1101-

0005 

Планск

и и 

урбани
стички 

развој 

локалн
е 

заједни

це   

Повећањ
е 

покриве

ности 
територи

је 

планско
м 

докумен

тацијом. 

не да да да 

1,000,000.00   1,000,000.00 100,000.00   100,000.00 

Израда 
главног 

пројекта 

централно
г дела 

Босилегра

да-
атмосферс

ке 

канализац
ије 

110
1 

1101-
П3 

Планск

и и 
урбани

стички 

развој 
локалн

е 

заједни
це   

Повећањ

е 

покриве
ности 

територи

је 
планско

м 

докумен
тацијом. 

не да да да 

4,305,696.00   4,305,696.00 100,000.00   100,000.00 

Израда 

пројеката 

и пр. 
Документа

ције "мала 

фотонапон
ска 

соларна 

електрана 
на крову 

произ. 

Објеката"с
ушаре"Бос

илеград15
0.000,00 

извор  01 

остатак из 
донација) 

110

1 

1101-
П4 

Планск

и и 

урбани
стички 

развој 
локалн

е 

заједни
це   

Повећањ
е 

покриве

ности 
територи

је 
планско

м 

докумен
тацијом. 

не да да да 

500,000.00   500,000.00 0.00   0.00 
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Пројекат 

колектор 

фекалне 

канализац

ије града 

Босилегра
да и села 

Рајчиловц

и 

110

1 

1101-
П7 

Развој 

локалн

е 

заједни

це у 

складу 
са 

усвојен

ом 
стратег

ијом 
развоја  

Усвојена 

стратеги

ја 

развоја 

локалне 

заједниц
е  

не да да да 

5,356,166.00 0.00 5,356,166.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

Пројекти 

за развој 

општине 
који у 

моменту 

доношења 
одлуке 

нису 

могли 
бити 

планирани  

110

1 

1101-

П8 

Развој 

локалн

е 
заједни

це у 

складу 
са 

усвојен

ом 
стратег

ијом 

развоја  

Усвојена 

стратеги

ја 
развоја 

локалне 

заједниц
е  

не да да да 

2,000,000.00   2,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

Програм 2.  
Комуналн

а 

делатност 

  

  

Макси
мална 

могућа 

покрив
еност 

корисн

ика и 
терито

рије 

услуга
ма  

Степен 
покриве

ности 

корисни
ка 

услугом 

јавне 
расвете 

(број  

домаћин
става 

обухваће

них 
услугом 

у односу 

на 
укупни 

број 

домаћ. у 
општини 80 83 86 90 43,161,645.00 0.00 43,161,645.00 34,718,614.00 0.00 34,718,614.00 

Управљањ

е/одржава

ње јавном 
расветом 

110

2 

1102-

0001 

Макси

мална 

могућа 
покрив

еност 

корисн
ика и 

терито

рије 

услуга

ма  

Степен 

покриве

ности 
корисни

ка 

услугом 
јавне 

расвете 

(број  
домаћин

става 

обухваће
них 

услугом 

у односу 
на 

укупни 

број 

домаћ. у 

општини 80 83 86 90 1,000,000.00   1,000,000.00 50,000.00   50,000.00 

Израда 
главног 

крака 

фекалне 
канализац

ије насеља 

Изворшти
ца  

601 

0601-

П2 

Макси
мална 

могућа 

покрив
еност 

корисн

ика и 
терито

рије 

услуга
ма 

уклања

ња 

отпадн

их вода 

Степен 
покриве

ности 

корисни
ка 

услугом 

канализа
ције 

(број  

домаћин
става 

обухваће

них 
услугом 

у односу 

на 

укупни 

број 80 83 86 90 1,000,000.00   1,000,000.00 50,000.00   50,000.00 



2214-Страна-Број -29-   „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“  Понедељак,27.новембар.2017.године. 
  

 

домаћ. у 
општини 

Завршетак 

резервоара 

за 
водоснадб

евање рода 

601 

0601-
П3 

Макси

мална 
могућа 

покрив
еност 

корисн

ика и 
терито

рије 

услуга
ма 

водосн

абдева
ња 

 Степен 

покриве

ности 
корисни

ка 

услугом 
(број  

домаћин
става 

обухваће

них 
услугом 

у односу 

на 
укупни 

број 

домаћ. у 
општини   90% 90% 90% 1,300,000.00   1,300,000.00 100,000.00   100,000.00 

Израда 

водовода 

за МЗ 
Милевци 

601 

0601-
П5 

            

2,343,031.00   2,343,031.00 0.00   0.00 

Текуће 

поправке и 

одржавање 
приступни

х путева, 

водоводне 
мреже 

601 

0601-
П6 

            

4,000,000.00   4,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

Програм 4.  

Развој 

туризма 

150

2 

  

  

          

10,424,945.00 100,000.00 10,524,945.00 3,954,168.00 100,000.00 4,054,168.00 

Управљањ
е развојем 

туризма 

150
2 

1502-
0001 

Усвоје
ност и 

испуње

ње 
циљева 

дефини

саних  

у 

релева

нтној 
стратег

ији 

која се 
односи 

на 

туриза
м 

Приходи 
од 

боравиш

не таксе 

9915
0 

350
000 

400
000   30,000.00 100,000.00 130,000.00 30,000.00 100,000.00 130,000.00 

Пројекат 

привођење 
намени 

објекте 

бивших 
караула  за 

развој 

туризма   

150

2 

1502-

П1 

Усвоје

ност и 

испуње
ње 

циљева 

дефини
саних  

у 

релева

нтној 

стратег
ији 

која се 

односи 
на 

туриза

м  

Приходи 

од 

боравиш
не таксе 

9915

0 

350

000 

400

000   6,490,777.00 0.00 6,490,777.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

Програм 5.  
Развој 

пољоприв

реде 

101               

22,397,478.00 0.00 22,397,478.00 10,706,478.00 0.00 10,706,478.00 

Подстицај

и 
пољоприв

редној 

производњ

и 

101 0101-
0002 

Спрово
ђење 

усвојен

е 
пољоп

ривред

не 

полити

Број 
регистро

ваних 

пољопри
вредних 

газдинст

ава 

(разврст 20% 25% 

    

6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 
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ке и 

полити
ке 

руралн

ог 
развоја 

на 

подруч
ју 

локалн
е 

самоуп

раве  

аних по 

полу) 

Изградња 
ЗОО 

објекта 

101 

0101-

П1 

Спрово
ђење 

усвојен

е 
пољоп

ривред

не 
полити

ке и 

полити

ке 

руралн

ог 
развоја 

на 

подруч
ју 

локалн

е 
самоуп

раве  

Број 
регистро

ваних 

пољопри
вредних 

газдинст

ава 
(разврст

аних по 

полу) 

20% 25% 

  

  3,000,000.00   3,000,000.00 10,000.00   10,000.00 

Изградња 

сточне 
пијаце 

101 

0101-
П2 

Спрово

ђење 
усвојен

е 

пољоп
ривред

не 

полити

ке и 

полити

ке 
руралн

ог 

развоја 
на 

подруч

ју 
локалн

е 

самоуп
раве  

Број 

уједа од 

паса 
луталица 10 1     3,000,000.00   3,000,000.00 10,000.00   10,000.00 

Изградња 

ЗОО 

објекта- 
коморе за 

заштиту 

од заразе 

101 

0101-
П3 

Спрово

ђење 

усвојен
е 

пољоп

ривред

не 

полити
ке и 

полити

ке 
руралн

ог 

развоја 
на 

подруч

ју 
локалн

е 

самоуп
раве  

заражена 
грла 10 0 0 0 721,000.00   721,000.00 10,000.00   10,000.00 

Програм 6.  

Заштита 

животне 
средине 

401               

21,933,036.00 0.00 21,933,036.00 17,964,794.00 0.00 
17,964,794.0

0 
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Израда 
фекалне 

канализац

ије насеља 
магурка и 

Изворшти

ца испод 
пута   

0401-
П1 

Испуњ
ење 

обавеза 

у 
складу 

са 

закони
ма у 

домену 

постоја
ња 

страте

шких и 
операт

ивних 

планов
а као и 

мера 

заштит
е 

Донет 

локални 
еколошк

и 

акциони 
план не 

да     

2,736,704.00   2,736,704.00 500,000.00   500,000.00 

Израда 
фекалне 

канализац

ије 
насељаДоб

ри Дол   

0401-

П2 

Испуњ

ење 

обавеза 

у 

складу 

са 
закони

ма у 

домену 
постоја

ња 

страте
шких и 

операт

ивних 
планов

а као и 

мера 
заштит

е 

Донет 
локални 

еколошк

и 
акциони 

план не 

да     

3,531,538.00   3,531,538.00 1,800,000.00   1,800,000.00 

Програм 7.  

Путна 

инфрастру

ктура 

701               

91,953,449.00 220,601.00 92,174,050.00 87,474,050.00 0.00 

87,474,050.0

0 

Пројекат 
"Израда 

приступни
х 

саобраћајн

ица за 
мост у 

Душановој 

улици   

701 0701-

П1 

Развије

ност 
инфрас

трукту
ре у 

контек

сту 
доприн

оса 

социо 

Дужина 

изграђен
их 

саобраћа
јница 

које су у 

надлежн
ости  

oпштине   

        

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

Просецањ
е нове 

улице од 

Душанове-

до 

Радничке 

са асф.  

701 0701-
П2 

Развије
ност 

инфрас

трукту
ре у 

контек

сту 

доприн

оса 

социо 

Дужина 
изграђен

их 

саобраћа
јница 

које су у 

надлежн

ости  

  

      

7,200,000.00 0.00 7,200,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 

Програм 8.  
Предшкол

ско 

васпитање 

200
1 

              

23,262,381.00 

11,623,845

.00 34,886,226.00 20,662,381.00 

4,202,000.

00 24,864,381.00 

Функцион
исање 

предшколс

ких 
установа  

200

1 

2001-
0001 

Обезбе
ђени 

пропис

ани 
технич

ки 

услови 
за 

васпит

но 
образо

вни рад 

са 

Просеча
н број 

деце у 

групи 
(јасле, 

предшко

лски,ппп
) 

8 10     

23,262,381.00 

4,202,000.0

0 27,464,381.00 20,662,381.00 

4,202,000.0

0 24,864,381.00 
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децом 

Функцион

исање 

предшколс

ких 

установа  

200

1 

2001-

П1 

Обезбе

ђење 

услова 

за рад 

јаслене 
групе 

обухват 

деце 

узраста 

од 1-3 

године 

0 10     

  
7,421,845.0

0 7,421,845.00   0.00 0.00 

Програм 

11.  
Социјална  

и дечја 

заштита 

901               

130,775,877.00 0.00 130,775,877.00 103,178,959.00 0.00 

103,178,959.0

0 

Социјалне 
помоћи 

901 

0901-
0001 

Развој 
услуга 

социјал

не 
заштит

е које 

су у 
мандат

у 

локалн

е 

самоуп

раве 
којима 

се 

доприн
оси 

унапре

ђењу 
положа

ја 

грађан
а који 

припад

ају 
угроже

ним 

групам
а  

Број 
ванинст

итуцион

алних 
услуга 

социјалн

е 
заштите  1450 

195
0     44,480,937.00 0.00 44,480,937.00 33,480,937.00 0.00 

33,480,937.0
0 

Пројекат 

Здравстве

на помоћ у 
кући 

старијима 

и 
изнемогли

м лицима 

901 

0901-

П1 

Развој 

услуга 

социјал
не 

заштит

е које 
су у 

мандат

у 
локалн

е 

самоуп
раве 

којима 

се 
доприн

оси 

унапре
ђењу 

положа

ја 

грађан

а који 
припад

ају 

угроже
ним 

групам

а  

Број 

ванинст
итуцион

алних 

услуга 
социјалн

е 

заштите  1450 

195

0     15,596,918.00 0.00 15,596,918.00 14,000,000.00 0.00 

14,000,000.0

0 

Пројекат 
Ми смо ту 

да 

помогнемо 
социјално 

угрожени

м особама 

901 

0901-

П2 

Развој 
услуга 

социјал

не 
заштит

е које 

су у 
мандат

у 

локалн

е 

самоуп

Број 

ванинст

итуцион
алних 

услуга 

социјалн

е 

заштите  1450 

195

0     57,873,543.00 0.00 57,873,543.00 42,873,543.00 0.00 

42,873,543.0

0 
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раве 
којима 

се 

доприн
оси 

унапре

ђењу 
положа

ја 

грађан
а који 

припад

ају 
угроже

ним 

групам
а  

Програм 

12.  

Примарна 
здравствен

а заштита 

180

1 

  

      

      

18,672,000.00 0.00 18,672,000.00 10,880,840.00 0.00 

10,880,840.0

0 

Функцион

исање 
установа 

примарне 

здравствен
е заштите 

180
1 

1801-
0001 

Унапре

ђење 
доступ

ности и 

правич
ности 

примар

не 
здравст

вене 

заштит
е  

број 
лекара 

на 1000 

становни
ка 23 10     18,165,000.00 0.00 18,165,000.00 10,373,840.00 0.00 

10,373,840.0
0 

Програм 

13.  Развој 

културе 

120

1 

              

66,108,290.00 

9,889,952.

00 75,998,242.00 57,521,899.00 

3,252,713

.00 

60,774,612.0

0 

Функцион

исање 
локалних 

установа 

културе    

1201-

0001 

Подсти
цање 

развоја 

култур
е кроз  

јачање 

капаци
тета 

устано
ва 

култур

е 

Процена

т учешћа 
трошков

а зарада  
у буџету  

установа 

културе          42,365,758.00 

7,867,300.

00 50,233,058.00 36,639,901.00 

1,251,300

.00 37,891,201.00 

Функцион

исање 

локалних 
установа 

културе    

1201-

0002 

Подсти
цање 

развоја 

култур
е кроз  

јачање 

капаци
тета 

устано

ва 
култур

е 

Процена

т учешћа 
трошков

а зарада  

у буџету  
установа 

културе          11,101,226.00 862,000.00 11,963,226.00 9,786,226.00 

862,000.0

0 10,648,226.00 

Реализациј

а пројекта 
реновирањ

е цркве у 

с. Извор  

  1201-

П2 

очувањ

е 
култур

но 

историј
ских 

спомен

ика 

број 

реновир
аних 

објеката 

2 3     

2,244,093.00   2,244,093.00 1,172,320.00   1,172,320.00 

Реновирањ
е верских 

објеката 

  1201-
П4 

очувањ
е 

култур

но 
историј

ских 

спомен
ика 

број 
реновир

аних 

објеката 

2 3     

500,000.00   500,000.00 5,000.00   5,000.00 

Програм 

14.  Развој 

спорта и 

омладине 

130

1 

              

80,296,353.00 0.00 80,296,353.00 48,406,353.00 0.00 48,406,353.00 
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ПА 

Одржава
ње 

спортске 

инфрастр
уктуре 

  

1301-

0001 

Подсти

цање и 
креира

ње 

услова 
за 

бавље

ње 
спорто

м за 

све 
грађан

е 

општи
не 

Програм 

развоја 
спорта и 

акциони 

план 
развијен 

на нивоу 

општине 
и 

усвојен 

од 
стране 

скупшти

не 

не да     

500,000.00   35,842,313.00 100,000.00   100,000.00 

Реализациј
а пројекта  

"Изградња 

градског 
базена "- 

извор 7 И 

01) 

  1301-

П2 

Подсти

цање и 

креира
ње 

услова 

за 
бавље

ње 

спорто
м за 

све 

грађан
е 

општи

не 

Програм 

развоја 

спорта и 
акциони 

план 

развијен 
на нивоу 

општине 

и 
усвојен 

од 

стране 
скупшти

не 

не да     

31,500,000.00 0.00 31,500,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

Програм 
15.  

Локална 

самоуправ
а 

602               

149,536,096.00 743,336.00 150,279,432.00 120,114,448.00 0.00 
120,114,448.0

0 

Функцион

исање 
локалне 

самоуправ

е и 
градских 

општина   

0602-

0001 

Одржи

во 
управн

о и 

финанс
ијско 

функци

онисањ
е 

града/о

пштин
е у 

складу 

надлеж
ностим

а и 

послов
има 

локалн

е 
самоуп

раве 

Број 

донетих  
аката 

органа и 

служби 
града/оп

штине 

  

      79,017,593.00   

79,017,593.00 

74,507,593.00   

74,507,593.00 

ПА 0002  

Месне 
заједнице 

  

0602-

0002 

Одржи

во 
управн

о и 

финанс
ијско 

функци

онисањ
е 

града/о

пштин
е у 

складу 

надлеж
ностим

а и 

послов
има 

локалн

е 
самоуп

раве 

Број 

донетих  
аката 

органа и 

служби 
града/оп

штине 

        10,440,191.00 82,546.00 

10,522,737.00 

10,522,737.00   

10,522,737.00 
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Ванредне 
ситуације 

  

0602-

0015 

Одржи
во 

управн

о и 
финанс

ијско 

функци
онисањ

е 

града/о
пштин

е у 

складу 
надлеж

ностим

а и 
послов

има 

локалн
е 

самоуп

раве 

Број 
донетих  

аката 

органа и 
служби 

града/оп

штине 

        10,934,618.00 660,790.00 

11,595,408.00 

11,595,408.00   

11,595,408.00 

Пројекат"

Подршка 

присилни

м 
мигрантим

а и 

унапређењ
е система 

управљањ

а 
миграција

ма" 

  

0602-

П6 

Одржи

во 

управн

о и 
финанс

ијско 

функци
онисањ

е 

града/о
пштин

е у 

складу 
надлеж

ностим

а и 
послов

има 

локалн
е 

самоуп

раве 

Број 

донетих  

аката 

органа и 
служби 

града/оп

штине 

        3,762,255.00   

3,762,255.00 

4,247,271.00   

4,247,271.00 

Општина 
Босилегра

д ИПА 
пројекат " 

Систем за 

рано  
обавештав

ање и 

узбуњива
ње у 

случају 

поплава и 
других 

елементар

них 
непогода" 

  
0602-
П2 

Одржи
во 

управн
о и 

финанс

ијско 
функци

онисањ

е 
града/о

пштин

е у 
складу 

надлеж

ностим
а и 

послов

има 
локалн

е 

самоуп
раве 

Број 
донетих  

аката 
органа и 

служби 

града/оп
штине 

        26,840,000.00 0.00 

26,840,000.00 

0.00 0.00 

0.00 

Повећање 

толеранциј

е, 
отклањање 

предрасуд

а и развоја 
комуникац

ије и 

дијалога 
са 

мигрантим

а, 
Пројекат 

Спорт за 

све 2017 
  

0602-
П8 

Одржи

во 

управн
о и 

финанс

ијско 
функци

онисањ

е 
града/о

пштин

е у 
складу 

надлеж

ностим
а и 

Број 

донетих  

аката 
органа и 

служби 

града/оп
штине 

        883,720.00   

883,720.00 

883,720.00   

883,720.00 
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послов

има 
локалн

е 

самоуп
раве 

Пројекат 
"Србија 

уритмуЕвр

опе" 

  

0602-

П9 

Одржи
во 

управн

о и 
финанс

ијско 

функци
онисањ

е 

града/о
пштин

е у 

складу 
надлеж

ностим

а и 
послов

има 

локалн
е 

самоуп

раве 

Број 
донетих  

аката 

органа и 
служби 

града/оп

штине 

            

0.00 

700,000.00   

700,000.00 

УКУПНИ 

ПРОГРА

МСКИ 

ЈАВНИ 

РАСХОД               746,778,477.00 

22,577,734.

00 769,356,211.00 586,978,049.00 

7,554,713.0

0 

594,532,762.0

0 

 

IV.ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 8. 

 У складу са Закономо начину одређивања максималног броја запослених у јавном секто-

ру(„Службени гласникРС“, број 68/2015) број запослених код корисника буџета неможе прећи максималан 

број запослених на неодређено и одређено време и то: 

- Запослених у локалној администрацији на неодређено време; 

- Запослених у локалној администрацији на одређено време; 

- Запослених у предшколским установама на неодређено време 

- Запослених у предшколским установама на одређено време 

- Запослених у установама културе Центар културе на неодређено време 

- Запослених у установама културе Центар културе на одређено време 

- Запослених у Јавним предузећима на неодређено време 

- Запослених у Јавним предузећима на одређено време 

У овојОдлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. Овог члана. 

 

 По III.  ребалансу буџета извршене су измене у члану 8. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2017.годину  и то у табелама датих ниже 

Назив  локалне власти 

028 БОСИЛЕГРАД 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ 

КЛАСИФИКАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ 

 
      

 

Назив корисника 

чије се плате у 

2017. години 

финансирају из 

буџета на осталим 

економским 

класификацијама  

Економска 

класификација 

(навести која ) 

Број 

запослених на 

неодређено 

време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених на 

неодређено 

време 

Број 

запосле

них на 

одређен

о време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених на 

одређено 

време  

Укупан 

број 

запосле

них 

Укупна маса 

средстава за 

плате 

запослених у 

2017.години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(5+7) 
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1 ЈП"Услуга"Босиле

град 

451 

26 14,926,268 16 9,421,232 42 24,347,500 

2 ЈП"Ветеринарска 

амбуланта"Босиле

град 

451 

5 2,859,096 6 3,510,048 11 6,369,144 

3 Дом Ученика 

Босилеград 

463 

  3 1,956,250 3 1,956,250 

4 Основна школа Г 

Димитров 

463 

0 0 3 1,106,000 3 1,106,00 

5 ЈП 

ГЗП,Босилеград од 

01.12.2016- по и 

спостављеној 

ситуацији 

423,424,511 

54 0 10 0 64 0 

6 Дом Здравља 

Босилеград 

464 

0 0 6 4,244,400 6 4,244,400 

7 Установа Центар 

за социјални рад 

за реализацију 

пројеката 

463 

  156 56,873,543 156 56,873,543 

 

 У колони под редним бројем 4  број запослених на неодређено време усклађен је са Одлуком о   

максималнм  броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне 

самоуправе општине Босилеград за 2017.г 

 

ЈП ГЗП,Босилеград од 01.12.2016- по  испостављеној ситуацији,  односно  Овом кориснику   плате се не 

финансирају из буџета зато у колонама 5 ,7 и 9 под редним бројем 5 стоји износ 0 

 

Назив  локалне власти 028 БОСИЛЕГРАД      

          

  

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2017. 

ГОДИНИ  

          

 Табела 3. 2016 2017 

Ред.

бр. 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава локалне 

власти 

Планирана 

средства 

на 

економско

ј 

класифика

цији 465 у 

2016. 

години 

Маса 

средстава 

за 

запослене 

чија  

плата не 

може да 

се умањи 

у складу 

са 

Законом 

за 2016. 

годину 

Број 

запослен

их чија 

плата не 

може да 

се 

умањи у 

складу 

са 

Законом 

у 2016. 

години 

Исплаћен

а 

средства 

на 

економск

ој 

класифик

ацији 465 

у 2016. 

години 

Планиран

а средства 

на 

економск

ој 

класифик

ацији 465 

за 2017. 

годину 

Маса 

средстав

а за 

запослен

е чија  

плата не 

може да 

се 

умањи у 

складу 

са 

Законом 

за 2017. 

годину 

Укупна 

маса 

средстав

а на 

економс

кој 

класифи

кацији 

465 да је 

могла да 

се 

умањи 

за 10% 

Број 

запослени

х чија 

плата не 

може да се 

умањи у 

складу са 

Законом у 

2017. 

години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7+8) 10 

1 

Органи и 

организације 

локалне власти 5034726 134352 6 5034726 6366591 255631 6110960 6 

2 Установе културе                                                                                                                                                         2643673 3718 1 2643673 1150000 22308 1127692 6 

4 

Дирекције 

основане од 

стране локалне 

власти 2,735,317 2,746,465 32 

2735317 

0 0 0  

5 Месне заједнице 0 0 0 0 0   0  

6 Предшколске 1685397    1685397 103,488.00   103488  
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установе  

8 

Укупно за све 

кориснике буџетa 

који се 

финансирају  са 

економских 

класификација 

411 и 412 12099113 2884535 39 12099113 7620079 277939 7342140 12 

 

  

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 

(РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2017. ГОДИНИ  

       

 Табела 4. 2016 2017 

Ред.

бр. 

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне власти 

Планирана 

средства у 2016. 

години на 

економској 

класификацији 

414311 

Исплаћена 

средства у 

2016. 

години на 

економској 

класификац

ији 414311 

Број 

запослених 

за који су 

исплаћена 

средства у 

2016. 

години 

Планирана 

средства 

на 

економско

ј 

класифика

цији 

414311 у 

2017. 

години 

Број 

запослених 

за који су 

планирана 

средства у 

2017. 

години на 

414311 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Органи и организације 

локалне власти 1342969 375282 3 400000 2 

2 Установе културе                                                                                                                                                         1032596  0 618772 3 

3 

Остале установе из области 

јавних служби које се 

финансирају из буџета 

(навести назив):                                                                                   0 0 0 0 0 

4 Месне заједнице 0   0  

5 
Дирекције основане од 

стране локалне власти 1671568 121040 1 0 0 

6 Предшколске установе  2028316 0 0 816026 2 

8 
Укупно за све кориснике 

буџетa 6075449 496322 4 1834798 7 

         

  

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2017. ГОДИНИ    

         

 Табела 5. 2016 2017 

Ре

д.б

р. 

Директни и 

индиректн

и 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне 

власти 

Планирана средства 

у 2016. години на 

економској 

класификацији 416 

Исплаћена средства 

у 2016. години на 

економској 

класификацији 416 

Укупа

н број 

запосл

ених за 

који су 

исплаћ

ена 

средст

ва за 

јубила

рне 

наград

е у 

2016. 

Укупан 

број 

запослених 

за који су 

исплаћена 

средства 

по другом 

основу у 

2016. 

години  

Планирана средства 

у 2017. години на 

економској 

класификацији 416 

Укупан 

број 

запослен

их за који 

се 

планира 

исплата 

средстава 

за 

јубиларн

е награде 

у 2017. 

години  

Укупан 

број 

запосле

них за 

који се 

планира 

исплата 

средстав

а по 

другом 

основу 

у 2017. 

години  

Јубиларн

е 

награде4

16111 

Други 

основ 

(навести 

који): 
Јубиларн

е награде 

Други 

основ 

(навести 

који): 
Јубиларн

е награде 

Други 

основ 

(навести 

који): 

416131 

416132 
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години  

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

1 

Органи и 

организаци

је локалне 

власти 1,077,500   1,077,500 4,400,000 8   650,000 3,217,500 4 76 

2 
Установе 

културе                                                                                                                                                         395,000 0 395,000 0 2 0 489,339 145,661 4 5 

4 

Дирекције 

основане 

од стране 

локалне 

власти 180,000 110,000 180,000 110,000     0 0     

5 
Месне 

заједнице                     

6 

Предшколс

ке 

установе  160,000   160,000 0 1   400,000 0 3   

7 

Нове 

установе и 

органи 

(навести 

назив):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Укупно за 

све 

кориснике 

буџетa  1,812,500  1,812,500 4,510,000 11 0 1,539,339 3,363,161 11 81 

   

По III.  ребалансу Одлуке  о буџету општине Боси-

леград за 2017.годину чланови од 8 до35 остају 

непромењени  

Члан 36. 

   Ова одлука ступа на снагу даном доноше-

ња, а биће објављена у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

 Одлуку доставити Министарству финансија. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

21.11.2017. године ,број:06-249/2017 

                                          

       ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 

 

664. 

 На основу члана  13. став 1. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, број: 88/2011 и 104/2016), члан 20. став 1. тачка 

5.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гла-

сник Републике Србије'', број 129/07)  и члана 

15.став 1. тачке 5. члана 37. став 1. тачке 6. Статута 

општине Босилеградн („Службени  гласник Пчињ-

ског округа“, број 16/08 и 20/09 и „Службени 

гласник града Врања”, број 45/2013), Скупштина 

општине Босилеград  на седници одржаној дана 21. 

новембра 2017. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

 О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И ХИГИЈЕНИ 

 ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД  

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се услови и начин 

одржавања и коришћења јавних 

површина и комуналних објеката, одржавање 

чистоће, уређење и одржавање јавних, зелених и 

рекреационих површина, обезбеђивање и одржава-

ње јавног осветљења, као и други услови за опште 

комунално уређење на подручју општине Боси-

леград. 

  

Члан 2. 

 Под одржавањем чистоће у смислу ове одлу-

ке подразумева се чишћење и прање  улица, тротоа-

ра и пијачних површина, изношење и депоновање 

смећа, отпадака и фекалија, уклањање корова са 

неизграђеног грађевинског земљишта и других 

сличних површина, чишћење и одржавање клозет-

ских и септичких јама и канализације, одржавање 

чистоће на спољним деловима зграда (фасада, 

пословних, стамбених и других објеката),уклањање 

снега и леда са јавних површина и предузимање 
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других редовних и ванредних мера о одржавању 

чистоће и комуналне хигијене. 

 

Члан 3. 

 Под јавним површинама у погледу одржава-

ња чистоће у смислу ове одлуке 

подразумевју се: 

-  улице (коловози и тротоари), 

- стазе, улични прилази , 

- паркови, травњаци и друге зелене површине, 

- мостови, кејови, канали и водотоци (обале и 

корита ), 

- природна купатила и базени, 

- аутобуске станице и чекаонице, такси станице, 

паркинг простори и бензинске пумпе, 

- пијаце, 

- стоваришта и градилишта, 

- површине око објеката јавне намене (првенствено 

културних, здравствених, спцијалних и других 

установа) за чију изградњу се може утврдити јавни 

интерес у складу са законом. 

- отворени празни простори између стамбених згра-

да као неизграђено грађевинско 

земљиште, спортски и рекреативни терени, зграде, 

дворишта и баште ограђене и 

неограђене површине, и 

- друге јавне површине и објекти који буду 

обухваћени програмом уређивања градског 

грађевинског земљишта (занатски центри). 

 

Члан 4. 

 Под комуналним објектима у смислу ове 

одлуке сматрају се: грађевински објекти са уређаји-

ма,  инсталацијама и опремом, сама постројења, 

уређаји и инсталације и други објекти који служе за 

пружање комуналних услуга корисницима, као и 

уређено грађевинско земљиште и добра у општој 

употреби која се користе за обављање комуналне 

делатности. 

 

Члан 5. 

 Под одржавање јавних површина и комунал-

них објеката подразумева се њихово опремање. мо-

дернизовање и обнављање , као и заштита од свих 

врста угрожавања и оштећења , ради несметаног 

коришћења. 

 Комуналну делатност могу обављати  јавна 

предузећа , привредна друштва, предузетници и 

други привредни субјекти у складу са законом , о-

вом одлуком и другим општинским прописима. 

 

Члан 6. 

 Површине јавне намене користе се у складу 

са њиховом наменом. 

 Јавне површине и комунални објекти морају 

се држати у уредном стању. 

 О уредном стању јавних површина и кому-

налних објекта старају се правни субјекти и физич-

ка лица  одређена овом одлуком и другим општин-

ским прописима. 

 

II    ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Одржавање чистоће на јавним површинама. 

 

Члан 7. 

 Под одржавање чистоће на јавним површи-

нама подразумева се чишћење и прање улица и дру-

гих јавних површина , сакупљање смећа и других 

природних и вештачких  отпадака  из стамбених, 

пословних и других објеката , осим индустријског 

отпада и опасних материја , њихово одржавање и 

одлагање, уклањање отпада из посуда за отпатке са 

јавних површина, као и смећа и другог отпада са 

улица и других јавних површина. 

 

Члан 8. 

           Редовно чишћење јавних површина  врше: 

- предузеће које обавља јави превоз путника 

- аутобуску станицу и аутобуска стајалишта; 

- власници, односно корисници киоска и других 

сличних монтажних објеката – јавне површине 

око ових објеката; 

- предузећа која управљају бензинским станица-

ма – простор који служи бензинској станици и 

површину око ових простора; 

- предузеће које управља пијацом – пијачни про-

стор и јавну површину око тог простора; 

- предузеће које управља гробљима – гробља и 

простор око гробља; 

- предузеће које управља спортским теренима  и 

базена – спортске терене , базен и јавну повр-

шину око ових простора; 

- предузеће које обавља грађевинске и комуналне 

радове  - површине на којима се ти радови 

изводе и простор око тих површина; 

- индустријска , трговинска , угоститељска и за-

натска предузећа , предузећа забавних игара, 

самосталне занатлије и угоститељи – јавних 

површина око ових објеката; 

- предузећа за промет грађевинског материјала – 

површина око продавница, стоваришта и мага-

цина; 

- установе из области образовања и васпитања, 

културе и физичке културе, здравства и соци-

јалне заштите – јавне површине око ових обје-

ката; 

- власници и корисници пословних објеката , по-

родично стамбених зграда,односно станари 
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стамбених зграда колективног становања - 

дужни су да чисте и уклањају  растиње са јавној 

површини испред и око поседа објеката, одно-

сно зграда. 

 

Члан 9. 

 Свакодневно одржавање чистоће у граду на 

улици:  М.Тита од ''Гујчак'' до Погона за прераду 

воћа и поврћа ;  ул. Георги Димитров;  ул. 7 јул;  ул. 

Христо Ботев и ул. Васил Левски, поверава се  ЈП 

''Услуга'' Босилеград. 

 Одржавање чистоћа на јавним површинама  у 

граду и с. Рајчиловци која нису обухваћена ставом 

1. овог члана и чланом 8. ове Одлуке, поверавају се  

ЈП ''Услуга'' Босилеград. 

 Изношења смећа са дивљим депонијама на 

подручју општине  Босилеград на градској депони-

ји, поверава се ЈП ''Услуга'' Босилеград а по потреби 

и ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Општине 

Босилеград''. 

 Прање улица, тротоара и других јавних 

површина као и  чишћење јавних површина  у  слу-

чајевима проширења и повећања обима посла врше   

и ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Општине 

Босилеград''. 

 О одржавање чистоће  у осталим селима на 

подручју општине старају се Месне заједнице свака 

за своје подручје. 

 Одржавање чистоће на јавним површинама  

врши се   према утврђеном годишњем распореду. 

 Распоред чишћења и прања  улица утврђује 

предузеће из става 1. овог члана уз сагласност 

Општинског већа општине Босилеград. 

 

Члан 10. 

 Изношење кучног смећа врши ЈП ''Услига'' 

Босилеград   у  одговарајућим типским судовима за 

смеће (канте, контејнери и сл.) на градској депони-

ји. 

 Судови за смеће морају бити такви да онемо-

гучавају расипање смећа и ширење непријатног ми-

риса , да се могу опрати а по потреби и дезинфико-

вати. 

 Власници и корисници стамбених зграда и 

пословних просторија дужни су да обезбеде дово-

љан број прописаних судова  за меће и да се старају 

о њиховом редовном одржавању. 

 Број и врста  судова за смеће одређује орга-

низација за одржавање чистоће. 

 Изношење и одлагање комуналног отпада 

врши се специјалним возилима за ту намену. 

 

Члан 11. 

 Судови за смеће постављају се  у дворишти-

ма стамбених зграда и пословних просторија . 

 Судове за смеће по јавним површинама 

постављају  се на местима  које утврди организација 

за одржавање чистоће уз сагласност органа управе 

за комуналне послове. 

 

 Забрањено је померање судова за смеће са 

јавних површина без сагласности организације која 

одржава чистоћу. 

Члан 12. 

 Изношење кучног смећа и отпадака из дома-

ћинства у деловима насеља у којима је приступ во-

зила организације за одржавање чистоће немогућ, 

власници односно корисници стамбених зграда и 

других просторија дужни су да смеће износе на 

места која одреди организација за одржавање 

чистоће и орган управе за комуналне послове где је 

тај приступ могућ.  

 

Члан 13.  

 У кучно смеће спадају: отпатци који се ства-

рају у стамбеним, пословним, погонским и другим 

радним просторијама – отпатци животних намирни-

ца, пепео са пећи на чврсто гориво, гареж , амбала-

же од мини паковања, као и предмети за општу упо-

требу, хартије и други ситни отпатци. 

 

Члан 14. 

 Изношење и депоновање чврстог отпадног 

материјала  ( стари кучни намештај,  апарати дома-

ћинства , отпадци индустрије, занатске и пољопри-

вредне производе и прераде, сено , земља, шут, пе-

пео котларнице   и сл.) врши се на депонији чврстих 

отпадака на локацији коју  за ту сврху одреди на-

длежни  општински орган управе. 

 Забрањено је у посуди за смеће одлагати чвр-

сте отпадне материје и друге отпадке које не спадају 

у кучно смеће из претходног члана. 

  

Члан 15. 

 Послови уређивања и одржавања  депоније  

може се  одлуком о начину обављања комуналне 

делатности, а у складу са законом, поверити другом 

јавном предузећу, привредном друштву, предузет-

нику или другом привредном субјекту. 

 

Члан 16.  

 У центрима Месних заједница на територији 

општине Босилеград у којима има посостављене 

контејнере или друге типске судове за смеће, изно-

шење смећа  врши се редовно  на градској депонији 

у Босилеграду од стране ЈП ''Услуга'' Босилеград  

или другог вршиоца комуналне делатности  кога 

овласти Општинско веће. 

 Редовно изношење смећа из став 1. ове 

Одлуке врши се према распореду вршиоца кому-
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налне делатности уз сагласност Општинског већа 

општине Босилеград. 

 

2. Прање и поливање улица и других јавних 

површина. 

Члан 17. 

 Прање и поливање улица и сдругих јавних 

површина врши Предузеће из члана  9 ове Одлуке. 

 Прање и поливање  улица, тротоара и других 

јавних површина  није дозвољено  вршити  у време-

ну од 06 до 09 сати и од 13 до 15 сати лети, односно 

од 07 до 10 сати и од 14 до 16 сати у зимском пери-

оду. Прање улица у зимском периоду врши се ако је 

дневна температура изнад 5ºC. уз сагласност кому-

налне инспекције, као и у изузетним случајевима,  

када прање улица се  вршити у другом времену од 

прописаног. 

 

Члан 18. 

 Приликом прања улице и других јавних 

површина из претходног члана ове одлуке, риголе и 

решетке на сливницима не смеју бити запушене,  о 

њиховом одржавању стара се јавно комунално пре-

дузеће. 

 

3. Одржавање чистоће на зеленој  пијаци 

 

Члан 19. 

 Изношење смећа  са  зеленој  пијаци повера-

ва се ЈП ''Услуга'' Босилеград . 

 ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Општи-

не Босилеград'' поверавају се послови  опремања и 

одржавања пијачног простора. 

 ЈП ''Грађевинско зенљиште и путеве Општи-

не Босилеград'' предлаже пијачни ред. 

 Општинско веће општине Босилеград усваја 

пијачни ред, на предлог ЈП ''Грађевинско земљиште 

и путеве Општине Босилеград''. 

  Пијачни ред мора бити истакнут на видно 

место на пијаци. 

 

Члан 20. 

 ЈП ''Грађевинско зенљиште и путеве Општи-

не Босилеград''  дужна је да се стара о савременом 

уредном и квалитетном пружању пијачних услуга 

корисницима пијачног простора. 

 

Члан 21. 

 ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве  

Општине Босилеград'' коме су поверени послови на 

зеленој пијаци дужно је да обезбеди: довољан број 

канте и других судова за одлагање смећа и отпадака 

од пољопривредних производа, 

 Корисници пијачног простора и грађани 

дужни су да се на пијаци придржавају прописаног 

пијачног реда а да по завршетку радног времена 

простор који користе почисте, а отпатке од продате 

робе покупе и сместе у судове предвиђене за ту на-

мену. 

 

Члан 22. 

 На зеленој пијаци забрањено је: 

- бацање отпадака покварене робе и другог смећа 

ван судова постављених за ту   сврху, 

 - ложење ватре на отвореном пијачном простору, 

-  кретање возила по пијачном простору у радном 

времену пијаце, 

- седење и лежање по тезгама и другим објектима за 

излагање робе, 

- држање пољопривредно-прехрамбених производа 

на земљи, под тезгама и другим објектима који нису 

намењене за  излагање робе, 

 - загађивање пијачног простора на било који начин, 

 - вршење других радњи којим се нарушава ред и 

чистоћа на пијачном простору. 

 

Члан 23. 

 Забрањена је продаја или преузимање 

пољопривредно-прехрамбених 

производа, текстила,  занатских производа и друге 

робе на улицама, тротоарима и другим јавним 

површинама, ван пијачног простора, изузев у дани-

ма одржавања вашара и зимским условима уз одо-

брење надлежног општинског органа. 

 

Члан 24. 

 Није дозвољено продавати  стоку ван сточног 

пијаца или  места одређена за продају стоке. Сточна 

пијаца се мора редовно чистити и одржавати од 

стране вршиоца комуналне делатности коме су ти 

послови поверени, а ђубре уклањати најкасније у 

року од 24 сата по завршетку радног времена.  

 

4.Одржавање чистоће и реда у стамбеним згра-

дама 

 

Члан 25. 

 Одржавање станова и заједничких просторија 

у стамбеним зградама 

(степеништа, подрумских ходника, тераса, тавана, 

ходника, перионица, сушионица рубља исл.), фасада 

и олука, улаза у стамбеним зградама и земљишта 

које припада згради врше власници, односно 

корисници станова ако те послове нису поверили 

другом физичком или правном лицу. 

 Скупштине станара може да склопи уговор 

са одговарајућим надлежним предузећем или фи-

зичким лицем о одржавање чистоће заједничких и 

других просторија. 
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Члан 26. 

 Власници односно корисници станова у ста-

мбеним зградама дужни су да: 

- заједничке просторије и уређаје користе са посе-

бном пажњом и да их штите од оштећења  или ква-

рова, 

- стручним лицима предузећа коме су поверени 

послови одржавање станова и уређаја ,   омогуће 

приступ у стан ради обављања потребних послова 

на отклањању кварова и сл., 

- на улазу у стамбену зграду, на видном месту, 

истакну списак станара, 

- заједничке просторије користе у складу са 

њиховом наменом, 

- на улазима, степеништу, заједничким ходницима и 

дворишту, које припада згради, одржавају чистоћу, 

 - у заједничким просторијама и дворишту зграде 

обезбеде несметан и слободан пролаз, 

- подрумске прозоре који су подешени за отварање 

заштите металним поклопцима, 

 - у току зиме, са  кровова настредшница, тераса и 

тротоара уклањају снег и лед на начин како је то 

предвиђено овом одлуком, 

 - у року од 3 дана по набавци огревног материјала 

исти сложе на одређена места а у случају стругања 

и цепања очисте простор од струготине и отпадног 

материјала, 

-  да се старају о исправности свих уређаја у 

заједничким просторијама стамбених зграда а да у 

случају квара обавесте председника скупштине 

станара, 

- сви станари дужни су да својим понашањем и 

активностима допринесу да стамбена зграда у којој 

станују буде чиста и уредна. 

 

Члан 27. 

 У стамбеним зградама и двориштима које 

припада згради забрањено је: 

- вршити преграђивање заједничких просторија за 

своје потребе без претходне сагласности скупштине 

станара и одобрења надлежног општинског органа, 

- вршити зазидивање или застакљивање тераса без 

одобрења надлежног општинског органа, 

- у заједничким просторијама држати ствари и 

предмете који не служе за наменско 

коришћење тих просторија, 

-  на терасама, балконима и ложама држати ствари 

(стари намештај, огревно дрво и др.) који 

нарушавају естетски изглед стамбене зграде, 

- у заједничким просторијама држати лож уље, 

плинске боце, бензин и другe запаљивe материјалe 

-  млазом воде прати терасе и балконе, 

-  цепати огревно дрво у стану, на тераси, крову, 

стпеништу и другим местима која нису за то 

одређена, 

-  у санитарне елементе (лавабое, шоље и др.) 

убацивати отпатке и слично услед чега може доћи 

до зачепљења канализације, 

- свађом, виком, певањем, свирањем, играњем 

лопте, коришћењем машина и уређаја, музичким и 

ТВ апаратима или сличним поступцима реметити 

кућни ред, 

-  бацати смеће, отпатке и друге предмете у 

заједничке просторије и двориште које припада 

згради, 

- прљати или оштетити зидове, врата, ограде, 

светларнике, олуке и друге делове стамбене зграде, 

- истресати тепихе са тераса или балкона, 

- бацати отпатке, кроз прозоре и са тераса 

стамбених зграда у заједничком дворишту, 

- у канте за смеће бацати отпатке из занатске делат-

ности, земљу, као и спаљивати смеће и отпатке у 

истим . 

 

Члан 28. 

 У стамбеним зградама забрањено је: 

- држање пса и мачку у згради противно одредбама 

општинске Одлуке о држању паса и мачака на тери-

торије општине Босилеград , 

- држање живине и других животиња у подрумима и 

заједничким просторијама. 

 

5.Одржавање чистоће на обалама и корита река 

и кеја 

 

Члан 29. 

 Обале и корита реке, потока и кеја редовно 

се чисте од отпадака и других наноса. 

 ЈП ''Услуга'' Босилеград поверава се чишћење 

обале реке Драговиштица од отпадака и других на-

носа , у делу где је  уређено речно корит и то од 

''Бензинске пумпе'' до Дрвно прерађивачког погона 

''ИНАК'' у Босилеграду. 

 Послови чишћења  кеја ''Добродолски поток'' 

од отпадака и других наноса, поверавају се ЈП 

''Услуга'' Босилеград у целој  каналисаној дужини од 

''Карапин Дол'' до реке ''Драговиштица''. 

 Послови чишћења и реке и кеја из става 2. и 

3. ове Одлуке у случају повечаних потреба вршиће 

и ЈП''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве'' 

Босилеград по налогу Комуналне инспекције. 

 Забрањено је на обале и у корита река, пото-

ка и кеја испуштати фекалне воде или  бацати било 

какав отпадни материјал. 

 

6.Одржавање чистоће на градилиштима 

 

Члан 30. 
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 Извођачи и подизвођачи радова у приватној 

и друштвеној својини, дужни су да на градилишту 

врше: 

- редовно чишћење и прање уличног простора 

(улице и тротоари испред градилишта) до границе 

растурања прашине и материјала. 

- поливање трошног материјала за време рушења 

стамбених и пословних простора да би се спречило 

разношење прашине, 

- обезбеђивање грађевинског материјала од 

растурања и разношења на јавним површинама, 

- ограђивање градилишта заштитном оградом а 

приликом постављања ограде водити рачуна о 

грађевинско-техничким нормама, 

- изградњу прилазних путева од тврдог материјала 

до објекта који је у изградњи како се не би износило 

блато од градилишта до улице, 

- чишћење возила пре него што изађу са градилишта 

на улицу и 

 Орган надлежан за издавање одобрења за 

изградњу објеката водиће рачуна да се не омета 

саобраћај, не затварају улични канали и не задржава 

отицање атмосферских вода. 

 

Члан 31. 

 По завршетку радова извођачи и подизвођачи 

радова дужни су да уклоне 

остатак материјала са градилишта и очисте простор 

у року од 7 дана од дана завршетка радова. 

 Извођачи и подизвођачи радова могу укло-

нити материјал из претходног става овог члана само 

на месту за то одређеном од стране надлежног 

органа. 

 

7. Пољски клозети и септичке јаме 

 

Члан 32. 

 Забрањена је изградња пољских клозета и 

септичких јама на подручју града 

које је обухваћено урбанистичким планом и изгра-

ђена канлизациона мрежа.. 

 Изузетно, изградња пољских клозета и 

септичких јама одобриће се ако јавно 

комунално предузеће, надлежно за функционисање 

градске канализационе мреже, изда потврду да не 

постоји могућност да власник објекта повеже исти 

на градску канализацију. 

 Власници објеката, за које постоје услови 

повезивања на градску 

канализациону мрежу, дужни су да, у року од 6 ме-

сеци од дана ступања на снагу ове одлуке, пољске 

клозете и септичке јаме уклоне односно очисте и 

затрпају земљом. 

 

Члан 33. 

 Пољски клозети и септичке јаме, на местима 

где је њихова изградња 

дозвољена, морају испуњавати грађевинске и сани-

тарно хигијенске норме као и да су   испуњении 

следећи услови: 

-  да је јама непропусна, 

- да морају бити удаљени од цевовода најмање 2,5 

м, од сваке стамбеног зграде најмање 10 м,од улице 

најмање 5 м и од бунара или другог живог извора 

воде најмање 20,00м и то само на нижој коти у од-

носу на воденог објекта, 

- да  клозет изграђен ван јавног објекта мора бити 

прикључен на канализацију или септичку јаму и да 

има испирач. 

 

Члан 34. 

 О чишћењу и пражњењу клозетских и сеп-

тичких јама дужни су да се старају 

власници и корисници. 

 Чишћење клозетских и септичких јама врши 

се чим се напуне 2/3 њихове запремине  искључиво 

специјалном ауто-цистернама у градску канализаци-

ју. 

 Забрањено је испуштање фекалије и друге 

отпадне воде  у мрежу градске канализације без 

претходно прибављеног одобрења од ЈП ''Услуга'' 

Босилеград.. 

 Забрањено је изношење фекалија из клозета 

и септичких јама  у двориштима стамбених и 

пословних просторија ради њиховог коришћења као 

гнојива. 

  

Члан 35. 

 Забрањено је одвођење отпадних вода од 

спољне чесме на улицама, тротоарима и другим јав-

ним површинама. 

 У улицама где је изграђена канализациона 

мрежа, отпадна вода од спољне 

чесме укључује се у канализациону мрежу, а у 

насељу где за то непостоје услови, отпадна вода 

укључује се у сабирну септичку јаму. 

 

8. Уклањање снега и ледених наслага са јавних 

површина 

Члан 36. 

 Власници породично стамбених зграда, од-

носно корисници стамбених зграда и пословних 

просторија (продавнице, угоститељски објекти, за-

натске радње, киосци и др.) дужни су да редовно 

чисте снег и лед са тротоара испред својих зграда и 

пословних просторија, а у случају поледице дужни 

су да тротоар посипају песком или другим сличним 

материјалом који ће по престанку поледице одмах 

уклонити са тротоара. 
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Члан 37. 

 Ради редовног одвијња саобраћаја у зимском 

периоду врши се непрекидно уклањање снега и леда 

са коловоза и тротоара. 

 Уклањање снега и леда са коловоза и тротоа-

ра паркинга, сеоских путева и других јавних повр-

шина  које служе општој употреби поверава се ЈП 

''Грађевинско земљиште и путеве  Општине Боси-

леград'' , а по потреби  и ЈП ''Услуга'' Босилеград. 

 Уклоњени снег и лед са тротоара скупња се у 

гомиле на тротоару или на ивици коловоза и то тако 

да не затвара олуке и сливнике  и не смета прилаз 

возила и пешака и њихов приступ стамбеним и 

пословним просторијама. 

 ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Општи-

не Босилеград''  дужно је да саобрачајнице у граду 

односно коловозе и тротоаре посипа  сољу, песком 

или другим погодним материјалом. 

 

Члан 38. 

 Чишћење снега, леда и других отпадака са 

равних кровова зграда, организују и врше корисни-

ци, тј. власници тих зграда ако ове послове не пове-

ре предузећу из претходног члана. 

 О уклањању снега са крова стамбених зграда 

у друштвеној својини, ако снег 

представља опасност за пролазнике, безбедност 

станара и других лица или саме зграде, стара се 

кућни савет или скуп станара. 

 О уклањању снега са крова зграда у својини 

грађана, старају се власници односно корисници. 

 Приликом уклањања снега и леда са крова 

зграде мора се водити рачуна о 

безбедности пролазника, саобраћаја и да се не 

оштете електичне и друге инсталације, зеленило 

(засади). 

 Снег и лед уклоњен са крова, ако није у 

дворишту зграде, депонује се испред зграде тако да 

се не омета саобраћај на коловозу и кретање пешака 

тротоаром. 

 

Члан 39. 

 Власници паркираних и хаварисаних возила 

на улицама и тротоарима дужни су да по налогу 

Саобрачајне и Комуналне инспекције, одмах уклоне 

возила са тог простора и омогуче чишћење снега и 

леда. 

 

9. Заштита јавних површина и комуналних обје-

ката. 

 

Члан 40. 

 У циљу заштите јавних површина и кому-

налних објеката забрањено је: 

1) просипати и депоновати кућно смеће, земљу, 

отпадни грађевински материјал, шут и сл. на улице, 

тротоара и других јавних површина. 

2) испуштати и просипати отпадне воде и фекалије 

из клозетских и септичких јама и других објеката  у 

дворишта, канале, на улице, путеве и друге јавне 

површине, 

3) оправљати возила и обављати друге занатске 

радове на улици или другим јавним површинама , 

4) бацати пиљевину, смеће, амбалажу, хаварисана 

возила и друге крупне отпатке као и вртно смеће на 

обале или у корита река , потока, кеја и других во-

дених објеката; 

5) бацати отпатке и смеће ван за то одређених места 

и одговарајућих посуда и стварати нечистоћу на 

било који начин, 

6) бацати угинуле животиње у посуде за смеће, 

7) претресати посуде за смеће и узимати отпатке из 

њих, 

8) одлагати у посуди за смеће не распаковану амба-

лажу(картонске кутије, дрвене и пластичне гајбе и 

друге хабасте предмете), 

9) у посуде за смеће убацивати жар , палати смеће, 

убацивати фекалије  и уништавати судове за смеће 

на било који начин или померати их са одређеног 

места. 

10) вршити превоз смећа и другог отпада у течном 

или чврстом стању у возилима која нису  за ту на-

мену, 

11) вршити нужду ван за тоодређеног места , 

12) затрпавати и палити смеће у двориштима и на 

јавним површинама. 

13) прати возила на месту на коме није обезбеђено 

прихватање отпадних вода, 

14) прање возила, тепиха, одећа , посуђа, прехрам-

бене производе  и друге ствари са којима се може 

извршити загађивање  јавних чесама , фонтана и 

површине на којих су постављенe,  

15)  на јавној чесми постављање водоводно црево за 

наводњавању баште, 

16) ометање захватања воде са јавној чесми, 

17) истресати тепихе са прозора, балкона, тераса и 

степеништа која су окренута према улици, 

18) испуштање вода са тераса станова на простор 

око зграде, 

19) постављати тезге, витрине и вршити излагања и 

продају робе на тротоарима ијавним површинама 

без одобрења надлежног општинског органа, 

20) стругати грађевински материјал, сећи и цепати 

дрва, на јавним површинама без одобрења 

надлежног општинског органа, 

21) складиштити огревно дрво и грађевински мате-

ријал на јавним површинама без одобрења надлеж-

ног општинског органа; 
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22) ометано коришћење улица и тротоара заустав-

љањем или остављањем (паркирањем) возила   

23) по коловозу и путевима вући греде, плугове, 

дрљаче, гвожђе и другепредмете који могу оштети-

ти коловоз и друге јавне површине, 

24) затрпавати одводне канале, јаркове и отворе 

пропуста (сливника и шахте), 

25) оштећивати бисте, споменике и спомен плоче, 

26) оштећивати мостове и пропусте, 

27) вршити ископавање земље, шљунка, песка и 

другог материјала на земљишту које је предвиђено 

за изградњу улица, кејова друштвених објеката и 

друге јавне површине. 

28) угрожавати суседне објекте од пожара и прљања 

спољних делова зграда. 

29) сећи и ломити стабла и грање дрвећа и украсног 

шибља у парковимаи другим јавним површинама 

или их на други начин оштећивати. 

30) оштећивати или уништавати огласне или 

рекламне табле, 

31) оштећивати или уништавати ограде, клупе и 

друге уређаје у парковима, 

пијацама објектима за спорт и рекреацију и на дру-

гим јавним површинама, 

32) уклањати или разбијати сијалице или друге све-

тиљке јавне расвете, 

33) пролазити возилом или бициклом преко јавних 

зелених површина или  на други начин оштећивати, 

34) газити траву и кидати цвеће у парковима, трав-

њацима и другим зеленим ијавним површинама, 

35) премештати клупе у парковима и на другим јав-

ним местима , 

36) пуштање и напасање домачих животиња и жи-

вина покрај улицама, на парковима , теренима за 

спортским и другим јавним површинама у граду и 

центрима насељених места где се одвија путнички 

саобрачај. 

37) играти лопту и упражњавати друге игре у трав-

њацима и на другим зеленим 

површинама које нису за то намењене, 

38) санкати се или клизати на улицама и путевима, 

39) спуштање дрвене грађе , дрва за огрев, камења и 

другог материјала низ косине засека, усека и заси-

пати пут, 

40) стављање и смештање дашчара, гаража, остава, 

шупа и сличних објеката на јавним површинама, 

41) на улицама, трговима и другим јавним површи-

нама остављати нерегистроване или хаварисана мо-

торна возила ,пољопривредне машине и прикључна 

возила, делове грађевинских машина и слично  

42) на улицама чија је ширина мања од 4 м паркира-

ти путничка и теретна 

возила и остављати пољопривредне машине и при-

кључне уређаје , 

43) заузимати било које јавне површине  без одо-

брења надлежног органа. 

44) вршење других радњи којима се нарушава 

опште уређење и чистоћа на подручју општине. 

10.  Раскопавање јавних површина 

 

Члан 41. 

 Раскопавање јавних површина може се 

вршити ради извођења: 

- радова на постављању, премештању или уклањању 

постојећих подземних или надземних инсталација, 

објеката, постројења и уређаја, главних и помоћних 

водова јавне комуналне инфраструктуре, 

-  радова на прикључивању и искључивању 

појединих објеката са јавне комуналне 

инфраструктуре под условом да се не пресецају по 

косини јавне комуналне површине и 

- радова приликом хитних интервенција ради 

отклањања изненадног квара на комуналним 

објектима када исти не трпе одлагање због 

могућности настајања веће материјалне штете, 

односно опасности. 

 

Члан 42. 

 Раскопавање јавних површина може 

отпочети након прибављеног одобрења 

које издаје ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве 

Општине Босилеград'' . 

 Изузетно из става 1. овог члана раскопавања 

ради хитних интервенција могу 

отпочети и пре прибављеног одобрења, с тим што је 

извођач радова дужан да првог наредног дана 

поднесе захтев за издавање одобрења. 

 

Члан 43. 

 Захтев за раскопавање јавних површина под-

носи инвеститор 8 дана пре почетка извођења радо-

ва: 

Захтев из става 1. овог члана садржи: 

- податке о подносиоцу, 

- сврху раскопавања, 

- време почетка и завршетка радова на раскопавању, 

- одобрење о промени режима саобраћаја и 

- потврду о уплаћеним средствима потребним за 

довођење раскопаних површина у 

првобитно стање. 

 Одобрење се издаје у року од 7 дана од дана 

подношења захтева. 

 

Члан 44. 

 Уколико услед раскопавања или радова 

везаних за раскопавање настану 

оштећења на стамбеним, комуналним и другим 

објектима, уређајима и инсталацијама, извођач 

радова је дужан да о томе обавести вршиоца кому-



2232-Страна-Број -29-   „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“  Понедељак,27.новембар.2017.године. 
  

 

налне делатности и власника, односно корисника 

објекта, одмах или првог наредног дана. 

 Трошкове проузроковане оштећењем из 

претходног става сноси инвеститор и извођач радо-

ва. 

 

Члан 45. 

 Раскопавање јавних површина и радови 

везани за раскопавање морају се 

изводити у складу са издатим одобрењем. 

 Инвеститор и извођач радова  дужни су да у 

уговореном року, јавну површину доведу у 

технички исправно стање као и да изврше детаљно 

чишћење или прање јавне површине.. 

 

11. Уређење и одржавање јавних зелених 

површина 

 

Члан 46. 

 Под јавним зеленим и рекреационим повр-

шинама у смислу ове одлуке сматрају се: 

- паркови, 

- спомен  паркови и спомен гробља, 

- зелене површине дуж саобраћајница река и 

потока , 

- зелене површине посебне намене:  

- површине у школским двориштима, у кругу пре-

дузећа и другим пословним објектима, у кругу 

здравствених објеката, културних и других објеката, 

у двориштима стамбених зграда и спортским цен-

трима. 

 

Члан 47. 

 Послове уређивања и одржавања јавних 

зелених површина врши предузеће 

коме се повере ови послови. 

 Под уређивањем и одржавањем јавних 

зелених површина сматра се засађивање заштитног 

зеленила и другог растиња и траве, кресање дрвећа, 

кошење траве, одржавање, спремање и чишћење 

паркова и других зелених површина, одржавање и 

чишћење површина за рекреацију. 

 

Члан 48. 

 Извођачи грађевинских и других радова на 

зеленој и рекреационој површини дужни су да исте 

штите од оштећења. 

 Извођачи радова су обавезни да 

одговарајућом оградом заштите од оштећења стабла 

као и зелену површину. 

 Општински орган управе надлежан за 

грађевинарство не може издати дозволу за рад на 

зеленим површинама без претходне сагласности 

предузећa коме су поверени послови одржавања и 

уређивања градског зеленила. 

 Одобрењем надлежног органа из става 3. 

овог члана прописује се и обавеза 

извођача радова да зелене површине након 

изведених радова врати у првобитно стање. 

 

Члан 49. 

 У парковима и на другим јавним површина-

ма  могу се постављати клупе, фонтане, објекти за 

забаву и игру деце, спомен обележја и други објекти 

који служе за одмор и рекреацију али при томе да се 

не губи функционалност и намена простора. 

 

Члан 50. 

 Дрвеће или шибље у двориштима стамбених 

зграда, пословних зграда, 

индивидуалних стамбених и других објеката, пољо-

привредног земљишта, које својим гранама 

угрожава на јавној површини пролаз,  безбедност 

саобраћаја, оштећује јавне објекте или на други 

начин омета пешачки и колски саобраћај, власници, 

односно корисници су дужни да на одговарајући 

начин  уреде или уклоне. 

 У колико власници или корисници дворишта 

стамбених зграда , пословних зграда , индивидуал-

них стамбених и дргих објеката, пољопривредног 

земљишта, не изврше своје обавезе из претходног 

става овог члана, извршиће их друго овлашћено  

лице  о трошку власника односно корисника. 

 Власници породично стамбених објеката у 

обавези су да простор испред своје грађевинске 

парцеле одржавају и редовно чисте. 

 

12. Обележавање улица 

Члан 51. 

 Улице морају имати називе уписане на про-

писаним таблама а стамбене и пословне зграде 

таблице са исписаном кућним бројевима. 

 

Члан 52. 

 Назив улица утврђује Скупштина општине уз 

сагласност надлежног 

Министарства. 

 Иницијативу за одређивање назива улица, 

односно за промену назива истих 

може покренути Скупштина општине и друге 

органи и организације. 

 

Члан 53. 

 Обележавање назива улица врши ЈП '' 

Грађевинско земљиште и Путеве Општине  Боси-

леград''. 

Члан 54. 

 Назив улица обележава се таблама које се 

постављају на зградама на почетку и крају улица, са 

обе стране и на свакој раскрсници. 
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Члан 55. 

 На свакој згради у урбанистичком подручју 

Босилеграда, морају бити 

постављене таблице са кућним бројевима које могу 

имати и додатни део са називом улица. 

 У једној улици не може имати више зграда са 

истим кућним бројем. 

 Уколико би обележавање новоизграђене 

стамбене зграде посебним кућним 

бројем изазвало потребу промене кућних бројева на 

постојећим зградама, новоизграђена зграда добија 

број прве суседне зграде са мањим бројем, са 

додатком (а, б. итд) 

 

Члан 56. 

 Инвеститор новоизграђене зграде дужан је да 

са добијањем одобрења за 

употребу зграде,  да поднесе и захтев за 

обележавање зграда таблицом са исписаним кућним 

бројем. 

 

Члан 57. 

 Забрањено је неовлашћено постављање табле 

са називом улице, као и таблице са исписаним кућ-

ним бројем. 

 

13. Спољашњи изглед зграде 

 

Члан 58. 

 О чишћењу и изгледу спољашњих површина 

и делова зграда (фасада,тераса, 

излога, врата, прозора, спољашњих степеница, 

олука и др.) старају се власници, односно 

корисници зграда. 

 О исправности спољашњих делова 

стамбених зграда старају се корисници 

просторија у тим зградама. 

 О поправкама, обнови и кречењу фасада и 

осталих спољашњих делова зграда старају се 

сопственици зграда и станова у својини грађана. 

 Зграде и објекти који не могу да служе својој 

намени, нарушавају изглед града или су услед 

дотрајалости склони паду и представљају опасност 

по безбедност пешачког и колског саобраћаја или 

суседне објекте морају се порушити и уклонити. 

 Орган надлежан за грађевинске послове 

овлашћен је да одговорним лицима за одржавање 

исправности спољних делова зграда решењем 

наложи да се недостаци у том погледу отклоне у 

предвиђеном року. 

 Уколико се не поступи по решењу из 

предходног става, надлежни орган 

овластиће надлежно предузеће да изврши уклањање 

утврђених недостатака о трошку  корисника , 

односно сопственика зграде. 

Члан 59. 

 На јавним зградама са уличне стране, уочи 

дана државног празника и на дан 

државног празника, истичу се заставе које морају 

бити чисте и неоштећене. 

 Заставе се постављају у складу са прописима 

о њиховој употреби, а уклањају се наредног дана по 

престанку разлога због којег су постављене. 

 

14. Фирме , рекламе и јавна осветљења 

    

Члан 60. 

 Фирме , рекламе и други натписи морају би-

ти у уредном стању. 

 Постављање фирме и рекламе врши се на 

основу одобрења надлежног 

општинског органа управе за комуналне делатно-

сти. 

Члан 61. 

 Панои, билборди, рекламни стубови и други 

слични објекти који се користе за истицање рекла-

ма, плаката и других огласа могу се постављати са-

мо по одобрењу општинског органа надлежног за 

комуналне делатности. 

 За постављању објеката из став 1. овог члана  

на јавним зеленим површинама потребно је приба-

вити сагласност од лица које управља и руководи са 

тим површинама. 

 

Члан 62. 

 Ако се панои, билборди, рекламни стубови и 

други слични објекти постављају од неовлашћеног 

лица , на месту које није за то одређено или нема 

прибављену сагласност из става 2. претходног чла-

на, општинска комунална инспекција  наложиће 

учиниоцу да изврши уклањање објекта у одређеном 

року. 

 Уколико учинилац из претходног става у 

року од 24 часа не изврши уклањање паноа, 

билборда, рекламног стуба и другог сличног објекта 

, надлежни орган наложиће уклањањ објекта 

,трећем лицу, на терет лица које их је поставило, 

односно у чију корист се врши рекламирање и 

слично. 

 

Члан 63. 

 Власници светлећих фирми и светлећих 

реклама дужни су да исте одржавају у уредном и 

исправном стању. 

  

 Светлеће фирме и рекламе морају бити 

осветљене ноћу од момента паљења до момента 

гашења уличне расвете. 
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Члан 64. 

 Под јавним осветљењем у овој одлуци 

подразумева се осветљење јавних површина , јавних 

објеката и  декоративна расвета.  

 О поставњању и уредног одржавања уређаја 

и инсталације за јавна осветљења стара се ЈП''Гра-

ђевинско земљиште и путеве Општине Босилеград'' 

преко предузећа за дистрибуцију електричне енер-

гије. 

 Декоративна расвета уклања се са јавних 

површина и јавних објеката одмах  после празника, 

приредбе или манифестације поводом које су 

постављени. 

 

15. Излози, панои и огласне табле 

 

Члан 65. 

 Власници, односно корисници новоизграђе-

них пословних просторија или зграда са пословним 

просторијама које су предвиђене за коришћење за 

сопствене потребе или издавање у закуп, дужни су 

да излоге пре почетка употребе просторија усагласе 

са техничком документацијом. 

 

Члан 66. 

 Дотрајале излоге постојећих пословних про-

сторија, власници истих дужни су да адаптирају 

како не би нарушавали изглед зграда. 

 Дотрајалост излога по службеној дужности 

утврђује грађевинска инспекција. 

 Адаптација излога врши се у складу са 

одобрењем које издаје општински орган управе 

надлежан за послове грађевинарства. 

 

Члан 67. 

 Корисници пословних просторија дужни су 

да излоге уређују . 

 У излозима се могу постављати рекламе 

производа и услуге организација 

произвођача са којима корисник има пословну везу. 

 Излози морају бити осветљени од момента 

паљења до момента гашења уличног светла. 

 Забрањено је истицање објава, обавештења и 

плаката у које нису у сагласности са делатношћу 

послодавца. 

 Корисници пословних просторија дужни су 

да излоге редовно чисте и 

одржавају у уредном стању. 

 У случају адаптације пословног простора 

пресељења и сл. излози морају бити на одговарајући 

начин заштићени. 

 

Члан 68. 

 Огласи, обавештења, плакате, рекламе, 

смртовнице и сл. могу се постављати 

на, само за ту сврху, одређеним паноима. 

 Орган надлежан за послове комуналне 

делатности одређује места за 

постављање паноа и огласних табли водећи при 

томе рачуна да обезбеди довољан број паноа и 

огласних табли за истицање огласа и обавештења а 

да се не наруши естетски изглед зграде. 

 Постављање и одржавање паноа и огласних 

табли финансира  ЈП ''Грађевинско земљиште и 

путеве Општине Босилеград''. 

 Забрањено је истицање свих врста огласа, 

обавештења, плаката и сл. на 

зидовима, фасадама, оградама, саобраћајним 

знаковима и слично. 

 За постављање привремених покретних 

рекламних паноа на јавним местима, 

одобрење издаје орган надлежан за послове 

комуналне делатности и исти се морају 

уклонити по истеку рока који је одређен у 

одобрењу. 

 

16. Јавне чесме и фонтане 

 

Члан 69. 

Јавне чесме и фонтане су чесме и фонтане 

које се изграђују на површини јавне намене или 

површини у јавном коришћењу по претходно при-

бављеној сагласности: 

-организационе јединице Општинске управе 

општине Босилеград надлежна за послове урбани-

зма, односно надлежног завода за заштиту култур-

них добара кад се јавна чесма или фонтана поставља 

испред зграде која је утврђена за културно добро, 

односно која ужива претходну заштиту  или се на-

лази у просторној културноисторијској целини, од-

носно целини која ужива претходну заштиту; 

-организационе јединице Општинске управе 

општине Босилеград надлежна за послове саобраћа-

ја, када се јавна чесма поставља на јавној саобраћај-

ној површини ; 

-субјекта који управља јавном зеленом површином 

на коју се објекат поставља. 

Уз захтев за издавање сагласности из става 1. 

овог члана подноси се фотографски приказ и скица 

места постављања са уцртаним објектом  у размери 

1:100 оверена од стране лица које поседује одгова-

рајућу лиценцу у зависности од намене површине 

на коју се објекат поставља, приказ објекта са 

техничким описом и фотографским или графичким 

приказом.  

 

Члан 70. 

Постављена чесма или фонтана прикључује 

се на јавни водовод и канализациону мрежу  уз 
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сагласност ЈП ''Услуга'' Босилеград,  и на засебни 

водовод или природни извор. 

 

Члан 71. 

Контрола квалитета воде на јавним чесманма 

врши Завод за јавно здравље Врање на захтев на-

длежне службе. 

 

Члан 72. 

Уређење, опремање и одржавање јавних 

чесма и фонтана у исправном стању, поверава се  ЈП 

''Грађевинско земљиште и путеве општине Боси-

леград''. 

Забрањује се извођење радова на јавној 

чесми и фонтани од стране неовлашћеног лица. 

 

Члан 73. 

Одржавање чистоће на јавним чесмама, фонтани 

и платоима на којима су постављени , поверава се 

ЈП''Услуга'' Босилеград.  

 

17. Улични и други отвори 

 

Члан 74. 

 Сви отвори на улицама, тротоарима и другим 

јавним површинама, у циљу 

безбедности саобраћаја и грађана, морају се 

одржавати у исправном стању. 

 

Члан 75. 

 Отворима у смислу претходног члана 

сматрају се: 

 

- отвори за водовод и канализацију, 

- отвори за електричне и телефонске инсталације, 

- подрумски прозори у нивоу тротоара, 

- отвори за проветравање просторија, светларници, 

- отвори за убацивање огревног и другог материјала 

и сл. 

 

Члан 76. 

 Отвори из члана 75 одлуке. морају бити 

затворени. 

 На улицама и другим површинама јавног 

саобраћаја, поклопци на отворима, 

морају да имају ребрасту спољну површину. 

 Дотрајали и оштећени поклопци, морају се 

заменити. 

 Поклопци морају бити постављени у истом 

нивоу са површином на којој се 

постављају - уграђују. 

 За време извођења радова у отворима исти се 

морају оградити и обележити 

видним знацима. 

 

Члан 77. 

 О одржавању отвора и канала за водовод и 

канализацију, електричне, 

телефонске и телеграфске каблове старају се лица у 

чијем су власништву или корисници. 

 О одржавању отвора за убацивање огревног 

и другог материјала у подрумске просоторије и 

отвора за осветљавање и проветравање просторија, 

стара се организација или огран који управља 

зградом и тим просторијама. 

 

18. Постављање посуда са биљним декорацијама 

 

Члан 78. 

 У делу улица које се не користе за саобраћај 

моторних возила, на делу 

тротоара,  и других јавних површина, под условом 

да се не омета кретање пешака, могу се постављати 

посуде са биљним декорацијама, клупе за седење и 

др. улични мобилијар. 

 Посуде са биљним декорацијама, клупе за 

седење и др. поставља и одржава ЈП ''Грађевинско 

земљиште и путеве Општине Босилеград'' . 

 Посуде са биљним декорацијама испред сво-

јих пословних просторија могу 

поставити власници или корисници тих просторија 

с тим што постављене посуде морају бити визуелно 

усаглашене са посудама које, на јавним површина-

ма, поставља предузеће из  става 2. овог члана . 

 О одржавању посуда са биљним декорација-

ма које чине саставни део зграда 

или изграђених простора са биљним засадима који 

припадају одређеној згради, старају се корисници 

тих зграда ако нису поверени другом лицу. 

 Клупе за седење, посуде за биљне декорације 

и др. фарбају се или лакирају једанпут годишње и то 

најкасније до 15. априла текуће године. 

 

19. Заузеће јавних површина 

 

Члан 79. 

 За обављање угоститељске, трговинске и за-

натске делатности, продају сладоледа, семенки, во-

ћа и поврћа, новина, бижутерије и сличне робе, мо-

же се кориснику пословних просторија или другом 

лицу које обавља такве делатности, одобрити при-

времено заузимање део тротоара или друге јавне 

површине испред пословних просторија ако при 

томе се не омета пословање других лица, слободан 

пролаз пешака и прегледност улице, уз одговарајућу 

накнаду. 

 Оваква одобрења могу се издати и за покрет-

на возила (ауто приколице) и 

тезге, с тим да лица имају одобрење за обављање те 

делатности. 



2236-Страна-Број -29-   „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“  Понедељак,27.новембар.2017.године. 
  

 

 Одобрење издаје општински орган надлежан 

за комуналне послове. 

 

Члан 80. 

 Правна лица и грађани могу добити дозволу 

за привремено заузимање јавних површина у циљу 

смештања грађевинског  материјала ако се установи 

да се тиме не угрожава режим пешачког и колског 

саобраћаја. 

 Заузеће јавних површина може се одобрити 

до 30 дана, а по потреби заузеће се може продужити 

и више. 

 При складиштењу грађевинског материјала 

исти се мора обезбедити од 

разношења.  

 Не могу се затварати улични канали и отвори 

као и спречавати отицање воде и сл. 

 Након истека рока за заузеће јавне површине, 

јавна површина  се мора довести у првобитном ста-

њу. 

 

Члан 81. 

 Забрањено је складиштење огревног и грађе-

винског материјала, камења, земље и осталог мате-

ријала на улицама, тротоарима и другим јавним 

површинама без одобрења надлежног комуналне 

инспекције или лица које упраља  том површином. 

 Заузеће јавних површина може се одобрити 

за складирање огревног дрвета у 

случајевима када грађани не поседују довољан про-

стор за смештај огревног материјала на делу свог 

кућног плаца и то најдуже до 7 дана. 

 

III МИНИМУМ УСЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ У СЕЛИМА  

 

Члан 82. 

 Предузећа и друга правна лица, државни 

органи, установе и друге организациј и појединци 

који имају своје пословне и радне јединице (угости-

тељске објекте, продавнице, откупна места, магаци-

не, занатске радње, киоске и друге објекте) у сели-

ма, дужни су да одржавају чистоћу испред и око 

својих објеката у селима, на просторима које кори-

сте, и на путном и другом земљишту које служи за 

јавну употребу. 

 Месна заједница је дужна да одржава чисто-

ћу испред и око објеката које 

користи (домови културе, пијачна места, просторије 

за окупљање грађана и слично) на путном и другом 

земљишту које служи за јавну употребу. 

 Грађани су дужни да на путном и другом 

земљишту у селу, које користе за 

употребу свог домаћинства и прилаз плацу или 

објекту, сами одржавају. 

 О одржавању канала и пропуста за атмос-

ферску воду, поред пута у сеоским 

насељима, стара се месна заједница. 

 Забрањено је испуштање отпадних вода, фе-

калија и других материја у канале за атмосферску 

воду путеве и путно земљиште. 

 

Члан 83. 

 Власници дрвећа и другог растиња поред 

јавних површина  ( улица, тротоара, путева, пролаза 

и сл.) у селима и у МЗ Босилеград,  обавезни су да  

одржавају тако да се несметано одвија пешачки и 

колски саобраћај и да не буду угрожене подземне и 

надземне инсталације (инсталације за воду, струју, 

телефон и др.) и фасаде јавних објеката. 

 Месна заједница може одлучити да грађани 

дају свој допринос у новцу и да 

месна заједница преузме обавезу чишћења и 

одржавања јавних површина. 

 

Члан 84. 

 Месна заједница упозориће  одговорна лица 

из претходног члана , на обавезу одржавање реда на 

јавној површини, а  у колико власник или корисник 

поступи на начин супротан одребама  претходног 

члана ,  Месна заједница поднеће  пријаву против 

одговорног лица  до Комуналној инспекцији која ће 

предузети одговарајуће мере из своје надлежности. 

 

Члан 85. 

 Забране из члана 40. ове одлуке које се одно-

се на заштиту јавне  површине и комуналне објекте, 

примењиваће се  у свим  месним заједницама на 

подручју општине.  

 Одредбе ове одлуке које се односе на услове 

које морају да испуњавају клозети и септичке јаме, 

односе се и на сеоска насеља. 

 

Члан 86. 

 Сакупљање и нешкодљиво уништавање жи-

вотињских лешева врши Зоохигијенска служба  

ЈП''Усла''Босилеград. 

 Власник , односно држалац животиње, дужан 

је да за уклањање леша угинуле животиње одмах 

пријави Зоохигијенску службу.  

 Зоохигијенска служба је дужна да по позиву 

власника, односно држаоца угинуле животиње без 

одлагања организује сакупљање и нешкодљиво у-

ништавање животињских лешева. 

 Трошкове уништавања животињских лешева 

сноси држалац животиње. 

 Када се лешеви угинулих или убијених жи-

вотиња нађу у ширем подручју месне заједнице, а 

не може се наћи власник угинуле или убијене живо-

тиње, месна заједница обавестиће одмах Зоохиги-
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јенску службу која служба ће у што краћем року 

уклонити леш о трошку месне заједнице.  

 У случају да се касније пронађе власник, 

месна заједница има право надокнаде трошкова од 

власника. 

 Када је власник или држалац животиње поз-

нат, месна заједница ће наложити да одмах уклони 

леш, а ако се то  не уради у року од 2 часа по доби-

јању налога, месна заједница ће преко Зоохигијен-

ске службе обезбедити уклањање леша о трошку 

власника угинуле или убијене животиње. 

 

Члан 87. 

 Држање домаће животиње и живине на 

подручју општине Босилеград  дозвољава се на на-

чин и под условима  утврђеним  општинском Одлу-

ком о држању домаћих животиња и живина.  

 

IV НАДЗОР 

 

Члан 88. 

 Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши  јединица локалне самоуправе преко Кому-

налног, Саобрачајног и Грађевинског инспектора у 

складу са надлежностима утврђеним законом и о-

вом одлуком.  

 У вршењу инспекцијског надзора Комунал-

ни, Саобрачајни и Грађевински инспектор, према 

својим надлежностима  овлашћен је да: 

- контролише да ли се комунална делатност обавља 

на начин прописан овом одлуком, 

-  контролише да ли се комуналне услуге пружају у 

складу са утврђеним условима, 

- нареди уклањање ствари и других предмета са 

јавне површине уколико су остављене противно 

одредбама ове одлуке, 

- нареди извршење утврђених обавеза и предузме 

мере за отклањање недостатака, 

- издаје прекршајни налог, 

- подноси захтев за покретање прекршајног поступ-

ка,  

- предузима и налаже друге мере предвиђене овом 

одлуком и Законом о комуналним делатностима. 

 

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 89. 

 Новчаном казном у износу од  100.000,00 

динара, казниће се правно лице (друштвено правно 

лице – приватно предузеће) или послодавац ако: 

1) не врши редовно чишћење јавних површина 

(члан 8), 

2) према утврђеном распореду не врши редовно 

чишћење, поливање и прање 

јавних површина (чл. 9.) 

3) ако власник или корисник стамбеног објекта или 

пословног простора , не обезбеди прописане судове 

за смеће или их не постави на одређеном месту 

(члан 10 и 11.) 

4) ако не врши редовно изношење смећа према 

одредбама члана 16. Одлуке,. 

5) не извршава обавезе прописане одредбом члана 

17 - 21 Одлуке, 

6) ако поступа супротно члану 16 . Одлуке 

7) врши продају и преузимање пољопривредно-

прехрамбених производа, 

занатских производа и друге робе ван пијачног 

простора (члан 23), 

8) ако не врши обавезе из члана 29. Одлуке, 

9) ако врши радње супротне члану 30. Одлуке , 

10) ако после завршетка грађевинских радова не 

поступи по члану 31.Одлуке, 

11) ако поступа супротно одредбама члана 34. 

Одлуке, 

12) ако поступа супротно одредбама члана 35. 

Одлуке, 

13) не уклоне снег са коловоза и градских саобра-

ћајница (члан 37). 

14) ако не поступи по налогу Саобрачајне и Кому-

налне инспекције (члан 39) 

15) ако предузима радње забрањене одредбама чла-

на 40. Одлуке, 

16) инвеститори, извођачи и подизвођачи грађевин-

ских радова поступају 

противно одредби члана 45. Одлуке, 

17) врши раскопавање улица, путева, тротоара и 

других јавних површина без 

одобрења надлежног органа или супротно издатом 

одобрењу (члан 42.). 

18) на зеленој и рекреационој површини, извођач 

грађевинских и других радова, 

поступа супротно одредбама члана 44. Одлуке, 

19) ако се не придржава обавезе из члана  47 и 48. 

Одлуке, 

20) ако се власник или корисник не придржава 

одредбама члана 50.Одлуке, 

21) ако не врши обележавање назива улица (члан 

53) 

22) фасаде и делове фасада, објеката које користи, 

не одржава у складу са 

одредбама члана  58. Одлуке, 

23) на својим објектима истиче непрописане, нечит-

ке и оштећене заставе (члан 59)           

24) паное, билборде, рекламне стубове и друге 

сличне објекте, поставља на 

месту које није за то одређено (члан 61), 

25) излоге пословних просторија држи супротно 

одредбама члана 62. и 63. ове 

Одлуке, 
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26) ако по завршетку разлога због којег су постав-

љени  не уклони одмах са јавних површина и јавних 

објеката (члан 64. став 3) 

27) ако не прибави потребну сагласност из чллана 

69. Одлуке, 

28) ако се не придржава обавеза из члана 71. ове 

Одлуке, 

29) ако не испуњава обавезе или врши забрањене 

радње из члана 72. Одлуке, 

30) ако не извршава обавезе из члана 73. Одлуке, 

31) отворе на коловозима, тротоарима и другим јав-

ним површинама не одржава 

у исправном стању  (члан 74.), 

32) ако не врши своје обавезе из члана  78 став 2. 

Одлуке, 

33) ако врши складишћење огревног и грађевинског 

материјала , камење, земљу и друго без одобрења 

или супротно одобрељу (члан 80 и 81) 

33) не поступа у складу са одредбама члана 82. став 

1 и 5. Одлуке, 

35) не поступи у складу са одредбама члана 85 

Одлуке, 

36) не поступи у складу са одредбама члана 86. 

Одлуке, 

37) не поступи по налогу инспекције. 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 

динара казниће се предузетник за прекршај из 

претходног става овог члана. 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара казниће се и 

одговорно лице у правном лицу за учињене 

прекршаје из става 1. овог члана. 

 

Члан 90. 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 ди-

нара казниће се физичко лице за прекршаје: 

1) ако власник или корисник стамбеног објекта или 

пословног простора , не обезбеди прописане судове 

за смеће,  не постави их на одређеном месту или 

врши  померање судова за смеће са јавној површини 

без сагласности огранизације која одржава чистоћу  

(члан 10 и 11.) 

2) ако власници, односно корисници не изнесу куч-

но смеће на начин прописан чланом 12 Одлуке 

3) ако у посуди за смеће одлаже чврсти отпадни 

материјал који не спада у кучно смеће  (члан 14) 

4) ако се не придржава прописаног пијачног реда 

или по завршетку пословног 

радног времена не очисти простор који је користио 

(члан 21. став 2), 

5) ако на зеленој пијаци поступа противно члану 22. 

Одлуке, 

6) ако нуди, продаје или преузима било какве пољо-

привредне производе или 

производе занатства ван пијачног простора (члан 

23), 

7) ако поступа супротно члану 24. Одлуке 

8) ако не извршава обавезе предвиђене одредбама 

члана  26. Одлуке, 

9) ако предузима радње противно одредбама члана 

27 и 28. Одлуке, 

10) ако поступа супротно члану 29. став 3. Одлуке, 

11) ако врши радње супротно члану 30. Одлуке, 

12) ако по завршетку грађевинских радова не 

поступи по члану 31.Одлуке, 

13) ако без одобрења надлежног општинског органа 

или супротно издатом 

одобрењу на подручју града који је обухваћен урба-

нистичким планом, гради пољски клозет или сеп-

тичку јаму (члан 32), 

14) ако у одређеном року не прикључи стамбени 

објекат на канализациону 

мрежу у улицама и насељима где је иста изграђена, 

пољски клозет уклони а септичку јаму очисти и 

затрпа земљом (члан 32. став 3.), 

15) ако се не придржава прописаним условима из 

члана 33.Одлуке, 

16) ако не врши редовно чишћење и пражњење сеп-

тичких јама или их празни на 

начин супротан одредбама члана 34.Одлуке, 

17) ако одводи отпадну воду од спољне чесме на 

лицу, тротоар или другу јавну 

површину (члан 35), 

18) ако не уклони снег и лед са тротоара или друге 

јавне површине које 

користи (члан 36 и 38). 

19) ако не поступи по налогу Саобрачајне и Кому-

налне инспекције (члан 39) 

20) ако предузима радње забрањене одредбама чла-

на 40. Одлуке, 

21) ако без одобрења Дирекције за грађевинско 

земљиште и путеве или 

супротно издатом одобрењу врши раскопавање 

улица, тротоара, путева и других јавних површина 

(члан 42.), 

22) ако не изврши своје обавезе из члана  44. Одлу-

ке, 

23) ако поступи супротно одредбама члана 48. став 

1 и 2. Одлуке, 

24) ако се власник или корисник не придржава 

одредбе члана 50 Одлуке. 

25) ако неовлашћено поставља таблу са називом 

улице или таблу са исписаним 

кућним бројем (члан 57), 

26) ако не одржава фасаде, делове фасада, објекта и 

двориште на начин 

прописан одредбом члана 58. ове Одлуке, 

27) ако поступи супротно одредбама члана 61. 63  и  

67  ове Одлуке, 



Понедељак,27.новембар.2017.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"  Број -29-  Страна-2239 

 

 

28) ако неовлашћено изводи било какве радове на 

комуналним објектма, 

29) ако поступи супротно одредбама члана 78. ове 

Одлуке и оштети посуду са биљном 

декорацијом, клупе за седење и др.улични 

мобилијар , 

30) ако врши складиштење огревног и грађевинског  

материјала, камење, земљу и друго, без одобрења 

или супротно одобрењу (члан 80 и 81), 

31) ако испушта отпадну воду и друге материјале у 

канал за атмосферску воду, 

путеве и путно земљиште (члан 82. став 5.), 

32) ако не уклони или не окреше дрвеће и шибље 

које својим гранама угрожава безбедно коришћење 

јавне површине (члан 83.) 

33) ако поступа супротно одредбама члана 85. 

Одлуке, 

34) ако не поступи по налогу  инспекције из ове 

Одлуке. 

 

Члан 91. 

 Предузећима из члана 9. Одлуке, којима су 

поверавају послови вршења комуналне делатности, 

припада накнада за извршене услуге: чишћење и 

прање улица и осталих јавних површина, уклањање 

смећа са јавних површина, чишћење пољских кло-

зета и септичких јама, одржавање корита река и 

других послова из ове одлуке, у висини која они 

утврде у складу са важећим прописима.  

 

Члан 92. 

 Накнада за коришћење јавних површина , 

наплаћује ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве 

Општине Босилеград''. 

 Накнада за извршене комуналне услуге вла-

сницима, односно корисницима комуналних услуга  

сносе власници односно корисници тих услуга. 

 На наплату комуналних услуга обавезни су и 

корисници услуга који одбијају понуђену услугу, 

односно који онемогучавају пружање комуналне 

услуге, у складу са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 93. 

 Корисник комуналних услуга дужан је да 

вршиоцу комуналних делатности у писменој форми 

обавести о свакој промени која утиће на односе 

између корисника и даваоца услуге (промена вла-

сништва објекта, промене адресе становања и др.), у 

року од осам дана од дана настале промене. 

 Уколико не поступи  у смислу став 1. овог 

члана , корисник услуга је у обавези да плаћа нак-

наду комуналне услуге све до пријављивања проме-

не.  

   

Члан 94. 

 Од обавезе плачање накнаде за извршене 

комуналне услуге могу бити ослобођени корисници 

социјалне помоћи , искључиво по писаном образ-

ложеном предлогу Центра за социјални рад. 

  

Члан 95. 

 Вршилац комуналних услуга утврђују цене 

комуналних услуга у складу са елементима утврђе-

ним Законом о комуналним делатностима. 

 На утврђеме цене комуналних услуга  у сми-

слу става 1. овог члана, сагласност даје Општинско 

веће општинеБосилеград. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 96. 

 Питања која нису обухваћена одредбама ове 

одлуке регулишу се непосредном применом одредбе 

закона  и других прописа којима се регулише обав-

љање комуналне делатности и комунално уређење. 

 

Члан 97. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о комуналном уређењу и хигијени 

општине Босилеград („Службени гласник града 

Врања“, бр. 17/2013 и 10/2017 ).  

 

 

Члан 98. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном 

гласнику града Врањa“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,дана 

21.11.2017. године ,број:06-249/2017 

                                          

       ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 

 

 

665. 

На основу члана 76. став 1. Закона о 

становању и одржавању зграда („Службени гласник 

РС“, број 104/16), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр.  129/07, 

83/14 – др. закон и 101/16 – др.закон), и члана 37. 

став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград (''Сл. 

гласник Пчињског округа'', бр. 16/08, 20/09 и 

''Сл.гласник града Врања'', број  45/13.), Скупштина 

општине Босилеград на  седници  одржаној дана 21. 

новембра 2017.  године, донела је 

О Д Л У К У  
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О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У 

СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан l. 

 Овом одлуком прописују се општа правила 

кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама (у даљем тексту: зграда) на територији  

Општине Босилеград. 

 Под кућним редом, у смислу ове одлуке, 

подразумевају се права и обавезе станара зграде у 

циљу несметаног становања и правилног 

коришћења стамбеног, стамбено-пословног 

простора у згради, заједничких просторија, 

заједничких делова зграде, заједнички ограђеног 

простора који припада згради, инсталација, уређаја 

и опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања 

од оштећења, и одржавања чистоће, реда и мира у 

згради. 

 Овом одлуком  одређује  се  дозвољени ниво 

буке у коришћењу посебних делова зграде (стан, 

пословни простор, гаража, гаражно место или 

гаражни бокс), као и услови под којима се могу 

обављати одређене привредне делатности у 

стамбеној згради, односно стамбено-пословној 

згради, како се власницима станова не би реметио 

мир у коришћењу станова. 

 

Члан 2. 

 Станаром зграде, у смислу ове одлуке, 

сматра се: власник стана и других посебних делова 

зграде, носилац станарског права, закупац стана као 

и подстанари ових лица, сустанар, чланови њиховог 

породичног домаћинства као и друга лица која 

станују са њима и власник, односно корисник 

пословне просторије у згради, као и лица запослена 

у пословним просторијама у згради (у даљем 

тексту: станари). 

 

Члан 3. 

Делови зграде одређени су као посебни 

делови, самостални и заједнички делови зграде. 

Посебан део зграде јесте посебна 

функционална целина у згради која може да 

представља стан, пословни простор,гаражу, гаражно 

место или гаражни бокс. 

          Самостални делови зграде су простирије са 

техничким уређајима, просторија трансформаторске 

станице и склоништа.  

          Заједнички делови зграде, у смислу ове 

одлуке, су: ходници, кров, димњаци, кровне терасе, 

фасада, степениште, приступне галерије, 

светларници  и слично 

    Заједничке просторије зграде, у смислу ове 

одлуке, су: тавански простор, степениште, 

вешерница, просторија за сушење веша, подрум, 

бицикларница, просторија за рад органа стамбене 

заједнице, просторија за смештај смећа и разног 

отпада, остава за смештај опреме за текуће 

одржавање зграде, заједничка остава и слично. 

Заједнички ограђен простор који припада 

згради, у смислу ове одлуке, је двориште зграде које 

служи за потребе свих станара и користи се у 

складу са његовом наменом. 

Заједничке инсталације, опрема и уређаји зграде, 

у смислу ове одлуке, су: унутрашње електричне, 

водоводне и канализационе, топловодне 

инсталације, громобрани, апарати за гашење, 

откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, 

телефонске инсталације и сви комунални 

прикључци који су намењени заједничком 

коришћењу и друго. 

 

Члан 4. 

 У заједничким просторијама, заједничким 

деловима зграде и заједнички ограђеном простору 

који припада згради, забрањено је држати друге 

ствари, осим оних које су нужне за њихово 

наменско коришћење. 

 Заједничке просторије зграде, заједнички 

делови зграде, заједнички ограђен простор који 

припада згради, заједничке инсталације, опрема и 

уређаји зграде служе за потребе свих станара и 

станари су дужни да их користе са пажњом доброг 

домаћина и да их чувају од оштећења и квара. 

 

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТАНАРА 

 

Члан 5. 

 О кућном реду у згради старају се станари и 

органи стамбене заједнице: скупштина и управник. 

       Стамбену заједницу чине сви власници 

посебних делова стамбене, односно стамбено 

пословне зграде. 

  Стамбена заједница има статус правног лица.   

       Скупштину стамбене заједнице чине сви 

власници станова и других посебних делова зграде.  

      Управника бира скупштина стамбене 

заједнице из редова чланова скупштине стамбене 

заједнице који заступа и представља стамбену 

заједницу у складу са  Законом  и овом одлуком.  

 У сваком улазу у зграду станари, односно 

упрвник, дужни су да на видном месту истакну ову 

одлуку. 

 Списак станара, који садржи име и презиме 

станара и чланова његовог домаћинства, број стана 
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и спрат, и списак заједничких просторија са 

назнаком њихове намене, дужан је да поседује 

управник. У случају промене станара, односно броја 

станара, управник је дужан да ажурира списак 

станара. 

 Власник стана дужан је да управнику пријави 

промену станара, односно број станара у року од 

осам дана од дана настале промене. Власник 

пословне просторије дужан је да управнику пријави 

промену закупца ако је пословну просторију издао у 

закуп, у року од осам дана од дана настале промене. 

 

Члан 6. 

 Станови морају биги обележени бројевима, а 

станари су дужни да бројеве уредно одржавају. 

 Станари су дужни да заједничке просторије 

зграде, заједничке делове зграде, заједнички 

ограђен простор који припада згради и заједничке 

инсталације, опрему и уређаје зграде, после 

употребе доведу у ред, а кључ од заједничке 

просторије односно заједничког дела зграде, врате 

лицу које је одредио орган управљања зградом. 

 

Члан 7. 

 Станари су дужни да обезбеде да улаз у 

зграду, приступ заједничким деловима зграде и 

заједничким просторијама буду слободни ради 

несметаног пролаза и у њима је забрањено одлагање 

материјала и понашање које на било који начин 

нарушава њихову функционалност, хигијену и 

чистоћу (остављање намештаја, уређаја, смећа, 

разног отпада, уношење блата и друго). 

 

Члан 8. 

 Станари су дужни да за време кише, снега и 

других временских непогода, обезбеде да прозори и 

улази на заједничким просторијама и заједничким 

деловима зграде буду затворени. 

 Станари су дужни да са прозора, тераса, 

балкона и ложа уклањају снег и лед, при чему 

морају водити рачуна да не ошгете заједничке 

просторије и заједничке делове фасада, и да не 

угрожавају безбедност осталих станара и 

пролазника. 

 Станари су дужни да обезбеде чишћење 

снега и уклањање леда испред зграде. 

 Станари, односно орган управљања зградом, 

дужни су да у зимском периоду предузму мере 

заштите од смрзавања и прскања водоводних, 

канализационих и топловодних инсталација и 

уређаја у становима, заједничким и пословним 

просторијама. 

 Станари су дужни да обезбеде прозоре и 

друге отворе на подруму решетком или густом 

жичаном мрежом. 

Члан 9. 

 Станари су дужни да огревни материјал држе  

на местима која одреде станари, односно орган 

управљања зградом. 

 Није дозвољена припрема и цепање огревног 

материјала у становима и на другим местима која за 

то нису одређена. 

 

Члан 10. 

 Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и 

лођа трешење тепиха, постељине и других ствари, 

као и бацање смећа и отпада свих врста. 

 Није дозвољено бацање отпадака и других 

предмета у лавабое, каде и друге санитарне уређаје 

који су повезани на канализациону инсталацију, а 

који би могли загушити или оштетити инсталације. 

 Није дозвоњено сушење рубља на отвореним 

деловима зграде ( прозори, терасе, балкони и лође) 

који су видљиви са улице или друге јавне 

површине, ако у згради постоји просторија за 

сушење рубља. 

 

Члан 11. 

 На прозорима, терасама, балконима и лођама 

забрањено је држање ствари, односно предмета који 

би услед пада могли повредити, оштетити или 

упрљати пролазнике и возила. 

 

Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, 

терасама, балконима и лођама или на ивици истих 

само у одређеним сигурносним посудама, а 

заливање цвећа мора се обављати тако да вода не 

кваси фасаду зграде, балконе, терасе или 

пролазнике и возила. 

Члан 12. 

 Станари су дужни да улазну капију или 

улазна врата држе откључана, осим ако зграда има 

спољне сигналне уређаје за позивање станара. 

 

Члан 13. 

 У сваком улазу у зграду, правно ице или 

предузетник коме је поверено одржавање зграде, 

дужно је да на видном месту истакне упутство о 

начину пријаве квара на инсталацијама, уређајима и 

опреми зграде. 

 Орган управљања зградом дужан је да на 

видном месту истакне обавештење о томе коме се 

станари могу обратити у случају квара, инсталација, 

уређаја или опреме зграде и код кога се налазе 

кључеви од просторија у којима су постављене 

инсталације, уређаји и опрема зграде. 

 Станари су дужни да оштећења и кварове 

одмах пријаве  правном лицу из става 1. овог члана, 

односно управнику или станару одређеном за 

пријем и прослеђивање оваквих обавештења. 
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Члан 14. 

 Орган управљања зградом се стара о 

редовној контроли исправности, противпожарних 

уређаја и уређаја за узбуну у згради. 

 

Члан 15. 

 Заједнички  простор, станари зграде или 

више суседних зграда, могу уредити у складу са 

важећим урбанистичким планом у сарадњи са 

надлежним органом за послове урбанистичког и 

просторног планирања, односно у сарадњи са 

организацијом којој су поверени послови уређивања 

и коришћсња грађевинског земљишта. 

 

Члан 16. 

 У становима, заједничким и пословним 

просторијама у згради није дозвољено постављати 

или демонтирати инсталације, опрему и уређаје 

зграде, без сагласности предузећа коме је поверено 

одржавање ових инсталација, или вршити друге 

преправке без одобрења власника стана или 

пословног простора, односно носиоца права 

располагања на стану или пословном простору. 

 Одобрење из става 1. овог члана, 

подразумева прибављање и других одобрења 

надлежних органа, када су у питању радови за које 

је, у складу са законом, обавезно прибављање 

таквог одобрења. 

 

Члан 17. 

 Лице које изводи грађевинске, грађевинско-

занатске и инсталатерске радове у згради или на 

згради, дужно је да претходно о томе обавести 

орган управљања зградом, односно станаре, и 

пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и да по 

обављеном послу просторије у згради које су биле 

предмет радова или на било који начин везане за 

извођење радова, остави у исправном стању. 

 Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, 

има и станар када изводи радове у стану или 

пословним просторијама, као и обавезу да поднесе 

на увид одобрење из члана 16. ове одлуке, органу 

управљања зградом. 

 Радови из става 1. и 2. овог члана, осим у 

случајевима хаварије и потребе за хитним 

интервенцијама, не могу се изводити у време 

одређено као време одмора. 

Члан 18. 

 При коришћењу стана, пословних и 

заједничких просторија, заједнички  простора који 

припада згради, забрањено је виком, буком, 

трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним 

поступцима ометати станаре у мирном коришћењу 

стана. 

 Коришћење разних машина и уређаја, као и 

свирање и певање у стану и пословним 

просторијама, односно згради дозвољено је само до 

собне јачине звука, односно до дозвољеног нивоа 

буке, предвиђена посебним прописима који 

регулишу ову област. 

 Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 

сати и од 22,00 до 7,00 сати наредног дана, а у 

данима викенда (субота и недеља) и празника у 

времену од 16,00 до 18,00 сати и од 22,00 до 8,00 

сати наредног дана, станари се морају понашати на 

начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у 

згради (време одмора). 

 Орган управљања зградом може самостално 

да одреди и други временски период као време 

одмора и та одлука мора бити истакнута на огласној 

табли зграде заједно са овом одлуком. 

 

Члан 19. 

 Није дозвољено бацати или остављати 

отпатке и другу нечистоћу по степеништу или 

другим заједничким просторијама, инсталацијама, 

опреми и уређајима у згради и у дворишту. 

 Није дозвољено прљати или на било који 

начин оштећивати зидове, врата, прозоре, 

инсталацију, опрему и уређаје и све друге делове 

зграде. 

Није дозвољено уништавати и оштећивати 

ограде, зеленило и све друге елементе уређења 

површине око зграде. 

 

Члан 20. 

 Станари, који држе кућне љубимце (мачке, 

псе, папагаје и друге животиње) у свом стану, 

дужни су да  воде рачуна да те животиње не 

стварају нечистоћу и не нарушавају мир и тишину у 

згради, да се власници животиња придржавају 

посебних прописа који регулишу  ову област. 

 

Члан 21. 

 Станари, односно орган управљања зградом 

морају омогућити дезинфекцију, дезинсекцију и 

дератизацију заједничких просторија у згради по 

налогу овлашћене установе и надлежне инспекције. 

 

Члан 22. 

 Правилима власника може се прописати и 

кућни ред зграде, који не може бити у супротности 

са овом одлуком. 

 

III НАДЗОР 

Члан 23. 

 Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врше надлежни органи за инспекцијске 
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послове (комунална и грађевинска инспекција) 

Општинске управе Општине Босилеград. 

 Управник стамбене заједнице је дужан да 

пружи помоћ службеном лицу из става 1. овог 

члана, тако што указује на појединачне пропусте 

станара и даје податке о станарима који се не 

придржавају кућног реда у згради. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се за прекршај станар као 

физичка лица, ако:  

     1.не поступају у складу са чланом 5. став 6. ове 

одлуке, 

      2.не поступају у складу са чланом 6. став 1. ове 

одлуке, 

      3.не поступају у складу са чланом 8. став 4. и 5. 

ове одлуке, 

      4.не поступају у складу са чланом 16. ове 

одлуке, 

      5.не поступају у складу са чланом 17. став 2. ове 

одлуке, 

       6.не поступају у складу са чланом 18. став 1. и 

2. ове одлуке, и 

      7.не поступају у складу са чланом 20. ове 

одлуке. 

      8.не поступају у складу са чланом 21. ове одлуке 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се: 

1. предузетник новчаном казном у фиксном 

износу од 20.000,00 динара,  

2. правно лице новчаном казном у фиксном 

износу од 50.000,00 динара и 

3. одгонорно лице у правном лицу новчаном 

казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.   

 

Члан 25. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара, казниће се за прекршај зграда као 

правно лице, ако орган управљања зградом: 

1. не истакне у сваком улазу на видном месту 

ову одлуку (члан 5. став 4), 

      2. не предузме у зимском периоду мере заштите 

од смрзавања и прскања водоводних, 

канализационих и топловодних инсталација и 

уређаја у становима, заједничким и пословним 

просторијама (члан 8. став 4), 

      3. не истакне на видном месту обавештење о 

томе коме се станари могу обратити у случају квара  

инсталација, уређаја или опреме зграде, и код кога 

се налазе кључеви од просторија у којима су 

постављене инсталације, уређаји и опрема зграде из 

члана 3. став 4. ове одлуке (члан 13. став 2), 

• се не стара о редовној контроли исправности  

противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у 

згради (чала 14. став 3). 

 

Члан 26. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 

лице коме је поверено одржавање зграде, ако не 

истакне на видном месту у сваком улазу у зграду, 

упутство о начину пријаве квара на инсталацијама, 

уређајима и опреми зграде (члан 13. став 1). 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

у фиксном износу од 10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се предузетник коме је поверено одржавање зграде 

новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 

динара. 

 

Члан 27. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара, казниће се физичко лице ако не 

поступи у складу са чланом 17. став 1. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

20.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

правно лице новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 10.000,00 динара. 

 

Члан 28. 

Новчаном казном  у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се за прекршај станар као 

физичко лице, ако: 

      1.у заједничким просторијама, заједничким 

деловима зграде и заједнички ограђеном простору 

који припада згради, држе друге ствари, осим оних 

које су нужне за њихово наменско коришћење (члан 

4. став 1), 

       2.не поступају у складу са чланом 6. став 2. ове 

одлуке, 

       3.не поступају у складу са чланом 7. ове одлуке, 

       4.не поступају у складу са чланом 8. став 1, 2. и 

3. ове одлуке, 

        5.не поступају у складу са чланом 9. ове 

одлуке, 

        6.не поступају у складу са чланом 10. ове 

одлуке, 

        7.не поступају у складу са чланом 11. ове 

одлуке, 

        8.не поступају у складу са чланом 12. ове 

одлуке, и 

        9.не поступају у складу са чланом 19. ове 

одлуке. 
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 Новчаном казном у фиксном износу од 

20.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана правно лице и предузетник, као станари. 

 Новчаном казном  у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана одговорно лице у правном лицу. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

 На питања о кућном реду која нису уређена 

овом одлуком примењују се одредбе Закона о 

становању и одржавању зграда (''Службени гласник 

РС'', број 104/2016). 

 

    Члан 30. 

Ова одука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном  гласнику града  

Врања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,дана 

21.11.2017. године ,број:06-249/2017 

                                          

       ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 

 

666. 

На основу члана 32. став 2. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/2016), члана20. став 1. тачка 26.  

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/2007 и 

83/2014 – др закони) и члана 37. став 1. тачка 6. 

Статута општине Босилеград (''Сл. гласник Пчињ-

ског округа'', бр. 16/08, 20/09 и ''Сл.гласник града 

Врања'', број  45/13.), Скупштина општине Боси-

леград на  седници  одржаној дана 21. новембра 

2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се послови 

инспекцијског надзора над извршавањем закона и 

прописа општине Босилеград  који се односе на: 

обављање комуналних делатности, коришћење и 

одржавање комуналних објеката, коришћење, 

уређивање и одржавање јавних површина и добара у 

општој употреби, као и друге послове утврђене 

законом и прописима општине. 

 

II ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Члан 2. 

Послове инспекцијског надзора из члана 1. 

ове Одлуке за територију општине Босилеград 

обављаће комунална инспекција општине Боси-

леград (у даљем тексту: комунална инспекција). 

 

Члан 3. 

Комунална инспекција врши послове 

инспекцијског надзора на основу закона и одлука 

Скупштине општине Босилеград  над обављањем 

комуналне делатности или друге делатноси од 

јавног интереса јавно комуналних и других јавних 

предузећа које је основала општина или предузећа 

којима је поверено вршење комуналне делатности, 

контролу стања комуналних објеката, уређаја и 

инсталација, начин и безбедност њиховог 

коришћења и друге послове који буду предвиђени 

посебним одлукама и прописима општине којима се 

уређују односи од непосредног интереса за грађане. 

 

III НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА, ПРАВА, 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКТОРА 

 

Члан 4. 

Комунална инспекција врши контролу стања 

комуналних објеката и пружања услуга јавно 

комуналних и других јавних предузећа које је 

општина основала или предузећа коме је поверено 

вршење комуналних послова у областима: 

- коришћење и одржавање објеката за снабдевањe 

водом за пиће, 

- одвођење и пречишћавање атмосферских и 

отпадних вода са површина јавне намене, 

одржавање шахти, хидраната и сливника и 

одржавање и експлоатација канализације, 

- управљање комуналним отпадом, 

- управљање гробљем и одржавање, уређење гробља 

и сахрањивање 

- погребне делатности 

- управљање јавним паркиралиштима, 

- функционисање и одржавање објеката јавне 

расвете, 

- управљање пијацама, 

- одржавање путева, улица, тргова, коловоза и 

тротора, 

- одржавање, уређење и чишћење јавних површина, 

- одржавање, уређење и чишћење јавних зелених 

површина, 

- послови зоохигијене, 

- други послови од општег интереса одређени 

законом и општинским одлукама. 

Члан 5. 

Послове из надлежности комуналне 

инспекције врши општински комунални инспектор. 
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Општински комунални инспектор је 

самосталан у раду у границама овлашћења 

утврђених законом и другим прописима и за свој 

рад је лично одговоран. 

 

Члан 6. 

Послове општинског, комуналног 

инспектора може да обавља лице које је стекло 

одговарајуће високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама, односно лице које је стекло 

високо образовање на основним студијама на 

факултету у трајању од најмање четири године, а 

које је у погледу права која из њега произлазе 

изједначено са академским називом мастер, као и 

лице које је стекло одговарајуће образовање на 

основним академским студијама и основним 

струковним студијама, односно има стечено више 

образовање, а које је у погледу права која из њега 

произлазе изједначено са основним струковним 

студијама, положеним државним стручним испитом 

за рад у органима управе и испитом за инспектора и 

најмање три године радног искуства у струци. 

Приликом вршења надзора, комунални 

инспектор мора имати легитимацију којом доказује 

својство инспектора. 

Легитимацију комуналног инспектора издаје 

начелник Општинске управе. 

Образац и садржина легитимације 

комуналног инспектора прописана је Правилником 

о обрасцу и садржини легитимације инспектора и 

врсти опреме коју користи инспектор. 

 

Члан 7. 

При вршењу инспекцијског надзора 

општински комунални инспектор је овлашћен да: 

1. Врши увид у опште и појединачне акте, 

евиденције и другу документацију вршилаца 

комуналне делатности и других правних и физичких 

лица; 

2. саслуша и узима изјаве од одговорних лица код 

вршилаца комуналне делатности и других правних 

и физичких лица; 

3. прегледа објекте, постројења и уређаје за 

обављање комуналне делатности и пословне 

просторије ради прикупљања неопходних података; 

4. фотографише и сними простор у коме се врши 

инспекцијски надзор, као и друге ствари које су 

предмет надзора 

5. наложи решењем да се комунална делатност 

обавља на начин утврђен законом и општинским 

одлукама; 

6. наложи решењем извршавање утврђених обавеза 

и предузимања мера за отклањање недостатака у 

обављању комуналне делатности; 

7. прегледа објекте, постројења и уређаје који служе 

коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне 

које представљају унутрашње инсталације и 

припадају кориснику комуналне услуге; 

8. наложи решењем кориснику извршење утврђених 

обавеза као и отклањање недостатака на 

унутрашњим инсталацијама и да приступи тим 

инсталацијама приликом извршења решења којим је 

наложио отклањање недостатака или искључење 

корисника са комуналног система;  

9. изриче новчану казну прекршајним налогом у 

складу са законом којим се уређују прекршаји; 

10. подноси захтев за покретање прекршајног 

поступка, односно пријаву за привредни преступ 

или кривично дело уколико оцени да постоји сумња 

је повредом прописа учињен прекршај, привредни 

преступ или кривично дело; 

11. наложи решењем уклањање ствари и других 

предмета са површина јавне намене ако су они ту 

остављени противно прописима; 

12. наложи решењем уклањање, односно  

премештање возила, као и постављање уређаја 

којима се спречава одвожење возила са површина 

јавне намене ако су остављена противно прописима; 

13. забрани решењем одлагање отпада на местима 

која нису одређена за ту намену; 

14. забрани решењем спаљивање отпада изван за то 

одређеног постројења; 

15. забрани решењем одлагање комуналног отпада 

ван за то одређених комуналних контејнера и 

типских посуда; 

16. Забрани решењем премештање комуналних 

контејнера од стране неовлашћених лица, као и 

њихово оштећење и уништење; 

17. забрани решењем бацање горућих предмета и 

неохлађеног пепела у комуналне контејнере и корпе 

за отпад; 

18. забрани решењем одлагање комуналног отпада 

на местима која нису одређена као одлагалишта, 

трансфер станице или регистроване комуналне 

депоније и на приступне путеве тим локацијама; 

19. забрани решењем одлагање отпадног 

грађевинског материјала, земље и осталог 

грађевинског материјала ван за то одређене 

локације; 

20. забрани решењем одлагање отпада и отпадних 

материја у водотоке и на обале водотока; 

21. забрани решењем оштећење и уништење 

водоводне и канализационе инсталације; 

22. забрани решењем оштећење и уништење 

инсталације јавне расвете; 
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23. забрани решењем оштећење и уништење дечијих 

игралишта, ограда, клупа и осталог имобилијара и 

опреме на игралиштима; 

24. забрани решењем оштећење и уништење 

зелених површина, засада и осталог пратећег 

имобилијара и опреме; 

25. забрани решењем оштећење и уништење 

објеката од општег јавног интереса; 

26. забрани решењем заузеће и уређење површина 

јавне намене без одобрења надлежне службе; 

27. забрани обављање комуналне делатности 

субјекту који ту делатност обавља супротно 

одредби члана 9. Закона о комуналним 

делатностима; 

28. контролише управљање неопасним комуналним 

отпадом; 

29. контролише чишћење и одржавање јавних 

површина око предузећа, установа, спортских 

терена и објеката, пословних и стамбених објеката, 

градилишта, неизграђених плацева, стоваришта, као 

и осталих јавних 

површина; 

30. контролише одржавање јавних зелених 

површина; 

31. контролише  водоводну и канализациону 

инсталацију; 

32. контролише инсталацију јавне расвете; 

33. контролише одржавање фасада, олука и клима 

уређаја као и одржавање, чишћење и уређење 

излога; 

34. контролише истицање рекламних паноа; 

35. контролише заузеће јавних површина мањим 

монтажним објектима привременог карактера, 

тезгама, витринама, фрижидерима, изложбеним 

сталцима, жардињерама, летњим баштама, 

хаварисаним возилима, пољопривредним 

прикључним машинама и другим стварима и 

предметима, складиштење робе и амбалаже испред 

радњи и других објеката на улици, тротоарима, 

скверовима и осталим површинама јавне намене; 

36. контролише постављање, одржавање и чишћење 

саобраћајне и информативне сигнализације; 

37. контролише одржавање улица и путева у граду и 

другим насељима; 

38. контролише обележавање насељених места, 

улица и стамбених објеката; 

39. контролише управљање пијацама, јавним 

паркиралиштима и гробљима; 

40. контролише одржавање уличних отвора (шахти 

и сливника) и хидраната; 

41. контролише одржавање других објеката и 

површина од општег јавног интереса чија 

функционалност, изглед и чистоћа утичу на изглед 

и уређење насељеног места; 

42. контролише истовар, утовар и претовар 

огревног, грађевинског и другог материјала и робе 

са аспекта комуналног реда, изношење кућног и 

уличног неопасног отпада, зеленог и кабастог 

отпада, шљаке, угљене прашине, шута, пепела и сл.; 

43. контролише испуштање отпадних и фекалних 

вода; 

44. контролише сакупљање и одвођење 

атмосферских вода са јавних површина; 

45. контролише инвеститора, односно извођење 

радова од стране инвеститора на површинама јавне 

намене, враћање јавних површина у првобитно 

стање као и њихово чишћење након завршетка 

радова; 

46. нареди обустављање радова који се бесправно 

изводе на јавним површинама или противно 

важећим прописима и издатој документацији; 

47. нареди уклањање снега и леда са путева, улица и 

тротоара као и уклањање леденица са кровова и 

тераса; 

48. нареди трајно уклањање засада који оштећују 

или могу да оштете мрежу јавних инсталација; 

49. нареди поткресивање дрвећа које додирује 

електро и телефонску мрежу; 

50. нареди обавезу вршења зоохигијенске 

делатности; 

51. одреди рокове за отклањање неправилности или 

недостатака односно рокове за извршење решења; 

52. предузима и друге мере утврђене Законом и 

одлукама Скупштине општине Босилеград. 

 

Члан 8. 

Комунални инспектор је дужан да узме у 

поступак пријаве правних и физичких лица у вези са 

пословима из надлежности комуналне инспекције и 

да у року од осам радних дана о резултатима 

поступка обавести подносиоца пријаве. 

О сваком извршеном прегледу и радњама 

комунални инспектор саставља записник, у складу 

са законом. 

Записник се обавезно доставља вршиоцу 

комуналне делатности, односно другом правном 

или физичком лицу над чијим је пословањем, 

односно поступањем извршен увид. 

 

Члан 9. 

Вршиоци комуналне делатности, као и друга 

правна и физичка лица дужни су да комуналном 

инспектору омогуће несметано обављање надзора, 

да му без одлагања ставе на увид и располагање 

потребну документацију и друге доказе и изјасне се 

о чињеницама које су од значаја за вршење надзора. 

 

Члан 10. 
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Комунални инспектор у вршењу 

инспекцијског надзора кад утврди да се омета 

вршење комуналне услуге или коришћење 

комуналних објеката остављањем возила, ствари и 

других предмета или на други начин, наредиће 

решењем кориснику, односно сопственику, ако је 

присутан, да одмах уклони те ствари, односно 

предмете, под 

претњом принудног извршења. 

Ако се лице из става 1. овог члана не налази 

на лицу места, комунални инспектор ће, без 

саслушања странке, донети решење којим ће 

наложити да се возила, ствари и други предмети 

уклоне у одређеном року, који се може одредити и 

на минуте. 

Решење из става 2. овог члана лепи се на те 

ствари, односно предмете уз назначење дана и часа 

када је налепљенои тиме се сматра да је достављање 

извршено, а доцније оштећење, уништење или 

уклањање овог решења не утиче на ваљаност 

достављања. 

Ако лице из става 1. овог члана не поступи 

по датом налогу, комунални инспектор ће одредити 

постављање уређаја којим се спречава одвожење 

возила, односно одредиће да се возила, ствари и 

други предмети уклоне о трошку корисника, 

односно сопственика, на место које је за то 

одређено. 

Трошак из става 4. овог члана се утврђује 

актом надлежног органа општине и може да 

обухвата трошкове поступка, одношења возила, 

ствари и другог предмета, лежарине и друге доспеле 

трошкове. 

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог 

члана не одлаже његово извршење. 

 

Члан 11. 

Ако комунални инспектор приликом вршења 

надзора утврди да пропис није примењен или да је 

неправилно примењен, у року који не може бити 

дужи од 15 дана од дана извршеног надзора донеће 

решење о отклањању утврђене неправилности и 

одредиће рок за њено отклањање. 

На решење комуналног инспектора може се 

изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана 

од дана достављања решења, сем ако је законом 

друкчије предвиђено. 

 О жалби Општинско веће одлучује у року од 

30 дана од дана пријема жалбе. 

  Жалба не одлаже извршење решења 

комуналног инспектора. 

Решење Општинског већа је коначно у 

управном поступку и против њега се може 

покренути управни спор. 

Члан 12. 

Комунални инспектор у обављању послова 

сарађује са Министарством унутрашњих послова и 

инспекцијским службама Републике Србије, у 

складу са законом. 

Сарадња из става 1. овог члана обухвата 

нарочито: међусобно обавештавање, размену 

информација, пружање непосредне помоћи и 

предузимање заједничких мера и активности од 

значаја за обављање послова комуналне инспекције. 

Када комунални инспектор у поступку 

вршења службених послова, утврди повреду 

прописа чију примену контролише други орган 

односно инспекција, дужан је да о томе обавести 

надлежни орган или инспекцију. 

 

Члан 13. 

Комунални инспектор обавештава 

руководиоца организационе јединице и 

руководиоца органа управе о појавама битнијег 

нарушавања самосталности и незаконитог утицаја 

на његов рад. 

Комунални инспектор је посебно одговоран: 

1. ако не предложи или не покрене поступак пред 

надлежним органом због утврђене незаконитости, 

односно неправилности; 

2. ако прекорачи границе овлашћења. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 

лице односно предузеће ако: 

1. онемогући или омета комуналног инспектора у 

вршењу послова надзора, 

2. не достави тражене податке у року одређеном 

решењем комуналног инспектора, 

3. не поступи по решењу комуналног инспектора, 

4. на други начин омета вршење надзора. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу у фиксном износу 

од 10.000,00 динара. 

 

 

Члан 15. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара казниће се предузетник, односно 

власник радње која нема својство правног лица ако 

учини неки од прекршаја из члана 14. став 1. ове 

Одлуке. 

Члан 16. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се грађанин ако учини 

неки од прекршаја из члана 14. став 1. ове Одлуке. 

Члан 17. 
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Лице против кога је издат прекршајни налог 

прихвата одговорност за прекршај плаћањем 

половине изречене казне у року од осам дана од 

дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобођа 

плаћања друге половине изречене казне. 

Ако лице против кога је издат прекршајни 

налог у року од осам дана од дана пријема 

прекршајног налога не плати изречену казну или не 

поднесе захтев за судско одлучивање о издатом 

прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило 

одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће 

постати коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом 

коначности и забелешком да новчана казна није 

плаћена овлашћени орган доставља надлежном 

прекршајном суду да изречену новчану казну унесе 

у регистар и спроведе поступак извршења у складу 

са овим законом. 

Лице против кога је издат прекршајни налог 

може прихватити одговорност за прекршај и након 

истека рока од осам дана од пријема прекршајног 

налога ако пре поступка извршења добровољно 

плати целокупан износ изречене новчане казне. 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

Сви термини у овој одлуци употребљени у 

мушком роду подразумевају се и у женском роду и 

обрнуто. 

Члан 19. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о комуналној инспекцији (''Сл. 

Гласник града Врања'', бр.08/2013.). 

 

Члан 20. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику Града 

Врања ''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,дана 

21.11.2017. године ,број:06-249/2017 

                                          

       ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 

 

 

667. 

 На основу члана 27 став10., члана 28.став 2., 

члана 36.став 6. и члана 49.став 3. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 

88/2013 105/2014, 104/2016-др. Закон и 108/2016), 

члана  32.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др 

закон и 101/2016- др. закон), члана 2 став 1., члана 

6., члана 10 став 1. и став 4.  Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом , давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Службени гласник РС“ 

бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017) и 

члана 37.став 1. тачка 14.  Статута општине 

Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“ 

број 16/2008 и 20/2009“ и  „Службени гласник града 

Врања“ број 45/2013), Скупштина општине 

Босилеград на седници одржаној   

21. новембра 2017. године,  донела је  

 

                                                           

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ, 

КОРИШЋЕЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком, у складу са Законом о јавној 

својини (у даљем тексту: Закон), уређује се начин, 

услови и надлежност у поступку  прибављања,  

располагања, коришћења и управљања стварима у 

јавној  својини општине Босилеград, ( у даљем 

тексту: Општина), одређују носиоци права 

коришћења, односно корисници ствари у јавној 

својини Општине и њихова овлашћења и утврђује 

надлежност за вођење евиденције ствари у јавној 

својини Општине, вршења надзора над применом 

прописа који уређују јавну својину и над применом 

одлуке. 

 

Члан 2. 

 Под  прибављањем ствари у јавној својини 

Општине, у смислу Закона и ове Одлуке, 

подразумева се прибављање ствари под тржишним 

условима, бестеретним правним послом (наслеђе, 

поклон или једнострана изјава воље), као и 

експропријацији на основу  посебног Закона. 

 Под располагањем ствари у јавној својини 

Општине  у смислу Закона и ове Одлуке, 

подразумева се :  

1. давање ствари на коришћење, 

2. давање ствари у закуп, 

3. пренос права јавне својине на другог носиоца 

јавне својине (са накнадом или без накнаде), 

укључујући и размену, 

4. отуђење ствари, 

5. заснивање хипотеке на непокретностима, 

6. улагање у капитал, 

7. залагање покретне ствари. 
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 Под отуђењем непокретности  у смислу става 

2. тачка 4. овог члана, сматра се и расходовање и 

рушење објеката, осим у случају када рушење 

налаже надлежан орган због тога што објекат склон 

паду угрожава безбедност, односно кад надлежан 

орган наложи рушење објекта изграђеног супротно 

прописима о планирању и изградњи. 

Под коришћењем ствари у јавној снојини Општине, 

у смислу Закона и ове Одлуке, подразумева се  

право држања ствари, коришћења исте у складу са 

природом и наменом ствари, давање у закуп и 

управљање истом у складу са Законом, овом 

Одлуком и другим прописима. 

Под управљањем стварима  у јавној својини 

Општине у смислу Закона и ове Одлуке, 

подразумева се одржавање, обнављање и 

унапређивање истих, као и извршавање законских и 

других обавеза у  вези са тим стварима. 

 

Члан 3. 

 На прибављање и отуђење  непокретности и 

давање у закуп ствари у јавној својини Општине 

примењују се одредбе Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Службени гласник РС“ 

бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017) (у 

даљем тексту  Уредба). 

 

II ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ 

 

Члан 4. 

 Непокретности се прибављају у јавну својину 

Општине, односно отуђују из јавне својине 

Општине, у поступку јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда. 

 Почетна-најнижа, односно највиша 

купопродајна цена непокретности која се прибавља 

у јавну својину Општине, односно отуђује из јавне 

својине Општине, утврђује се у висини тржишне 

вредности непокретности изражене у еврима, с тим 

што се исплата врши у динарској противвредности 

по средњем званичном курсу Народне банке Србије 

на дан уплате. 

 Купопродајна цена непокретности утврђује 

се на основу акта надлежног пореског органа или 

другог надлежног органа, који је извршио процену 

тржишне вредности непокретности. 

 Изузетно, непокретности се могу прибавити 

у јавну својину Општине, односно отуђити из јавне 

својине Општине, непосредном погодбом, у 

случајевима утврђеним Законом, Уредбом и овом 

Одлуком. 

 

Члан 5. 

 Нацрт одлуке о покретању поступка 

прибављања непокретности у јавну својину 

Општине, односно отуђења непокретности из јавне 

својине Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, односно 

непосредном погодбом, припрема служба за 

имовинско-правне послпве. 

 Предлог одлуке утврђује Општинско веће 

општине Босилеград (у даљем тексту: Општинско 

веће). 

 Одлуку о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину Општине, односно 

отуђења непокретности из јавне својине Општине, 

јавним надметањем или прикупљањем писмених 

понуда, односно непосредном погодбом, доноси 

Скупштина општине Босилеград (у даљем тексту: 

Скупштина општине). 

 Одлука о прибављању непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђењу непокретности 

из јавне својине Општине, доноси се по поступку 

утврђеним у ставу 1. и 2.овог члана. 

 

Члан 6. 

 Поступак прибављања непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђења непокретности 

из јавне својине Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, односно 

непосредном погодбом, спроводи  

 Комисија за прибављање непокретности у 

јавну својину Општине, односно отуђења 

непокретности из јавне својине Општине (у даљем 

тексту:Комисија). 

 Комисију  именује Скупштина општине, на 

период од четири године. 

 Актом о именовању утврђује се број чланова 

Комисије. 

 Комисија спроводи поступак на начин и под 

условима утврђеним Уредбом. 

 

1.Прибаваљање непокретности у јавну 

својину Општине 

 

Прибављање непокретности у јавну својину 

Општине јавним недметањем     или 

прикупљањем писмених понуда 

 

Члан 7. 

 Кад Скупштина општине донесе одлуку о 

покретању поступка прибављања непопкретности у 

јавну својину Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, објављује оглас о 
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спровођењу поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда за прибављање 

непокретности у јавну својину Општине, који 

обавезно садржи: 

1. назив органа за чије потребе се непокретност 

прибавља у јавну својину, 

2. карактеристике непокретности која се прибавља 

у јавну својину, 

3. ближе услове за прибављање непокретности у 

јавну својину (у погледу рокова плаћања, дана 

увођења у посед и сл.) 

4. обавезу подносиоца пријаве за учествовање у 

поступку јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда, да уз пријаву, односно понуду 

достави одговарајући доказ о праву својине на 

непокретности која је предмет прибављања у 

јавну својину и уписана у одговарајућу јавну 

књигу о евиденцији непокретности и правима на 

њима. 

5. обавезу власника непокретности која се нуди да 

достави изјаву да на истој не постоје права трећих 

лица, да није оптерећена теретима, да није под 

спором, нити забраном располагања, да није 

предмет теретног или бестеретног правног посла, 

или уговора о доживотном издржавању и да не 

постоје друге сметње за пренос права својине, као 

и изјаву да уколико се утврди да на 

непокретности која се нуди постоји било какав 

терет, продавац се обавезује да га отклони о свом 

трошку, односно да купцу пружи заштиту од 

евикције и сноси сву одговорност за евентуалне 

правне недостатке, 

6. обавезу подносиоца пријаве, односно понуде, 

да уз пријаву, односно понуду, достави доказ да 

су измирени сви трошкови коришћења 

непокретности која се нуди (утрошена електрична 

енергија, комуналије, порез на имовину и др.), 

7. критеријуме за избор најповољнијег понуђача, 

8. обавезан садржај пријаве, односно понуде и 

исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду, 

9. адресу за достављање пријаве, односно понуде, 

10. рок за подношење пријаве, односно понуде,  

11. место и време одржавања јавног надметања, 

односно отварања понуда, 

12. обавештење да подносиоци неблаговремене и 

непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да 

учествују у поступку јавног надметања, односно 

прикупљања писмених понуда, односно да ће 

исте бити одбачене. 

 Оглас за спровођење поступка јавног 

надметања, односно прикупљања понуда за 

прибављање непокретности у јавну својину 

Општине, објављује се у листу који се дистрибуира 

на целој територији Општине или у  листу који се 

дистрибуира на целој територији Републике Србије. 

 Након спроведеног поступка јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда, 

Скупштина општине доноси одлуку о прибављању 

непокретности у јавну својину Општине, на предлог 

Комисије о избору најповољнијег понуђача. 

 

Прибављање непокретности у јавну својину 

Општине непосредном погодбом       

 

Члан 8. 

 Непокретности се могу прибавити у јавну 

својину Општине непосредном погодбом, али не 

изнад процењене тржишне вредности 

непокретности од стране надлежног органа, ако у 

конкретном случају то представља једино могуће 

решење, које подразумева: 

1.случај када непокретност која се прибавља у јавну 

својину Општине по свим карактеристикама једина 

одговара потребама Општине, корисника, односно 

носиоца права коришћења, с тим да предлог акта, 

односно акта о оваквом располагању садржи 

образложење разлога оправданости и 

целисходности прибављања са аспекта остварења 

интереса Општине и разлоге због којих се 

прибављање не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем понуда, 

2. случај када се ради о међусобном располагању 

између носилаца права јавне својине, 

3. случај прибављања непокретности у јавну 

својину Општине путем размене, ако је та размена у 

интересу Општине уз испуњење свих прописаних 

законских услова. 

 Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе, Скупштина општине доноси одлуку о 

прибављању непокретности у јавну својину 

Општине, на образложен предлог Комисије. 

 

2. Отуђење непокретности из јавне својине 

Општине 

 

Отуђење непокретности из јавне својине 

Општине јавним надметањем или прикупљањем 

писмених понуда 

 

Члан 9. 

 Кад Скупштина општине донесе одлуку о 

покретању поступка отуђења непокретности из 

јавне својине Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, објављује оглас о 

спровођењу поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда за отуђење 

непокретности из јавне својине Општине, који 

обавезно садржи: 



Понедељак,27.новембар.2017.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"  Број -29-  Страна-2251 

 

 

1. назив органа и корисника непокретности која 

се отуђује из јавне својине који објављује 

оглас, 

2. ближе податке о начину отуђења 

непокретности из јавне својине (јавно 

надметање или прикупљање писмених 

понуда ), 

3. опис непокретности која се отуђује из јавне 

својине, 

4. почетну цену по којој се непокретност 

отуђује из јавне својине, 

5. рокове плаћања , 

6. критеријуме за избор најповољнијег 

понуђача, 

7. висину и начин полагања депозита , 

8. рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда, 

9. обавезан садржај пријаве, односно понуде и 

исправе које је потребно доставити уз 

пријаву,односно понуду, 

10.  адресу за достављање пријаве, односно 

понуде, 

11.  место и време увида у документацију (акти о 

власништву и измиреним трошковима 

коришћења непокретности) у вези са 

непокретности која се отуђује из јавне 

својине, 

12.  рок за подношење пријаве, односно понуде, 

13.  место и време одржавања јавног надметања, 

односно отварања понуда, 

14.  обавештење да подносиоци неблаговремене, 

односно непотпуне пријаве, односно понуде, 

неће моћи да учествују у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања понуда. 

 

 Оглас за спровођење поступка јавног 

надметања, односно прикупљања понуда за отуђење 

непокретности из јавне својине Општине мора бити 

објављен у дневном листу који се дистрибуира на 

целој територији Републике Србије. 

 Након спроведеног поступка јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда, 

Скупштина општине доноси одлуку о отуђењу 

непокретности из јавне својине Општине, на 

предлог Комисије да се непокретност отуђи 

понуђачу који је понудио најповољније услове. 

 

Отуђење непокретности из јавне својине 

Општине непосредном погодбом 

 

Члан 10. 

 Непокретности се могу отуђити из јавне 

својине непосредном погодбом, али не испод 

процењене тржишне вредности непокретности од 

стране надлежног органа, ако у конкретном случају 

то представља једино могуће решење, уз посебно 

образложење разлога оправданости и 

целисходности отуђења и разлога због којих се 

отуђење не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем писмених 

понуда. 

 Изузетно из става 1. овог члана, 

непокретности се могу отуђити из јавне својине 

Општине и испод тржишне цене, односно без 

накнаде, ако постоји интерес за таквим 

располагањем, као што је: 

1. отклањање последица елементарних 

непогода, 

2. успостављање добрих односа са другим 

државама, односно међународним 

организацијама,  

3. други случајеви отуђења непокретности 

предвиђени посебним законом. 

 Након спровођења поступка непосредне 

погодбе, Скупштина општине доноси одлуку о 

отуђењу непокретности из јавне својине Општине, 

на образложен предлог Комисије. 

 Одлука о отуђењу непокретности из јавне 

својине Општине мора да садржи образложење из 

којег се може утврдити постојање прописаних 

разлога по којима се непокретност може отуђити 

испод тржишне цене, односно без накнаде. 

 

3.Уговор о прибављању и отуђењу 

непокретности  из јавне својине Општине 

 

Члан 11. 

 Уговор о прибављању непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђењу непокретности 

из јавне својине Општине, у име Општине , 

закључује Председник општине. 

 Уговор о прибављању непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђењу непокретности 

из јавне својине Општине, закључује се по 

претходно прибављеном мишљењу  Општинског 

правобранилаштва. 

 Јавно правобранилаштво је дужно да 

мишљење из става 2. овог члана да у року од 30 

дана од дана пријема захтева. 

 Примерак закљученог уговора доставља се 

Јавном правобранилаштву у року од 15 дана од дана 

закључења уговора. 

 

 

III  ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ 
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Члан 12. 

 Прибављање покретних ствари у јавну 

својину Општине врши се на начин прописан 

законом којим се уређују јавне набавке. 

 Отуђење покретних ствари из јавне својине 

Општине врши се по правилу, у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда, 

на начин којим  се обезбеђује интерес Општине. 

 Изузетно од става 2. овог члана отуђење 

покретних ствари може се вршити непосредном 

погодбом, али не испод најниже, односно почетне 

цене утврђене у поступку јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда. 

 На поступак отуђења покретних ствари из 

јавне својине Општине сходно се примењују 

одредбе ове одлуке које се односе на отуђење 

непокретности, с тим што предлог одлуке о отуђењу 

покретних ствари припрема надлежни орган 

Опшинске управе у зависности од намене покретне 

ствари, а одлуку доноси Општинско веће. 

 

IV. ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 13. 

 Непокретности у јавној својини Општине 

дају се у закуп у поступку јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда, а изузетно 

непосредном погодбом, под условима утврђеним 

Законом, Уредбом и овом Одлуком. 

 

Члан 14. 

 Пословни простор у јавној својини Општине 

даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од 

процењене тржишне висине закупнине, у поступку 

јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда утврђене посебном Одлуком о давању 

пословног простора у јавној својини Општине у  

закуп, коју доноси Скупштина општине. 

 Висина закупнине за остале непокретности 

утврђује се у складу са посебним прописима. 

 

Члан 15. 

 Одлуку о покретању поступка давања у закуп 

непокретности у јавној својини Општине, јавним 

надметањем или прикупљањем писмених понуда, 

односно непосредном погодбом доноси Скупштина 

општине, односно Општинско веће у складу са 

посебним прописима зависно од намене 

непокретности, осим ако је Законом, Уредбом и 

овом Одлуком другачије одређено. 

 Нацрт, односно предлог одлуке из става1. 

овог члана припрема служба за имовинско-правне 

послове. 

 Када Одлуку из става 1.овог члана доноси 

Скупштина општине, предлог одлуке утврђује 

Општинско веће. 

 Одлуку о давању у закуп непокретности у 

јавној својини Општине, након окончаног поступка 

јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда, односно непосредне погодбе, доноси 

Скупштина општине, односно Општинско веће, у 

складу са одредбама овог члана. 

 

Члан 16. 

 Поступак давања у закуп непокретности у 

јавној својини Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, односно  

непосредном погодбом, спроводи Комисија 

образована посебним актима Скупштине општине, 

односно Општинског већа, у зависности од намене 

непокретности. 

 Актом о образовању Комисије утврђује се 

број чланова Комисије. 

 

Давање у закуп непокретности у јавној својини 

Општине јавним надметањем или прикупљањем 

писмених понуда 

 

Члан 17. 

 Када Скупштина општине, односно 

Општинско веће, донесе одлуку о покретању 

поступка давања у закуп непокретности у јавној 

својини Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, објављује оглас о 

спровођењу поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда за давање у закуп 

непокретности у јавној својини Општине, који 

обавезно садржи: 

1. назив органа и корисника непокретности у 

јавној својини која се даје у закуп, 

2. ближе податке о начину давања у закуп 

непокретности у јавној својини (јавно 

надметање лии прикупљање писмених понуда), 

3. опис непокретности у јавној својини која се 

даје у закуп,  

4. услови под којима се непокретност у јавној 

својини даје у закуп (рок трајања закупа идр.), 

5. обавезе закупца у вези са коришћењем 

непокретности за одређену сврху или намену, 

6. време ио место одржавања јавног надметања, 

односно разматрања приспелих понуда, 

7. начин, место и време за достављање пријаве за 

учешће у поступку јавног надметања, односно 

писмених понуда за учешће у поступку 

прикупљања писмених понуда, 

8. време и место увида у документацију у вези са 

непокретности која се даје у закуп, 
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9. почетну, односно најнижу висину закупнине по 

којој се непокретност у јавној својини може 

дати у закуп, 

10. висину и начин полагања депозита, 

11. рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда. 

 Оглас се објављује у листу који се 

дистрибуира на целој територији Ошштине. 

 Након спроведеног поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда, 

Скупштина општине, односно Општинско веће 

доноси одлуку о давању у закуп непокретности на 

предлог Комисији о избору  најповољнијег 

понуђача. 

 

Давање у закуп непокретности у јавној својини 

Општине непосредном погодбом 

 

Члан 18. 

 Изузетно, непокретности у јавној својини 

Општине могу се дати у закуп и ван поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда, 

у случајевима утврђеним Законом и Уредбом. 

 Одлуку о давању у закуп непокретности из 

става 1. овог члана доноси Општинско веће, на 

образложен предлог Комисије. 

 

Уговор о закупу непокретности у јавној својини 

Општине 

 

Члан 19. 

 Уговор о давању у закуп непокретности у 

јавној својини Општине, у  име Општине, закључује 

Председник општине. 

 Уговор о закупу закључује се на одређено 

време, у складу са Законом и посебним прописима. 

 

V ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

Члан 20. 

 На  закуп покретних ствари у јавној својини 

Општине сходно се примењују одредбе ове Одлуке 

које се односе на давање у закуп непокретности. 

 Покретне ствари у јавној својини могу се 

дати у закуп полазећи од тржишне висине 

закупнине коју утврђује надлежни порески орган, 

односно други надлежни орган. 

 

VI  КОРИШЋЕЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

 

Члан 21. 

 Носиоци права коришћења  на стварима у 

јавној својини Општине  су: 

1. месне заједнице и други облици месне 

самоуправе, у складу са Законом и другим 

прописима; 

2. установе и друге организације чији је 

оснивач Општина, уколико им се пренесе 

право коришћења на тим стварима посебним 

актом Општинског већа, ако Законом или 

другим прописима није другачије одређено. 

 Носиоци права коришћења имају право да 

ствар држе и да је користе у складу са природом и 

наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме 

управљају у складу са Законом и овом Одлуком. 

Давање у закуп ствари у јавној својини Општине 

врши се по претходно прибављеној сагласности  

Општинског већа. 

 Актом из става 3. овог члана даје се начелна 

сагласност да се ствар да у закуп, опредељује се 

намена ствари за време трајања закупа, али не и 

будући закупац и услови закупа. 

 Уговор о закупу закључен без сагласности 

Општинског већа  у смислу става 3. и 4. овог члана, 

ништав је. 

 Општинско веће може одлучити да се 

непокретност  у јавној својини Општине на којој 

постоји право коришћења, а која није у функцији 

остваривања надлежности, односно делатности 

носиоца права коришћења на тој ствари, као и 

непокретност која се користи супротно Закону и 

овој Одлуци, другом пропису или природи и намени 

непокретности, одузме од носиоца права 

коришћења. 

 У случају када се непокретност изда у закуп 

без сагласности Општинског већа, сматраће се да се 

непокретност користи супротно Закону и другим 

прописима, у смислу става 6. овог члана. 

 Општинско веће може одлучити да се 

непокретност у јавној својини Општине на којој 

постоји право коришћења, одузме од носиоца права 

коришћења и у случајевима који нису обухваћени 

ставом 6. овог члана, под условом да се носиоцу 

права коришћења обезбеди коришћење друге 

одговарајуће непокретности. 

 О давању на коришћење непокретности 

одузете у смислу става 6. и 8. овог члана, као и о 

непокретности коју Општина стекне наслеђем, 

поклоном или једностраном изјавом воље, или на 

други Законом одређен начин, одлучује Општинско 

веће. 

 

Члан 22. 

 Органи и организације Општине, државни 

органи и организације користе непокретне и 

покретне ствари у јавној својини Општине које су 

намењене извршавању њихових надлежности. 
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 Корисници ствари у јавној својини Општине 

могу бити и јавна предузећа и друштва капитала 

чији је оснивач Општина, на основу уговора 

закљученим са надлежним органом Општине, којим 

те ствари нису пренете у својину јавног предузећа, 

односно друштва капитала. 

 Оснивачким актом јавног предузећа или 

друштва капитала, односно уговором о давању на 

коришћење тзв. комерцијалних непокретности 

(пословни простор, гараже...) том предузећу или 

друштву капитала, ближе се уређује надлежност и 

поступак давања  у закуп, односно на коришћење 

тих непокретности и остваривање прихода Општине 

по том основу. 

 Корисници ствари у јавној својини Општине 

који нису носиоци права јавне својине у обавези су 

да носиоцу права јавне својине, односно надлежном 

органу Општине доставе податке о спроведеном 

поступку давања у закуп ствари у јавној својини, у 

року од 8 дана по окончању поступка. 

 

Члан 23. 

 Органи Општине дужни су да ствари у јавној 

својини Општине користе на начин којим се 

обезбеђује ефикасно вршење њихових права и 

дужности, као и рационално коришћење и очување 

тих ствари. 

 Функционер који руководи органом 

Општине, односно друго лице овлашћено одлуком 

Општинског већа, стара се о законитости и 

одговоран је за законито коришћење и управљање 

стварима у јавној својини које користи тај орган.  

 Запослени у органима Општине одговорни су 

за савесно и наменско коришћење ствари у  својини 

Општине које користе у обављању послова.  

 

Ствари у јавној својини које користе органи 

Општине 

 

Члан 24. 

 Ствари у јавној својини које користе органи 

Општине за вршење њихових права и дужности су 

непокретне и покретне ствари. 

 

Члан 25. 

 Под непокретним стварима, у смислу Закона 

и ове Одлуке, подразумевају се службене зграде и 

пословне просторије, стамбене зграде и станови, 

гараже и гаражна места и непокретности за 

репрезентативне потребе Општине. 

 Службене зграде и пословне просторије јесу 

зграде, делови зграда и просторије изграђене, 

купљене и на други начин прибављене у јавну 

својину Општине. 

 Распоред службених зграда и пословних 

просторија врши Председник општине, уз 

сагласност Општинског већа. 

 Стамбеним зградама, у смислу Закона и ове 

Одлуке, сматрају се стамбене зграде, станови, 

гараже и пословни простор у стамбеним зградама, 

који су изградњом, куповином или по другом 

основу прибављени у својину Општине за потребе 

органа  Општине. 

 Посебним актом Скупштине општине 

Босилеград, у складу са Законом и Уредбом Владе, 

ближе се уређују критеријуми и поступак давања 

станова у закуп и њихове куповине и додељивање 

стамбених зајмова запосленима у органима 

Општине. 

 Непокретности за репрезентативне потребе 

Општине јесу гостинске зграде и друге 

непокретности које служе за потребе репрезентације 

Општине. 

 Посебним актом Општинског већа уређују се 

непокретности за репрезентативне потребе 

Општине, начин њиховог коришћења и одржавања. 

Члан 26. 

 Под покретним стварима, у смислу Закона и 

ове Одлуке, подразумевају се превозна средства, 

опрема и потрошни материјал и предмети 

историјско-документарне, културне и уметничке 

вредности. 

 Превозна средства јесу моторна возила и 

друга средства која служе за потребе органа 

Општине. 

 Начин коришћења превозних средстава 

уређује се посебним актом Општинског већа. 

 Опрема и потрошни материјал јесу 

рачунарски системи, биротехничка опрема, средства 

веза, канцеларијски намештај и други предмети 

потребни за рад органа Општине. 

 Предмети историјско-документарне, 

културне и уметничке вредности јесу писани и 

други историјски документи, скулптуре, слике и 

други предмети ликовне и примењене уметности, 

као и други предмети и дела од историјског-

документарног, културног и уметничког значаја у 

јавној својини. 

 Покретне ствари у смислу става 1. овог члана 

јесу и новац и хартија од вредности, који се уређују 

посебним прописима. 

 

VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О РАСПОЛАГАЊУ 

СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 27. 

 О преносу права јавне својине на другог 

носиоца јавне својине (са накнадом или без 

накнаде), укључујући и размену, заснивању 
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хипотеке на непокретностима, улагању у капитал и 

другим облицима отуђења непокретности у смислу 

Закона и ове Одлуке, одлучује Скупштина општине, 

на начин прописан одредбама ове Одлуке. 

 

О залагању покретних ствари одлучује Општинско 

веће, на начин прописан одредбама ове Одлуке. 

 

VIII ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА УПИС 

ПРАВА СВОЈИНЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У СВОЈИНИ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОСНО ДРУШТВА 

КАПИТАЛА 

 

Члан 28. 

 О давању сагласности на упис права својине 

јавног предузећа, односно друштва капитала и 

установа чији је оснивач Општина, одлучује 

Скупштина општине доношењем посебног акта о 

сагласности и измени оснивачког акта тог јавног 

предузећа, односно друштва капитала. 

 Јавно предузеће односно друштво капитала 

из става 1. овог члана, које стекне својину на 

грађевинском земљишту у складу са Законом, не 

може отуђити то земљиште, нити га дати у 

дугорочни закуп, без претходне сагласности 

Скупштине Града. 

 О давању сагласности на упис права својине 

установе чији је оснивач Општина, сходно се 

примењује одредба става 1. овог члана. 

 

IX ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

 

Члан 29. 

 Служба надлежна за послове финансија води 

евиденцију о стању, вредности и кретању средстава 

у јавној својини које користе органи и организације 

Општине. 

 Служба из става 1. овог члана, води посебну 

евиденцију непокретности у јавној својини коју 

користе органи и организације Општине, у складу 

са Законом и Уредбом. 

 Јавно предузеће, друштво капитала, зависно 

друштво, установа или друго правно лице чији је 

оснивач Општина, води евиденцију непокретности у 

јавној својини које користе и податке из те 

евиденције достављају надлежном органу Општине, 

који те податке доставља Републичкој дирекцији за 

имовину. 

 Јединствену евиденцију непокретности у 

својини Општине води Служба за имовинско-

правне послове у складу са Уредбом. 

 

X УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТВАРИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 30. 

 У управљању стварима у јавној својини 

Општине, имовинско-правна служба, односно друга 

надлежна служба у зависности од намене покретних 

ствари: 

1. води евиденцију службених зграда, пословних 

просторија, стамбених зграда и станова, других 

непокретности у јавној својини, односно покретних 

ствари у смислу ове Одлуке; 

2. води евиденцију о закљученим уговорима о 

закупу, односно коришћењу непокретних ствари, 

односно о закљученим уговорима у вези са 

покретним стварима; 

3. предузима мере за испуњење уговорних обавеза; 

4. доставља служби надлежној за одржавање, 

податке о непокретностима са записником о стању 

тих ствари, статусу и промени статуса 

непокретности; 

5. обавља и друге послове у складу са Законом и 

подзаконским актима. 

 

Члан 31. 

 Органи и службе Општине који су 

овлашћени, у складу са овом Одлуком, да 

располажу непокретностима у јавној својини 

Општине, непосредно су одговорни за наменско 

коришћење тих ствари и за спровођење мера чувања 

и заштите, у складу са прописима којима се 

регулише ова област. 

 

Члан 32. 

 Одржавање непокретности у јавној својини 

Општине врши се предузимањем мера 

инвестиционог одржавања, адаптације, текућег и 

хигијенско-санитарног одржавања, којима се 

обезбеђује њихово наменско коришћење. 

 Одржавање непокретности у смислу става 1. 

овог члана врши се у складу са годишњим 

програмом који доноси Општинско веће, на предлог 

службе надлежне за одржавање. 

 

XI НАДЗОР 

 

Члан 33. 

 Надзор над применом одредаба Закона о 

јавној својини, подзаконских прописа о 

прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини Општине, као и ове 

одлуке, врши Служба буџетске инспекције и 

ревизије Општинске управе. 

 У вршењу надзора из става 1. овог члана, 

Служба има право непосредног увида у евиденцију 
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и документацију о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у јавној 

својини. 

 О утврђеном стању служба из става 1. овог 

члана има право и дужност да обавести Општинско 

веће и да предложи мере за отклањање утврђених 

неправилности или незаконитости. 

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

 Правни режим грађевинског и 

пољопривредног земљишта, шуме и шумског 

земљишта уређује се посебним прописима. 

 

Члан 35. 

 До завршетка поступка уписа, односно 

правоснажности решења о упису права јавне 

својине по захтеву Општине у складу са Законом, 

Општина може предузимати све акте располагања 

непокретности, осим отуђења непокретности из 

јавне својине без сагласности Владе. 

 Приход по основу отуђења непокретности у 

смислу става 1. овог члана, уплаћује се у буџет 

Општине.  

 

Члан 36. 

 На питања која нису регулисана овом 

одлуком непосредно се примењује одредбе Закона о 

јавној својини, Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда и других прописа којима се 

уређује јавна својина. 

 

Члан 37. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини Општине Босилеград 

(„Службени гласник града Врања“, број 11/2014). 

 

Члан 38. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,дана 

21.11.2017. године ,број:06-249/2017 

                                          

       ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 

 

668. 

 На основу члана 27. став10, члана 28.став 2., 

члана 36.став 6., члана 49.став 3.,члна 51., члана 52. 

и члана 53. став1.Закона о јавној својини („Службе-

ни гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-др. Закон и 108/2016), члана  32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др закон и 

101/2016- др. закон), члана 2. став 1., члана 6, члана 

10. став 1. тачка 13. и став 4. и члана 12.став1. У-

редбе о условима прибављања и отуђења непокрет-

ности непосредном погодбом , давања у закуп ства-

ри у јавној својини и поступцима јавног надметања 

и прикупљања писмених понуда („Службени гла-

сник РС“ бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 

94/2017), члана 37. Статута општине Босилеград 

(„Службени гласник Пчињског округа“ број 16/2008 

и 20/2009) и члана 3. став 1. тачка 14. Одлуке о 

изменама и допунама Статута општине Босилеград 

(„Службени гласник града Врања“ број 45/2013), 

Скупштина општине Босилеград на седници одржа-

ној  дана 21. новембра 2017.  донела је  

 

ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТО-

РА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОСИ-

ЛЕГРАД 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се надлежност, усло-

ви, начин и поступак давања у закуп пословног про-

стора у јавној својини општине Босилеград (у да-

љем тексту: Општина), начин утврђивања висине 

закупнине, основи уређивања закуподавног односа, 

као и друга питања од значаја за давање у закуп 

пословног простора. 

 

Члан 2. 

 Под пословним простором, у смислу ове 

одлуке, подразумевају се пословне зграде и послов-

не просторије које непосредно не служе извршава-

њу надлежности органа Општине, већ су намењене 

за остваривање прихода путем давања у закуп. 

 Пословна зграда је самосталан грађевински 

објекат који је у целини намењен за обављање 

пословне делатности. 

 Пословна просторија је једна или скуп функ-

ционално повезаних просторија које чине део грађе-

винског пословног или пословно-стамбеног објекта 

и која је као таква намењена за обављање пословне 

делатности. 

 

Члан 3. 

 Пословни простор се даје у закуп за обавља-

ње делатности пословно-услужног садржаја под 

којим се подразумева: пословање, трговина, угости-
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тељство и услуге, осим делатности којима се ствара 

бука и загађује животна средина. 

 Пословни простор се не може дати у подза-

куп. 

 

Члан 4. 

 Пословни простор се даје у закуп на начин, 

по поступку и условима прописаним Законом о јав-

ној својини (у даљем тексту: Закон), Уредбом о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (у даљем тексту У-

редба) и овом Одлуком. 

 

II НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК ДАВАЊА У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА 

 

Надлежност 

 

Члан 5. 

 Пословни простор се даје у закуп у поступку 

јавног надметања или прикупљања писмених пону-

да, а изузетно и ван поступка јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда, односно непосред-

ном погодбом под условима утврђеним Законом, 

Уредбом и овом Одлуком. 

 

Члан 6. 

 Одлуку о покретању поступка давања у закуп 

пословног простора јавним надметањем или при-

купљањем писмених понуда, односно непосредном 

погодбом, доноси Општинско веће општине Боси-

леград (у даљем тексту: Општинско веће). 

 Предлог одлуке из става 1. овог члана при-

према служба за имовинско-правне послове.  

 Одлуку о давању у закуп пословног просто-

ра, након окончања поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда, односно непосредне 

погодбе, доноси Општинско веће, у складу са 

одредбама овог члана. 

 

Члан 7. 

 Поступак јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда, односно непосредне погодбе за 

давање у закуп пословног простора спроводи Коми-

сија, која се образује посебним актом Општинског 

већа. 

 Актом о образовању Комисије из става 1. 

овог члана утврђује се број чланова Комисије. 

 Надлежност Комисије јесте да припреми 

потребну документацију за јавно оглашавање, одно-

сно спровођење поступка непосредне погодбе; даје 

додатне информације и објашњења у вези са при-

премањем понуда или пријава; отвара, врши пре-

глед и оцену понуде, односно пријаве; утврђује ста-

тус кандидата у поступку јавног оглашавања; одба-

цује непотпуне, неуредне или неблаговремене при-

јаве, односно понуде; разматра и остала питања ве-

зана за закуподавни однос и даје одговарајуће пре-

длоге за њихово решавање. 

 Комисија може да ради и пуноважно одлучу-

је ако седници присуствује више од половине чла-

нова, а одлучује већином гласова присутних члано-

ва.  

 

Поступак давања у закуп пословног простора 

јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда 

Члан 8. 

 Поступак  давањa у закуп пословног просто-

ра јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда, покреће се одлуком Општинског 

већа. 

Одлука из става 1. овог члана садржи: 

1. податке о пословном простору који се даје у за-

куп (адреса, површина и др.); 

2. врсту поступка, односно начин давања у закуп 

пословног простора; 

3. сврху и намену пословног простора; 

4. почетни износ закупнине; 

5. висину депозита; 

6. време на које се пословни простор даје у закуп; 

7. напомену да се пословни простор даје у закуп у 

виђеном стању; 

8. ближе одреднице о учесницима јавног надметања 

или прикупљања писмених понуда, односно делат-

ности која се може обављати у пословном простору; 

9. друге податке од значаја за спровођење поступка 

јавног надметања, односно при- 

   купљања писмених понуда за давање у закуп 

пословног простора. 

 

Члан 9. 

 Кад Општинско веће донесе одлуку о покре-

тању поступка давања у закуп пословног простора, 

објављује оглас о спровођењу поступка јавног над-

метања, односно прикупљања писмених понуда. 

Оглас из става 1.овог члана садржи: 

1. назив носиоца јавне својине, односно органа 

Општине који даје у закуп пословни простор; 

2. ближе податке о начину давања у закуп 

пословног простора (јавно надметање или 

прикупљање писмених понуда);  

3. опис пословног простора који се даје у закуп; 

4. услове под којима се пословни простор даје у 

закуп; 

5. обавезе у вези са коришћењем пословног 

простора за одређену сврху или намену; 



2258-Страна-Број -29-   „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“  Понедељак,27.новембар.2017.године. 
  

 

6. време и место одржавања јавног надметања, 

односно јавног отварања приспелих понуда;  

7. начин и рок за достављање пријава, односно 

писмених понуда; 

8. обавезу подношења доказа о испуњености 

услова за учешће у поступку јавног надме-

тања, односно прикупљања писмених пону-

да, у оригиналу или фотокопији овереној од 

стране надлежног органа; 

9. време и место увида у документацију; 

10. почетну, односно најнижу висину закупнине 

по којој се пословни простор може дати у за-

куп; 

11. висину и начин полагања депозита, односно 

висину и време трајања банкарске гаранције; 

12. рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда; 

13. рок у којем ће учесницима јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда бити 

достављена одлука о избору најповољнијег 

понуђача; 

14. адресу за достављање пријава, односно по-

нуда, са назнаком да се пријаве, односно по-

нуде достављају путем поште или преко пи-

сарнице Општинске управе  општине Боси-

леград; 

15. обавезу подношења пријава, односно понуда 

у затвореној коверти, са на- знаком на пред-

њој страни коверте: „ Пријава, односно по-

нуда за пословни простор – не отварај“, 

испод које се наводи адреса и површина 

пословног простора на који се пријава, одно-

сно понуда односи, док се на задњој страни 

коверте назначава име, односно назив и 

адреса подносиоца пријаве, односно понуде; 

16. назнаку да се неблаговремене и непотпуне 

пријаве, односно понуде одбацују; 

17. назнаку да се у пријави, односно понуди из 

члана 11. ове Одлуке обавезно наводи број 

рачуна на који ће се извршити повраћај депо-

зита; 

18. датум и време разгледања пословног просто-

ра који се даје у закуп; 

19. друге податке у складу са одлуком Општин-

ског већа о покретању поступка давања у за-

куп пословног простора, односно са конкур-

сном документацијом. 

 Оглас се објављује у листу који се дистрибу-

ира на целој територији Општине. 

Члан 10. 

 Право на учешће у поступку јавног надмета-

ња, односно прикупљања писмених понуда за дава-

ње у закуп пословног простора има привредни суб-

јекат, под условом: 

1. да је код надлежног органа регистровано за 

обављање пословне делатности која се може 

обављати у пословном простору који се даје 

у закуп; 

2. да му није изречена мера забране обављања 

делатности за чије обављање је пословни 

простор намењен, у року од две године пре 

објављивања огласа за јавно надметање, од-

носно прикупљање писмених понуда за да-

вање у закуп пословног простора; 

3. да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности за чије обављање је 

пословни простор намењен. 

 Право на учешће у поступку јавног надмета-

ња, односно прикупљања писмених понуда за дава-

ње у закуп пословног простора немају чланови Ко-

мисије, бивши закупци који нису измирили своје 

обавезе, односно дуговања према Општини по 

основу неплаћених закупнина и других трошкова 

везаних за закуп пословног простора, или по основу 

неплаћених обавеза према ЛПА- а, као и учесници 

претходног поступка за давање у закуп пословног 

простора који су, након што су предложени, одно-

сно одређени за закупца, одустали од закупа.  

 

Члан 11. 

 Пријава, односно понуда која се доставља 

обавезно  садржи: 

- за предузетнике: име и презиме, адресу, број 

личне карте, јединствени матични број гра-

ђана, назив радње, матични број; 

- за правна лица: назив и седиште; 

- оверену копију решења о упису радње, одно-

сно правног лица у регистар надлежног 

органа; 

- оверену копију решења о додељеном ПИБ –

у; 

- оверену копију потврде о извршеном евиден-

тирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ –

а; 

- износ закупнине која се нуди; 

- доказ о уплати депозита; 

- доказ о уплати општинске административне 

таксе; 

- доказ да је подносилац пријаве, односно по-

нуде измирио закупнину, уколико је био за-

купац пословног простора; 

- назнаку пословне просторије за коју подноси 

пријаву, односно понуду (уколико је оглас 

расписан за већи број пословних просторија)  

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца 

пријаве, односно понуде. 

 Подносиоци неблаговремене и непотпуне 

пријаве, односно понуде не могу учествовати у 

поступку јавног надметања или прикупљања 
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писмених понуда, а неблаговремене и непотпуне 

пријаве, односно понуде се одбацују. 

 

Поступак јавног надметања 

 

Члан 12. 

 По отварању поступка јавног надметања, 

председник Комисије утврђује и записнички кон-

статује: податке о поступку ( врста поступка) ; по-

датке о пословном простору за који се поступак 

спроводи;  место, датум и време почетка јавног 

оглашавања; имена чланова Комисије; имена преду-

зетника са називом радње, односно називе правних 

лица која су испунила услове за учешће на јавном 

надметању; имена предузетника , односно називе 

правних лица која нису испунила услове за учешће 

на јавном надметању; имена присутних  учесника, 

односно лицитаната; имена присутних лица са пу-

номоћјем да у име и за рачун лицитаната могу да 

предузимају радње у поступку јавног надметања; 

друге чињенице везане за поступак јавног надмета-

ња; 

 

Члан 13. 

 Председник Комисије објављује почетни 

износ закупнине и позива учеснике да дају своје 

понуде. 

 Сваки учесник на јавном надметању обавезан 

је да јавно каже износ који нуди и у име ког понуђа-

ча. 

 Након што се учине понуде у смислу став 2. 

овог члана, председник Комисије пита три пута уче-

снике јавног надметања да ли неко даје понуду са 

већим износом од највеће понуђеног износа. 

 Уколико неко од учесника понуди већи износ 

од до тада највеће понуђеног износа, поступак се 

наставља на начин утврђен ставом 3. овог члана, све 

док учесници јавног надметања дају понуде са 

износима већим од последње учињене  највеће по-

нуде. 

 Уколико после трећег позива нико од уче-

сника на јавном надметању не учини повољнију 

понуду од последње учињене највеће понуде, пред-

седник Комисије јавно констатује који је највећи 

понуђени износ закупнине, као и име, односно на-

зив понуђача. 

 

Члан 14. 

 Понуђач који је учинио најповољнију понуду 

обавезан је да на позив председника Комисије 

одмах потпише изјаву да је понудио највећи износ 

закупнине, са назнаком висине понуђеног износа.  

 Уколико најповољнији понуђач одбије да 

потпише изјаву из става 1. овог члана, председник 

Комисије позива првог следећег најповољнијег по-

нуђача да потпише изјаву. 

 Уколико ни следећи најповољнији понуђач 

не потпише изјаву из става 1. овог члана, председ-

ник Комисије јавно објављује да поступак јавног 

надметања није успео, сачињава извештај о томе и 

доставља га Општинском већу. 

 Понуђачима који одбију да потпишу изјаву у 

смислу става 2. и 3. овог члана, положени депозит 

се не враћа. 

Члан 15. 

 Када најповољнији понуђач потпише изјаву 

да је понудио највећи износ закупнине, председник 

Комисије јавно објављује да је поступак јавног над-

метања завршен и позива све учеснике јавног над-

метања да потпишу записник, као и да у исти унесу 

евентуалне примедбе на ток поступка. 

 На захтев учесника јавног надметања, пред-

седник Комисије одмах уручује примерак записника 

о спроведеном поступку јавног надметања. 

 

Члан 16. 

 Избор најповољнијег понуђача врши се при-

меном критеријума висине понуђене закупнине. 

 Поступак јавног надметања сматра се успе-

лим и у случају достављања једне исправне пријаве 

за учешће, којом се подносилац пријаве региструје и 

присуствује јавном надметању и проглашава закуп-

цем, ако прихвати почетну висину закупнине по 

којој се непокретност може дати у закуп. 

 

Поступак прикупљања писмених понуда 

 

Члан 17. 

 Понуде се подносе у складу са условима 

објављеним у огласу. 

 Отварање понуде је јавно. 

 О отварању понуда, Комисија сачињава за-

писник, који садржи: податке о поступку ( врста 

поступка) ; податке о пословном простору за који се 

поступак спроводи, место, датум и време почетка 

отварања понуда; имена чланова Комисије ; имена 

присутних понуђача; имена лица са издатим пуно-

моћјем да у име и за рачун понуђача предузимају 

радњу у поступку; редослед отварања поднетих по-

нуда према времену пријема; број под којим је по-

нуда заведена; име, односно назив понуђача и пону-

ђена закупнина; податке о доказима о испуњености 

услова из огласа; наводе чланова Комисије о евен-

туалним недостацима понуде; евентуалне примедбе 

подносиоца понуда, односно представника подно-

сиоца понуда на ток поступка  и  друге чињенице од 

значаја за поступак отварања понуда. 

 

Члан 18. 
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 Избор најповољнијег понуђача врши се при-

меном критеријума висине понуђене закупнине. 

 Уколико у поступку два или више понуђача 

понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати 

понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да 

у року од три дана од дана пријема позива, доставе 

нову писмену затворену понуду, са увећаним изно-

сом закупнине у односу на претходну дату понуду. 

Комисија ће отворити понуде и утврдити најповољ-

нијег понуђача, применом критеријума из става 1. 

овог члана.  

 Уколико понуђачи из става 2. овог члана у 

року од 3 дана не доставе нову понуду, односно ако 

су понуђачи доставили нову понуду са истоветном 

закупнином, Комисија задржава право да избор нај 

повољнијег понуђача изврши према слободном уве-

рењу, односно применом  критеријума економски 

најповољније понуде, а који се односе: на делатност 

коју понуђач жели да обавља, а која је у складу са 

утврђеном сврхом и наменом пословне просторије; 

могућност –спремност улагања сопствених средста-

ва понуђача у адаптацију пословног простора; 

спремност испуњења конкретних услова који се 

односе на закуподавни однос и др.  

 По окончању поступка отварања понуда Ко-

мисија приступа утврђивању најповољнијег пону-

ђача, сачињава извештај  о спроведеном поступку и 

доставља га Општинском већу. 

 Поступак прикупљања писмених понуда 

спровешће се и уколико пристигне једна понуда. 

 

Давање у закуп пословног простора ван поступ-

ка јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда 

 

Члан 19. 

 Пословни простор се може дати у закуп и ван 

поступка јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда ( непосредном погодбом) , у слу-

чајевима:  

1. када закуп траже међународне хуманитарне 

организације у циљу обезбеђења услова за 

смештај и рад, као и домаће хуманитарне 

организације, политичке странке, организа-

ције и удружења грађана из области здрав-

ства, културе, науке, просвете, спорта, соци-

јалне и дечје заштите , под условом да тај 

простор не користе за остваривање прихода, 

агенције и друге службе и организације чији 

је оснивач Општина, као носилац права јавне 

својине, а за које оснивачким актом није 

утврђено обавеза оснивача да им обезбеди 

пословни простор за рад; 

2. када се пословни простор даје за потребе 

одржавања спортских, културних, сајамских, 

научних и других сличних потреба, а рок за-

купа је краћи од 30 дана; 

3. када је то потребно ради боље организације и 

ефикасности рада носиоца права јавне своји-

не, односно корисника пословног простора у 

јавној својини, као и посебних служби и 

организација чији су они оснивачи; 

4. када закупац престане да обавља своју де-

латност, услед тешке болести, одласка у пен-

зију или смрти, а доделу у закуп тражи брач-

ни друг, дете или родитељ закупца ( чланови 

породичног домаћинства), под условом да 

настави са обављањем исте делатности. 

5. када закупац –правно лице тражи одређива-

ње за закупца друго правно лице чији је 

оснивач или када закупац – правно лице тра-

жи одређивање за закупца друго правно ли-

це, а оба правна лица имају истог оснивача, 

односно када је код закупца – правног лица 

дошло до одређених статусних промена; 

6. када један од закупаца истог пословног про-

стора тражи престанак закуподавног односа, 

а други закупац тражи закључење уговора о 

закупу, као једини закупац; 

7. када давање у закуп тражи физичко лице ко-

јем је тај пословни простор одузет национа-

лизацијом, односно његови наследници, под 

условом да је покренут поступак за враћање 

одузете имовине пред надлежним органом; 

8. када се пословни простор не изда у закуп ни 

после спроведених четири и више поступака 

јавног оглашавања, али не испод 50% од 

тржишне висине закупнине за тај пословни 

простор, чији се износ умањења утврђује по-

себним актом Општинског већа,  према кре-

тању висине закупнине на тржишту, с тим 

што у том случају рок трајања закупа  не мо-

же бити дужи од 3 године; 

9. када давање у закуп пословног простора у 

јавној својини тражи удружење које оствару-

је сарадњу са министарством надлежним за 

послове одбране у областима од значаја за 

одбрану или које негује традиције ослободи-

лачких ратова Србије на основу Уредбе о 

критеријумима и поступку доделе средстава 

за учешће у финансирању програма рада 

удружења који се заснивају на активностима 

од значаја за одбрану („Службени гласник 

РС“ број 100/2008, 3/2014 и 37/2015); 

10. када се пословни простор  који је у јавној  

својини, односно који ће до дана примопре-

даје бити стечен у јавну својину, даје у закуп 

у циљу реализације инвестиционог пројекта 

којим се у року од највише  3 године од дана 

стицања права закупа отпочне индустријска 
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производња и обезбеди: најмање 100 нових 

радних места на неодређено време повеза-

них са инвестиционим пројектом у општини 

Босилеград, која је према степену развијено-

сти разврстана у четврту групу, уз обавезу 

одржавања броја запослених у периоду од 5 

година након достизања пуне запослености. 

 Поступак спроводи Комисија, која записнич-

ки констатује ток поступка и извештај са образло-

женим предлогом за одређивање закупца за тај 

пословни простор доставља Општинском већу. 

 Пословни простор из члана  19. став 1. тачка 

10. ове Одлуке може бити дат у закуп испод 

тржишне цене, односно без надокнаде  у складу са 

Законом о улагањима („Службени гласник РС“ број 

89/2015) и Законом о контроли државне помоћи („ 

Службени гласник РС“ број 51/2009).  

 

Члан 20. 

 Поступак давања у закуп пословног простора 

ван поступка јавног наметања, односно прикупљања 

писмених понуда покреће се одлуком Општинског 

већа, на захтев заинтересованог лица, осим за случа-

јеве за које је овом одлуком другачије одређено. 

 У току поступка, Комисија утврђује да ли за-

интересовано лице испуњава услове прописане 

одредбама члана 10. ове одлуке, захтева и цени до-

казе који оправдавају примену основа по којем се 

пословни простор може дати у закуп ван поступка 

јавног надметања односно прикупљања писмених 

понуда. 

Члан 21. 

Поступак давања у закуп пословног простора 

ван поступка јавног надметања, односно прикуп-

љања писмених понуда, у случају када се пословни 

простор не изда у закуп после спроведеног поступка 

јавног оглашавања , покреће се одлуком Општин-

ског већа, на предлог Комисије. 

 На званичном сајту Општине, Комисија 

поставља обавештење о слободном пословном про-

стору, за који ће се закупац одредити ван поступка 

јавног надметања,  односно прикупљања писмених 

понуда, са условима под којима заинтересована ли-

ца могу пријавити своје учешће. 

 Обавештење из става 2. овог члана скида се 

са сајта Општине по пријему прве пријаве заинтере-

сованог лица које испуњава услове прописане 

одредбама члана 10. ове одлуке. 

 У случају да се са  пријављеним лицем не 

постигне договор, као и у случају да се  у року од 15 

дана од дана постављања обавештења из става 2. 

овог члана не стигне ни једна пријава, Општинско 

веће, на предлог Комисије, може одлучити да се 

понови поступак оглашавања, при чему се може 

променити сврха и намена простора и одредити но-

ви почетни износ закупнине, с тим да не може бити 

нижи од процењене тржишне вредности закупнине 

за тај пословни простор. 

 

Заштита права учесника у поступцима давања у 

закуп пословног простора 

 

Члан 22. 

 Након спроведеног поступка јавног надме-

тања или прикупљања писмених понуда, односно 

непосредне погодбе, Комисија је обавезна да одмах 

донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача 

односно одлуку о одређивању закупца за одређени 

пословни простор и исту уручи учесницима поступ-

ка. 

 Учесници поступка из става 1. овог члана 

могу да на одлуку Комисије поднесу приговор 

Општинском већу, у року од 8 дана од дана окон-

чања поступка. 

 

Члан 23. 

 Општинско веће је у обавези да најкасније у 

року од 30 дана од дана пријема приговора учесника 

поступка на одлуку Комисије, размотри приговор и 

донесе одговарајућу одлуку. 

 Решавајући по приговору, Општинско веће је 

овлашћено да : 

- одбаци приговор, уколико је изјављен од 

стране неовлашћеног лица, или уколико је неблаго-

времен; 

- одбије приговор као неоснован; 

- усвоји приговор и поништи одлуку о избору 

најповољнијег понуђача, односно одлуку по одре-

ђивању закупца за пословни простор, као и пониш-

ти спроведени поступак. 

 У случају да се приговор усвоји и поништи 

одлука Комисије, односно поништи спроведени 

поступак, Општинско веће доноси одлуку о спрово-

ђењу новог поступка давања у закуп пословног про-

стора у складу са одредбама ове одлуке, у року од 7 

дана од дана достављања одлуке по приговору уче-

сницима поступка. 

 Одлука по приговору је правоснажна по 

истеку рока за приговор, уколико исти није поднет, 

односно уколико је Општинско веће приговор одба-

цило, односно одбило. 

 

Одлука о давању у закуп пословног простора 

 

Члан 24. 

 На основу правоснажне одлуке Комисије, 

Општинско веће доноси одлуку о давању у закуп 

пословног простора учеснику утврђеном одлуком о 

избору најповољнијег понуђача, односно одлуком о 

одређивању закупца. 
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Одлука Општинског већа из става 1. овог члана 

садржи: 

- податке о привредном субјекту коме се 

пословни простор даје у закуп; 

- податке о пословном простору који се даје у 

закуп ; 

- висину закупнине постигнуте у поступку 

јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда односно у поступку ван јавног над-

метања и прикупљања писмених понуда; 

- делатност која се може обављати у послов-

ном простору; 

- рок трајања закупа; 

- констатацију да су уплаћена средства обез-

беђења у одређеном износу; 

- услови и начин коришћења пословног про-

стора; 

- назнаку да се пословни простор даје у закуп 

у виђеном стању; 

- обавезу привредног субјекта коме се послов-

ни простор даје у закуп да у року од 7 дана 

од дана пријема ове одлуке закључи уговор о 

закупу и потпише записник о примопредаји 

пословног простора; 

- друге податке од значаја за давање у закуп 

пословног простора. 

 

 Одлука Општинског већа о давању у закуп 

пословног простора је коначна. 

 

Уговор о закупу пословног простора 

 

Члан 25. 

 Закуподавни однос заснива се закључивањем 

уговора о закупу. 

 У име Општине, Уговор о закупу закључује 

Председник Општине. 

 Уговор о давању у закуп пословног простора 

садржи: 

- податке о закуподавцу и закупцу; 

- податке о пословном простору који је пред-

мет уговора о закупу; 

- делатност која се може обављати  у послов-

ном простору; 

- рок трајања закупа ; 

- висину закупнине; 

- рок и начин плаћања закупнине; 

- износ  средстава обезбеђења, са утврђеним 

условима под којима се та средства могу ко-

ристити, односно када и под којим условима 

се враћају; 

- одредбу да се пословни простор не може из-

дати у подзакуп; 

- права и обавезе у случају неизвршавања уго-

ворених обавеза; 

- отказни рок; 

- друга права и обавезе везане за закуп 

пословног простора. 

 Уколико лице коме се даје у закуп пословни 

простор својом кривицом  не закључи уговор у 

утврђеном року Општинско веће ће, без новог јав-

ног оглашавања, донети одлуку о давању у закуп 

тог пословног простора следећем учеснику који је 

понудио највишу закупнину. 

 У случају да први следећи најповољнији по-

нуђач својом кривицом не закључи уговор у пред-

виђеном року, Општинско вреће ће донети одлуку о 

поновном спровођењу поступка давања у закуп 

пословног простора, у складу са одредбама ове 

Одлуке. 

 Уколико подносилац пријаве или писмене 

понуде који буде изабран за најповољнијег понуђа-

ча не закључи уговор о закупу, губи право на 

повраћај депозита. 

 

Трајање уговора о закупу пословног простора 

 

Члан 26. 

 Уговор о закупу се закључује на одређено и 

неодређено време, под условима прописаним Зако-

ном, Уредбом и овом Одлуком. 

 Када је закуп пословног простора одређен по 

основу Одредаба члана 19. став 1. тачка 2. ове одлу-

ке, уговор о закупу се закључује на период који не 

може бити дужи од 30 дана. 

 У случају када је закупац пословног простора 

одређен по основу Одредаба члана 19. став 1. тачка 

4-6, уговор ће се закључити до истека периода 

одређеног у уговору о закупу пословног простора, 

закљученим  са претходним закупцем. 

Члан 27. 

 Закуподавац може једнострано да раскине 

уговор о закупу пословног простора, у следећим 

случајевима: 

1. Ако закупац изгуби право да обавља делат-

ност одређену уговором; 

2. Ако закупац, без оправданог разлога, дуже 

од 30 дана не обавља делатност одређену у-

говором; 

3. Ако закупац не плати у целини закупнину за 

два месеца узастопно или три месеца у току 

календарске године; 

4. Ако се закупац без оправданог разлога не у-

сели у пословни простор у року од 30 дана од 

дана закључења уговора; 

5. Ако закупац пословни простор користи про-

тивно одредбама уговора, или на начин ко-

јим се пословном простору или објекту у ко-

ме се он налази, његовом  кривицом, наноси 

штета, 
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6. Ако закупац пословни простор користи на 

начин који узнемирава друге кориснике 

пословног простора, или станаре у згради и у 

суседним зградама;  

7. ако закупац, без претходне писане сагласно-

сти закуподавца, врши преправке или адап-

тацију пословног простора; 

8. ако закупац не измирује накнаде и не сноси 

трошкове за обавезе утврђене уговором о за-

купу; 

9. ако је закупац пословни простор дао у подза-

куп; 

10. у другим случајевима утврђеним уговором о 

закупу. 

 

Члан 28. 

 Закупац може отказати даље коришћење 

пословног простора, уз отказни рок од 30 дана од 

дана достављања писаног саопштења о отказу. 

 

III  ЗАКУПНИНА 

 

Процењена тржишна висина закупнине – почет-

на висина закупнине 

 

Члан 29. 

 Пословни простор се даје у закуп полазећи 

од процењене тржишне висине закупнине утврђене 

овом Одлуком, у зависности од локације пословног 

простора по зонама. 

Утврђена тржишна висина закупнине у смислу ста-

ва 1. овог члана јесте почетна висина закупнине  

испод које се пословни простор не може дати у за-

куп, осим за случајеве за које је овом одлуком дру-

гачије одређено.  

 Локације пословног простора разврставају се 

у  следеће  зоне: 

- I   Зона   

- II  Зона  

- III  Зона 

Члан 31. 

 I  зона  обухвата  подручје КО Босилеград 1; 

 Почетна висина закупнине за пословни про-

стор лоциран у овој зони износи: 

- Канцеларије 240,00 динара по 1м², без ПДВ-а 

- Локали 360,00 динара по 1м², без ПДВ-а 

- Магацини 180,00 динара по 1м², без ПДВ-а 

- Производне хале 120 динара по 1м², без 

ПДВ-а 

 

Члан 32. 

 II  зона обухвата подручје КО Босилеград 2,  

 Почетна висина закупнине за пословни про-

стор лоциран у овој зони износи: 

- Канцеларије 192,00 динара по 1м², без ПДВ-а 

- Локали 288,00 динара по 1м², без ПДВ-а 

- Магацини 144,00 динара по 1м², без ПДВ-а 

- Производне хале 96 динара по 1м²,без ПДВ-а 

 

Члан 33. 

 III  зона обухвата сва села на територији 

општине Босилеград; 

 Почетна висина закупнине за пословни про-

стор у овој зони износи: 

- Канцеларије 96,00 динара по 1м², без ПДВ-а 

- Локали 144,00 динара по 1м², без ПДВ-а 

- Магацини 72,00 динара по 1м², без ПДВ-а 

- Производне хале 48 динара по 1м²,без ПДВ-а 

 

Члан 34. 

 У случају када се пословни простор не изда у 

закуп после два узастопна спроведена поступка јав-

ног оглашавања, почетни износ закупнине по којој 

се пословни простор даје у закуп, умањиће се на 

80% од почетне висине закупнине утврђене овом 

одлуком у зависности од локације пословног про-

стора по  зонама. 

 У случају када се пословни простор у понов-

љеном поступку јавног оглашавања са умањеним 

почетним износом закупнине, на начин и под усло-

вима из става 1. овог члана не изда у закуп, висина 

закупнине се умањује на 60% од почетне висине 

закупнине, по којој цени ће се наставити са јавним 

оглашавањем. 

 Уколико подносилац пријаве односно 

писмене понуде не прихвати почетни износ закуп-

нине, губи право на повраћај депозита. 

 

Почетни износ уговорене закупнине 

 

Члан 35. 

 Почетни износ уговорене закупнине утврђује 

се одлуком Општинског већа, којом се одређује за-

купац пословног простора. 

 Код одређивања закупца пословног простора 

по основу одредаба члана 19. став 1. тачка 1-3 ове 

Одлуке, почетни износ уговорене закупнине одређу-

је се у износу који не може бити нижи од почетне 

висине закупнине утврђеног овом одлуком у зави-

сности од локације пословног простора по зонама.

  

 У случајевима одређивања закупца послов-

ног простора у смислу одредаба члана 19. став 1. 

тачка 4-6  ове Одлуке, закупцима се одређује почет-

ни износ уговорене закупнине који је једнак дота-

дашњем износу закупнине. 

 

Члан 36. 

 Закупнина се утврђује уговором о закупу 

пословног простора. 
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 Закуподавац задржава право да сваке године 

увећа закупнину утврђену уговором о закупу, има-

јући у виду тржишну висину закупнине за одређену 

локацију пословног простора по зонама утврђеним 

овом Одлуком. 

 Уговор о закупу обавезно садржи одредбу 

којом се одређује да ће се закупнина у току уговор-

ног рока мењати, без закључења посебног анекса 

уговора, у смислу става 2. овог члана. 

 Закуподавац може закупцу који обавезу пла-

ћања закупнине измирује у року утврђеном угово-

ром о закупу, по протеку половине уговореног пе-

риода закупа, износ закупнине умањити до 10%, на 

основу образложеног захтева закупца. 

 Хуманитарним организацијама које имају за 

циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидите-

том, удружењима грађана из области здравства, 

културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје 

заштите, парламентарним политичким странкама 

који пословни простор не користе за стицање при-

хода, добровољним организацијама које учествују у 

спасилачким акцијама, лицима која обављају делат-

ност старих заната, етничких заната и послова до-

маће радиности одређених Правилником  о одређи-

вању послова који се сматрају старим и уметничким 

занатима, односно пословима домаће радиности, 

начину сертификовања истих и вођењу посебне е-

виденције издатих сертификата ( „ Службени гла-

сник РС“ број 56/2012), као и удружењима која 

остварују сарадњу са Министарством надлежним за 

послове одбране у областима од значаја за одбрану 

или која негују традицију ослободилачких ратова 

Србије, може се дати у закуп пословни простор, уз 

обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од 

процењене тржишне висине закупнине, односно 

почетне висине закупнине пословног простора по 

зонама утврђеним овом Одлуком. 

 Јавна предузећа, установе, агенције, службе и 

друге организације чији је оснивач Општина, као 

носилац права јавне својине, ослобађају се од пла-

ћања закупнине. 

 

IV. АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

Члан 37. 

 Закупац не може да врши адаптацију послов-

ног простора без претходне сагласности закуподав-

ца.  

 Трошкови адаптације закупљеног пословног 

простора у смислу става 1. овог члана падају на те-

рет закупца. 

Члан 38. 

 Закуподавац може по захтеву закупца одо-

брити извођење радова који имају карактер инве-

стиционог одржавања на закупљеном пословном 

простору, према уобичајеним стандардима и важе-

ћим прописима у области грађевинарства. 

 

 Закупац је у обавези да се приликом извође-

ња радова на инвестиционом одржавању придржава 

одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у 

случају одступања од одобрених радова на инвести-

ционом одржавању пословног простора, у сваком 

појединачном случају, тражи од закуподавца одо-

брење за такво одступање. 

 Радови на инвестиционом одржавању извр-

шени супротно одредби става 2. овог члана, као и 

радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту 

врсту радова, неће се признати закупцу. 

 Закупац који је уз сагласност закуподавца у 

инвестиционо одржавање у смислу одредаба овог 

члана уложио сопствена средства, има право на у-

мањење закупнине у износу од највише 50% од ме-

сечне закупнине за период који одговара висини 

уложених средстава, без могућности признавања 

својинских права на пословном простору по основу 

улагања средстава. 

 Изузетно од става 4. овог члана, на основу 

посебно образложеног акта Општинског већа, износ 

закупнине може бити умањен и за већи проценат. 

 Закупац може бити ослобођен плаћања за-

купнине током периода извођења радова који имају 

карактер инвестиционог одржавања на закупљеном 

пословном простору за период док трају радови, а 

најдуже шест месеци на основу посебно образложе-

ног акта Општинског већа. 

                                                                 

Члан 39. 

 Када се у непосредној близини пословног 

простора изводе радови на изградњи и реконструк-

цији објеката инфраструктуре чији је инвеститор 

општина Босилеград или јавно предузеће чији је 

оснивач општина Босилеград, због којих је закупцу 

знатно отежано или онемогућено обављање делат-

ности, уговорени износ закупнине се умањује за 

30% за време трајања тих радова. 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

 Уговори о закупу пословног простора закљу-

чени до ступања на снагу ове одлуке, остају на сна-

зи до дана истека рока тих уговора. 

 

Члан 41. 

 Пословни простор који може да буде пред-

мет повраћаја имовине у складу са Законом, може се 

дати у закуп у складу са одредбама ове одлуке на 

период не дужи од 3 године, с тим што се уговор о 
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закупу може продужити без поновног јавног огла-

шавања, на период не дужи од 3 године. 

 

Члан 42. 

 Носиоци права коришћења пословног про-

стора у смислу Закона и Одлуке о прибављању ра-

сполагању коришћењу и управљању стварима у јав-

ној својини општине Босилеград, пословни простор  

не могу издати у закуп без претходне сагласности  

Општинског већа.  

 Корисници пословног простора који нису 

носиоци права јавне својине у обавези су да 

Општинском већу доставе податке о спроведеном 

поступку давања у закуп пословног простора у јав-

ној својини, у року од 8 дана по окончању поступка. 

 О давању у закуп пословног простора у сми-

слу става 1 и 2. овог члана, одлучује надлежан орган 

носиоца права коришћења, односно корисник 

пословног простора, у складу са одредбама ове 

Одлуке. 

 

Члан 43. 

 Давање на коришћење пословног простора у 

јавној својини врши се на начин и по поступку 

утврђеним Законом, Уредбом, Одлуком Скупштине 

Општине  којом се уређује прибављање, располага-

ње, коришћење и управљање стварима у јавној сво-

јини Општине Босилеград. 

 Одлуку о давању на коришћење пословног 

простора  доноси Општинско веће. 

 

 

Члан 44. 

 На питања која нису уређена овом Одлуком 

непосредно се примењују одредбе Закона о јавној 

својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда, као и 

одредбе посебних закона. 

 

Члан 45. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику града Вра-

ња“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,дана 

21.11.2017. године ,број:06-249/2017 

                                          

       ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 

 

669. 

 На основу члана 99. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 

81/2009 – исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука 

УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 

145/2014),члана  32. став 1 тачка 5. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – др закон и 101/2016- др. закон) и 

члана 37. став 1. тачка 5. Статута општине Боси-

леград („Службени гласник Пчињског округа“ број 

16/2008 и 20/2009“ и „Службени гласник града 

Врања“ број 45/2013), Скупштина општине Боси-

леград на седници одржаној 21. новембра 2017. го-

дине,  донела је  

 

                                                         

ОДЛУКУ 

О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се услови, начин и 

поступак отуђења, давања у закуп, прибављањa и 

размена грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Босилеград,  поступак установљавања 

службености пролаза на грађевинском земљишту, 

као и уређивање и коришћење грађевинског зем-

љишта на територији општине Босилеград.  

 Значење израза „Грађевинско земљиште“, „Градско 

грађевинско земљиште“, „Грађевинско земљиште у 

јавној својини“, „ Неизграђено грађевинско зем-

љиште“, „Уређено грађевинско земљиште“, „ 

Површине јавне намене“, коришћени у овој Одлуци 

идентични су са изразима коришћеним у Закону о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 

број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 - одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 

– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 

145/2014). 

 

Члан 2. 

 Грађевинско земљиште јесте земљиште  

одређено Законом и планским документом као гра-

ђевинско које је предвиђено за изградњу и редовно 

коришћење објекaта, као и земљиште на којем су 

изграђени објекти у складу са законом и земљиште 

које служи за редовну употребу тих објеката. 

 Општина Босилеград стара се о рационалном 

коришћењу грађевинског земљишта у јавној своји-

ни, према намени земљишта предвиђеној планским 

документом у складу са Законом о планирању и 

изградњи (у даљем тексту Закон). 

 

Члан 3. 

 У смислу ове одлуке грађевинским  земљиш-

тем се сматра: 

 - Градско грађевинско земљиште 
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 - Грађевинско земљиште ван граница градског гра-

ђевинског земљишта. 

 Градско грађевинско земљиште јесте зем-

љиште у грађевинском подручју насељеног места 

које је као такво одређено планским документом 

који се доноси за општину у складу са Законом. 

 Грађевинско земљиште ван граница градског 

грађевинског земљишта јесте земљиште у грађевин-

ском подручју изван насељеног места које је као 

такво одређено планским документом који се доно-

си за Општину у складу са Законом. 

 Грађевинско земљиште може бити у свим 

облицима својине. 

 

Члан 4. 

 Грађевинско земљиште може бити изграђено 

и неизграђено. 

 Изграђено грађевинско земљиште је зем-

љиште на коме су изграђени објекти намењени за 

трајну употребу у складу са Законом.  

 Неизграђено грађевинско земљиште је зем-

љиште на коме нису изграђени објекти, на коме су 

изграђени објекти без грађевинске дозволе и при-

времени објекти. 

 

Члан 5. 

 Грађевинско земљиште може бити уређено и 

неуређено. 

 Уређено грађевинско земљиште је земљиште 

које је у складу са планским документом комунално 

опремљено за грађење и коришћење (изграђен при-

ступни пут, електромрежа, обезбеђено снабдевање 

водом и обезбеђени други услови). 

 

Члан 6. 

 Стручне и административно-техничке посло-

ве у вези са поступком отуђења, давања у закуп, 

прибављања и размене грађевинског земљишта, 

врши Општинска управа општине Босилеград, слу-

жба надлежна за имовинско-правне послове. 

 

II. УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМ-

ЉИШТА 

 

Члан 7. 

 Скупштина општине доноси средњорочни и 

годишњи програм уређивања грађевинског зем-

љишта. 

 Уређивање грађевинског земљишта, доно-

шење Програма, утврђивање критеријума  и мерила 

за утврђивање висине накнаде, као и друга питања 

везана за уређивање грађевинског земљишта, уређу-

је се посебном одлуком. 

  Радове на уређивању грађевинског земљиш-

та за потребе општине врши Јавно предузеће „Гра-

ђевинско земљиште и путевe општине Босилеград“ 

(у даљем тексту Јавно предузеће).  

 Финансирање уређивања грађевинског зем-

љишта  обезбеђује се из средстава остварених од: 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта; за-

купнине за грађевинско земљиште; отуђења грађе-

винског земљишта; конверзије права коришћења, 

односно права закупа у складу са Законом, као и 

других средстава у складу са Законом. 

  За уређивање грађевинског земљишта плаћа 

се накнада. 

  Накнаду за уређивање грађевинског зем-

љишта плаћа инвеститор. 

 Критеријуме и мерила за одређивање висине 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта, ди-

намику плаћања,  начин обрачуна, начин уговарања, 

на предлог Јавног предузећа, утврђује се посебном 

одлуком Скупштине општине, у складу са Законом. 

 Инвеститор и Јавно предузеће закључују у-

говор којим се уређују међусобни односи у погледу 

уређивања грађевинског земљишта, утврђује висина 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта, ди-

намика плаћања, обим, структура и рокови за изво-

ђење радова на уређивању земљишта као и поступак 

и услови измене уговора. 

  Висина накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта утврђује се на основу следећих критери-

јума: степен комуналне опремљености, годишњих 

програма за уређивање грађевинског земљишта, 

урбанистичке зоне, намене и површине објекта.  

 Намена грађевинског земљишта може бити: 

становање, комерцијална делатност, производна 

делатност и остала намена. 

 Јавно предузеће утврђује висину накнаде за 

уређивање грађевиснког земљишта на основу Одлу-

ке о утврђивању доприноса за уређивање грађевин-

ског земљишта. 

 

III. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИ ОТУЂЕЊА, ПРИ-

БАВЉАЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП 

 

Члан 8. 

 Предмет отуђења је неизграђено грађевинско 

земљиште у јавној својини које се отуђује ради 

изградње у складу са наменом одређеном у план-

ском документу, на начин којим се обезбеђује њего-

во рационално коришћење, а у складу са Законом и 

овом Одлуком. 

 Предмет отуђења може бити и неизграђено 

грађевинско земљиште које није уређено у складу 

са Законом и чланом 5. ове Одлуке ако учесник у 

поступку јавног надметања, односно прикупљања 

понуда јавним огласом прихвати прописане услове 

за уређивање земљишта садржане у јавном огласу и 

уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши 
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комунално опремање грађевинског земљишта у 

складу са условима прописаним Законом. 

 Изузетно предмет отуђења може бити и 

изграђено грађевинско земљиште ако је такво оту-

ђење у интересу Општине, а што ће се регулисати 

посебном одлуком за сваки конкретни случај оту-

ђења. 

 Под отуђењем грађевинског земљишта сма-

тра се и размена непокретности. Поступак размене 

регулисаће се у посебном делу ове Одлуке.  

 

Члан 9. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини не 

може се отуђити или дати у закуп ако није донет 

плански документ на основу ког се издају локациј-

ски услови, односно грађевинска дозвола. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини мо-

же се отуђити ради изградње у складу са програмом 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини. 

 Изузетно од става 2 овог члана грађевинско 

земљиште у јавној својини може се отуђити уз 

испуњење следећих услова: 

- ако је такво отуђење у интересу општине, 

односно ако се тиме обезбеђују већи приходи 

за општину или бољи услови за ефикасно 

вршење њених права и дужности; 

- ако се отуђује под тржишним условима. 

 

Члан 10. 

 Предмет прибављања у јавну својину може 

бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиш-

те. 

 Грађевинско земљиште се прибавља у јавну 

својину у складу са одредбама Закона о јавној сво-

јини и Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда које се 

односе на прибављање других непокретности у јав-

ну својину. 

 Прибављањем грађевинског земљишта у јав-

ну својину сматра се и размена непокретности. 

 Поступак размене регулисаће се у посебном 

делу ове Одлуке. 

 Прибављање неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавну својину за потребе уређења 

површине јавне намене регулисаће се у посебном 

делу ове одлуке. 

 Постојеће и планиране површине јавне наме-

не не могу се отуђити из јавне својине. 

 Изузетно планиране а неизграђене површине 

јавне намене могу се дати у закуп до привођења 

планираној намени, под условима одређеним Зако-

ном и овом Одлуком. Грађевинско земљиште у јав-

ној својини даје се у закуп ради: 

- постављања привремених монтажних објека-

та у складу са Одлуком о постављању мон-

тажних објеката привременог карактера на 

површинама јаве намене; 

-  у случајевима предвиђеним чланом 86 Зако-

на. 

 

IV.ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗА-

КУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

1.Програм отуђења и давања у закуп грађевин-

ског земљишта 

 

Члан 11. 

 Програм отуђења и давања у закуп грађевин-

ског земљишта у јавној својини доноси се за период 

од годину дана. 

 Програм из става 1. овог члана доноси 

Скупштина општине Босилеград на предлог 

Општинског већа најкасније до 31. децембра текуће 

године за наредну годину. 

 Програм саставља Служба за урбанизам 

Општинске управе општине Босилеград у сарадњи 

са Јавним предузећем.  

 Програм из става 1 овог члана садржи списак 

грађевинских, односно катастарских парцела, начин 

располагања (отуђење или давање у закуп) и услове 

располагања (тржишни услови, услови повољнији 

од тржишних), намену и величину објекта, рок при-

вођења намени земљишта са роком изградње објек-

та у складу са Законом, урбанистичке услове за 

изградњу објекта, врсте делатности које се могу 

обављати; ознаку и назив планског документа ради 

чије реализације се доноси програм; податке да ли 

се ради о грађевинском земљишту које је неизгра-

ђено и уређено или неуређено са предлогом начина 

решавања питања његовог уређења као и друге по-

датке битне за доношење Програма. 

 

2.Начин отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта  

 

Члан 12. 

 Отуђење и давање у закуп грађевинског зем-

љишта спроводи се јавним надметањем или при-

купљањем понуда јавним огласом, по тржишним 

условима у складу са Законом и овом Одлуком. 

 Изузетно, неизграђено грађевинско земљиш-

те може се отуђити по цени која је мања од тржиш-

не цене или без накнаде, уз претходну прибављену 

сагласност Владе Републике Србије, ако се ради о 

реализацији инвестиционог пројекта којим се уна-

пређује локални економски развој, а ближе услове и 
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начин отуђења прописује Влада Републике Србије у 

складу са прописима о контроли државне помоћи. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини мо-

же се отуђити или дати у закуп непосредном погод-

бом у случајевима одређеним Законом. 

 

Члан 13. 

 Поступак јавног надметања, односно при-

купљања понуда јавним огласом  спроводи се у 

складу са Законом и овом Одлуком. 

 Одлуку о расписивању огласа за јавно надме-

тање или прикупљање понуда ради отуђења или 

давања у закуп грађевинског земљишта у јавној сво-

јини доноси Општинско веће у складу са програмом 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини. 

 Висину лицитираног корака код отуђења и 

давања у закуп грађевинског земљишта  јавним 

надметањем  утврђује Општинско веће. 

 

3.Орган надлежан за спровођење поступка ра-

сполагањем грађевинским земљиштем 

 

Члан 14. 

 Поступак јавног надметања, односно при-

купљања понуда јавним огласом ради отуђења или 

давања у закуп неизграђеног грађевинског земљиш-

та у јавној својини спроводи Комисија за спровође-

ње поступка јавног надметања за отуђење, давање у 

закуп, прибављање и размену грађевинског зем-

љишта у јавној својини (у даљем тексту Комисија) у 

складу са Законом и овом Одлуком. 

 Надлежност Комисије, њен састав и начин 

одлучивања регулисан је овом Одлуком. 

 

Члан 15. 

 Комисија из члана 14. ове Одлуке састоји се 

од председника и четири  члана. Комисију решењем 

формира Скупштина општине Босилеград на период 

од 4 године. 

 Комисија се састаје по потреби, а одлуке се 

доносе већином гласова од укупног броја чланова 

Комисије. 

 Административно-техничке послове за Ко-

мисију обавља имовинско-правна служба Општин-

ске управе. 

 

4. Поступак прикупљања понуда јавним огласом 

 

Члан 16. 

 Јавни оглас за прикупљање понуда за отуђе-

ње односно давање у закуп грађевинскпог земљиш-

та расписује Комисија. Оглас се објављује у сред-

ствима јавног информисања, на огласној табли 

Општинске управе и званичној интернет презента-

цији општине, најмање 30  дана пре дана јавног 

отварања приспелих понуда. 

 

Члан 17. 

 Јавни оглас за прикупљање понуда садржи:  

1. основне податке о грађевинском земљишту (у 

даљем тексту локацији), које је предмет отуђења 

односно закупа (број кат. парцеле, место где се на-

лази површина итд.); 

2. информацију о томе да ли се земљиште отуђује 

или даје у закуп; 

3. опис дозвољене намене, урбанистичке параметре 

који дефинишу дозвољену намену и друга ограни-

чења која важе за објекте који се могу градити на 

предметном грађевинском земљишту, рок за приво-

ђење земљишта намени (почетак изградње и завр-

шетак изгадње објекта); 

4. податке о комуналној опремљености грађевин-

ског земљишта, а у случају комунално неопремље-

ног односно неуређеног грађевинског земљишта и 

податке о радовима на изградњи комуналне инфрас-

труктуре које је потребно да изврши закупац одно-

сно лице које купује земљиште; 

5. податке о почетној цени накнаде за отуђење, од-

носно закупнине, року и начину плаћања накнаде за 

отуђење односно закупнине за понуђача са најпо-

вољнијом понудом; 

6. период трајања закупа (у случају давања у закуп 

грађевинског земљишта); 

7. време и место отварања приспелих понуда; 

8. услове за учешће у поступку прикупљања понуда, 

назив и седиште органа коме се подносе понуде, рок 

за подношење понуда, као и обавезна садржина по-

нуде; 

9. обавештење да подносиоци непотпуне и неблаго-

времене понуде неће моћи да учествују у поступку 

прикупљања понуда; 

10. износ и поступак плаћања депозита за учешће у 

поступку прикупљања  

понуда, начин и рок враћања депозита понуђачима 

који предметно     земљиште не добију у закуп од-

носно у својину, као и разлози из члана 35. ове 

одлуке када се депозит не враћа; 

11. критеријуми за избор најповољнијег понуђача; 

12. начин и рок обавештавања понуђача о резулта-

тима спроведеног поступка прикупљања понуда; 

13. упозорење учеснику чија понуда буде прихваће-

на да у случају одустајања од дате понуде губи пра-

во на повраћај уплаћеног износа на име депозита; 

14. нформације о месту и начину прибављања до-

датних информација и докумената о предмету по-

нуде (као што је информација о томе које се све ка-

тастарске парцеле налазе на датој локацији), укљу-

чујући нацрт уговора о продаји/закупу који ће бити 

закључен са понуђачем са најповољнијом понудом. 
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На депозит из става 1. тачке 10. овог члана приме-

њују се одредбе члана 33., 34.и 35.  ове Одлуке. 

 

Члан 18. 

 Уколико је предмет отуђења или закупа већи 

број локација, јавни оглас за отуђење, односно да-

вање у закуп грађевинског земљишта, треба да 

садржи тачке од 1 до 7 за сваку локацију посебно. 

 

Члан 19. 

 Понуда се подноси у затвореној коверти Ко-

мисији, са видљивом назнаком на које се катастар-

ске парцеле односи и ко је подносилац прија-

ве/понуде, у року и на месту одређеном у јавном 

огласу. 

 Понуђени износ цене отуђења, односно за-

купнине за земљиште мора бити дат у динарском 

износу који је најмање једнак или већи од почетног 

износа утврђеног у расписаном огласу. 

 Рок за подношење понуда истиче 48 сати пре 

дана и часа одређеног за отварање понуда. 

 Неблаговремене и неуредне понуде се одба-

цују. 

 Неуредна понуда је: 

1.  која је поднета у отвореној коверти или без 

видљиве ознаке на које парцеле се односи; 

2.  која не садржи податке и документа из чла-

на 20., 21.и 22.  ове Одлуке; 

3.  у којој понуђени износ цене отуђења, одно-

сно закупнине није у складу са    ставом 2. овог 

члана 

 

Члан 20. 

 Понуда физичког лица садржи: 

1. ознаку локација на које се понуда односи; 

2.  име и презиме; 

3.  адресу, јединствени матични број грађана и 

потпис; 

4. пуномоћје оверено у складу са посебним за-

коном за заступање у име физичког лица; 

5. изјаву о прихватању свих услова из огласа 

(укључујући и изјаву о прихватању услова за 

комунално опремање/уређивање предметног 

земљишта садржаних у јавном огласу,  уколи-

ко се ради о неизграђеном грађевинском зем-

љишту које није уређено у складу са Законом); 

6.  доказ о уплаћеном депозиту; 

7.  број рачуна за враћање уплаћеног депозита; 

8.  понуђену цену за отуђење, односно висину 

закупнине за дату локацију. 

 

Члан 21. 

 Понуда предузетника садржи: 

1. ознаку локација на које се понуда односи; 

2. назив и седиште предузетника, број телефо-

на, потпис од стране овлашћеног лица; 

3.  потврда о ПИБ-у; 

4.  извод из регистра надлежног органа; 

5. пуномоћје оверено у складу са посебним За-

коном за заступање у име предузетника; 

6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихва-

тању свих услова из јавног огласа (укључујући 

и изјаву о прихватању прописаних услова за 

комунално опремање/уређивање предметног 

земљишта садржаних у јавном огласу, уколико 

се ради о неизграђеном грађевинском зем-

љишту које није комунално опремљено за гра-

ђење); 

7.  доказ о уплаћеном депозиту; 

8.  број рачуна за враћање уплаћеног депозита; 

9.  понуђену цену за отуђење, односно висину 

закупнине за дату локацију. 

 

Члан 22. 

Понуда правног лица садржи: 

1. ознаку локација на које се понуда односи; 

2. назив фирме, матични број и ПИБ; 

3. име и презиме директора, односно лица 

овлашћеног за заступање и његов потпис; 

4.оверену копију решења о регистрацији у 

АПР односно другог одговарајућег регистра; 

5. пуномоћје оверено у складу са посебним 

Законом којим се представник правног лица 

овлашћује да учествује у надметању у име 

правног лица; 

 6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихва-

тању свих услова из јавног огласа (укључују-

ћи и изјаву о прихватању прописаних услова 

за комунално опремање/уређивање предмет-

ног земљишта садржаних у јавном огласу, 

уколико се ради о неизграђеном грађевин-

ском земљишту које није комунално опрем-

љено за грађење); 

7. доказ о уплаћеном депозиту; 

8. број рачуна за враћање уплаћеног депози-

та; 

9. понуђену цену за отуђење, односно висину 

закупнине за дату локацију. 

 

5. Јавно отварање понуда 

 

Члан 23. 

 О почетку, току и завршетку јавног отварања 

понуда саставља се записник. 

 Поступак јавног отварања понуда одржава се 

на месту и у времену предвиђеном огласом  и по-

чиње уношењем у записник  места и времена јавног 

отварања понуда, података  о присутним члановима 

Комисије, података о приспелом броју понуда и 
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података о парцелама на које се односе приспеле 

понуде. 

 Неблаговремене понуде се посебно издвајају 

и не разматрају што се посебно констатује на запи-

сник. 

 Понуде се разврставају по локацијама а по-

том их председник комисије или лице које он одре-

ди отвара и предаје на увид осталим члановима Ко-

мисије након чега исто лице јавно саопштава и дик-

тира у записник садржину понуде. 

 Понуде за које се по отварању утврди да су 

неуредне посебно се констатују на записник. 

 Парцеле за које се утврди да није пристигла 

ниједна понуда, посебно се констатују на записник. 

 Поступак се сматра успешним ако за огла-

шену парцелу Комисија костатује да је приспела 

најмање једна уредна и благовремена понуда. 

 Поступак јавног отварања понуда завршава 

се након отварања и разматрања свих приспелих 

понуда. 

 Поступак отварања понуда је јаван и истом  

могу, сем понуђача, присуствовати сва заинтересо-

вана пунолетна лица. 

 Одредбе члана 42., 43. и 44. ове одлуке при-

мењују се и у поступку давања у закуп, односно 

отуђења грађевинског земљишта у поступку при-

купљања понуда  јавним огласом. 

 

Члан 24. 

 Грађевинско земљиште отуђује се или даје у 

закуп најповољнијем понуђачу. 

 Најповољнијим понуђачем, односно понудом 

у смислу ове одлуке сматра се понуђач, односно 

понуда која садржи највишу цену/износ закупнине и 

најповољније услове плаћања. 

 Уколико је више понуђача понудило иден-

тичну понуду у свим елементима утврђеним ставом 

2 овог члана, најповољнијим понуђачем сматра се 

онај чија је понуда прва приспела. 

 

6. Поступак отуђења и давања у закуп грађевин-

ског земљишта јавним надметање    Припрема и 

одржавање јавног надметања 

 

Члан 25. 

 Јавно надметање - лицитација одржава се на 

месту и у време одређено јавним огласом. 

 Јавном надметању могу присуствовати сва 

заинтересована пунолетна лица. 

 

Члан 26. 

 Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења 

односно давања у закуп грађевинског земљишта 

расписује Комисија. Оглас се објављује у средстви-

ма јавног информисања, на огласној табли Општин-

ске управе и званичној интернет презентацији 

општине, најмање 30 дана пре дана одржавања јав-

ног надметања. 

 

Члан 27. 

 Јавни оглас за подношење пријава за јавно 

надметање садржи: 

1. основне податке о грађевинском земљиш-

ту (локацији) које је предмет отуђења одно-

сно  закупа (бр. кат. парцеле, место где  се 

налази површина и тд.); 

2. информацију о томе да ли се земљиште 

отуђује или даје у закуп; 

3.опис дозвољене намене, урбанистичке па-

раметре који дефинишу дозвољену намену и 

друга ограничења која важе за објекте који се 

могу градити на предметном грађевинском 

земљишту, рок за привођење земљишта на-

мени (почетак изградње и завршетак изград-

ње објекта); 

4. податке о комуналној опремљености гра-

ђевинског земљишта, а у случају комунално 

неопремљеног, неуређеног грађевинског 

земљишта и податке о радовима на изградњи 

комуналне инфраструктуре које је потребно 

да изврши закупац односно лице које купује 

земљиште; 

5. податке о почетној цени накнаде за отуђе-

ње односно закупнине, о висини лицитира-

ног корака, року и начину плаћања накнаде 

за отуђење односно закупнине  за понуђача 

који победи у надметању; 

6. период трајања закупа (у случају давања у 

закуп грађевинског земљишта); 

7. време и место одржавања јавног надмета-

ња; 

8. услове за учешће у јавном надметању, на-

зив и седиште органа коме се подносе прија-

ве, рок за подношење пријаве за учешће у 

јавном надметању; 

9. обавештење да подносиоци непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће моћи да учес-

твују у поступку јавног надметања; 

10. износ и поступак плаћања депозита за у-

чешће у јавном надметању, начин и рок вра-

ћања депозита учесницима који предметно 

земљиште не добију у закуп, односно у сво-

јину, као и разлози из члана 35. ове Одлуке 

када се депозит не враћа; 

11. начин и рок обавештавања учесника о ре-

зултатима надметања; 

12. упозорење да учесник који победи на јав-

ном надметању, а не приступи закључењу 

уговору о закупу односно отуђењу у рокови-

ма предвиђеним овом одлуком, губи право 
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на повраћај уплаћеног износа на име депози-

та; 

13. информација о месту и начину прибав-

љања додатних информација и докумената о 

предмету понуде (као што је информација о 

томе које се све катастарске парцеле налазе 

на датој локацији), укључујући нацрт угово-

ра о продаји односно закупу који ће бити за-

кључен са понуђачем са најповољнијом по-

нудом. 

 

Члан 28. 

 Уколико је предмет отуђења или закупа већи 

број локација јавни оглас за отуђење односно дава-

ње у закуп грађевинског земљишта, треба да садржи 

тачке од 1 до 7 за сваку локацију посебно. 

 

Члан 29. 

 Пријава за учешће на јавном надметању под-

носи се Комисији у року и на месту одређеном у 

јавном огласу. 

 Рок за подношење пријава истиче 48 сати пре 

дана и часа одржавања јавног надметања. 

 

Члан 30. 

 Пријава за учешће физичког лица  на јавном 

надметању садржи: 

1. ознаку локације на које се пријава односи  

2.  име и презиме подносиоца пријаве,  

3. адресу, јединствени матични број грађана и 

потпис подносиоца пријаве 

4. пуномоћје оверено у складу са посебним зако-

ном  за заступање у име физичког лица  

5. изјаву о прихватању свих услова из огласа (у-

кључујући и изјаву о прихватању услова за ко-

мунално опремање/уређивање предметног зем-

љишта садржаних у јавном огласу, уколико се 

ради о неизграђеном  грађевинском земљишту 

које није уређено у складу са законом), 

6. доказ о уплаћеном депозиту, 

7. број рачуна за враћање  уплаћеног депозита. 

 

Члан 31. 

 Пријава предузетника садржи: 

1. ознаку локације на коју се пријава односи, 

2. назив и седиште предузетника , број телефона , 

потпис од стране овлашћеног лица, 

3. извод из регистра надлежног органа, 

4. потврда о ПИБ-у, 

5.пуномоћје оверено у складу са посебним зако-

ном за заступање у име предузетника , 

6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању 

свих услова из јавног огласа (укључујући и изја-

ву и прихватању прописаних услова за комунал-

но опремање /уређивање предметног земљишта  

садржаних у јавном огласу, уколико се ради о 

неизграђеном  грађевинском земљишту које није 

комунално опремљено за грађење), 

7. доказ о уплаћеном  депозиту, 

8. број рачуна за враћање депозита. 

 

Члан 32. 

 Пријава правног лица садржи: 

1. онаку локације на које се пријава односи; 

2. назив фирме, матични број  и ПИБ; 

3. име и презиме директора, односно лица 

овлашћеног  за заступање и  његов потпис; 

4. оверену фотокопију Решења о регистрацији у 

АПР односно другог одговарајућег регистра; 

5. пуномоћје оверено у складу са посебним за-

коном  којим се представник  правног лица 

овлашћује  да учествује у надметању  у име 

правног лица; 

6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихвата-

њу  свих услова из јавног огласа (укључујући и 

изјаву и прихватању прописаних услова за кому-

нално опремање /уређивање предметног зем-

љишта  садржаних у јавном огласу, уколико се 

ради о неизграђеном  грађевинском земљишту 

које није комунално опремљено за грађење); 

7. доказ о уплаћеном депозиту; 

8. број рачуна за враћање депозита. 

 

Члан 33. 

 Депозит који се уплаћује на име учествовања 

у јавном надметању износи најмање 20% од почетне  

цене накнаде за отуђење односно закупнине за у-

купну површину, у случају понуде за више парцела 

износи се сабирају. 

 

Члан 34. 

 Учесник јавног надметања који је учествовао 

али није стекао статус закупца односно купца има 

право на враћање уплаћеног износа депозита. 

 Управа је дужна да депозит из става 1. овог 

члана уплати на текући рачун учесника у року од 8 

дана од дана одржавања јавног надметања. 

 Уплаћени депозит се враћа у номиналном 

износу без права на камату. 

 

Члан 35. 

 Уплаћени износ депозита не враћа се: 

1. ако уплатилац не узме учешће на јавном над-

метању и не обавести Комисију писаним пу-

тем да неће учествовати у надметању најмање 

24 сата пре заказаног почетка  јавног надме-

тања; 

2. ако је уплатилац учесник који је стекао статус 

закупца односно купца оглашеног земљишта, 

а не испуни услове  за закључење уговора о 
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закупу предметног грађевинског земљишта, 

односно не приступи закључењу уговора у 

роковима и под условима утврђеним овом 

Одлуком. 

                                                                   

Члан 36. 

 Услови за спровођење поступка  јавног над-

метања су   испуњени и кад истом приступи само 

један учесник, односно ако је најмање једно лице 

стекло статус учесника на јавном надметању и ако 

то лице или његов овлашћени заступник присуству-

ју јавном надметању. 

 У случају да се не испуне услови из става 

1.поступак се понавља у року од 30 дана.  

  

Члан 37. 

 Водитељ лицитације може бити председник 

Комисије или лице које он одреди од чланова Коми-

сије. 

 

Члан 38. 

 Водитељ лицитације уколико су испуњени 

сви услови за одржавање јавног надметања у зака-

зано време и на месту одређеном  у јавном огласу 

проглашава надметање отвореним. 

 Водитељ лицитације објављује почетак јав-

ног надметања и наводи парцелу која је предмет 

јавног надметања и почетну цену грађевинског 

земљишта, односно почетни износ закупнине по м2 

и објављује висину лицитираног корака 

 Водитељ лицитације пита да ли има заинте-

ресованих учесника за парцелу која је предмет јав-

ног надметања и ко нуди почетну цену грађевинског 

земљишта односно почетни износ закупнине. 

 Водитељ лицитације пита учеснике јавног 

надметања да ли неко нуди већи износ од понуђе-

ног. Поступак се понавља све док има учесника јав-

ног надметања који нуди већи износ од последње 

понуде. 

 Када на трећи позив водитеља лицитације 

нико од присутних учесника не понуди већу цену, 

односно већи износ закупнине од последње понуде, 

 Комисија констатује најповољнију понуду у 

записник и водитељ лицитације објављује да је јав-

но надметање за ту парцелу завршено. 

 Водитељ лицитације објављује да је јавно 

надметање за предметну парцелу завршено и кад 

после његовог трећег позива нико од присутних 

учесника не понуди ни почетну цену грађевинског 

земљишта, односно почетни износ закупнине. 

 Након објављивања завршетка јавног надме-

тања у складу са ставом 5. и 6. овог члана, не могу 

се подносити накнадне понуде. 

 

Члан 39. 

 Уколико у поступку јавног надметања за 

предметну катастарску парцелу учествује један уче-

сник, односно његов овлашћени заступник, јавно 

надметање се завршава када учесник односно 

овлашћени заступник прихвати почетну цену грађе-

винског земљишта односно почетни износ закупни-

не. 

 Почетна цена грађевинског земљишта, одно-

сно почетни износ закупнине се утврђује као најпо-

вољнији износ. 

 

Члан 40. 

 Уколико је предмет давања у закуп већи број 

локација, по завршетку јавног надметања за сваку 

од тих парцела, водитељ лицитације проглашава 

крај надметања. 

 

Члан 41. 

 Водитељ лицитације дужан је да обезбеди 

једнак  третман за све учеснике лицитације и одго-

воран је за поштовање правила поступка јавног 

надметања утврђеног овом Одлуком и важећим За-

конима. 

 Водитељ лицитације је одговоран за одржа-

вање реда током јавног надметања. 

 Комисија може одлучити да изрекне опомену 

лицу које омета рад Комисије а ако и после изрица-

ња опомене исто лице настави да омета рад Комиси-

је, удаљиће се из просторије у којој Комисија засе-

да. 

 Све околности везане за изречене мере опо-

мене и евентуална удаљења појединих  

лица уносе се у записник. 

 

Записник о јавном надметању и извештај о спро-

веденом надметању 

 

Члан 42. 

 О току јавног надметања, од тренутка отва-

рања до тренутка завршетка надметања, води се 

записник. 

 Записник потписују председник Комисије, запи-

сничар и понуђачи са две најповољније понуде. 

 Записник о јавном надметању садржи: 

        1. списак регистрованих понуда; 

        2. име председника Комисије, водитеља лици-

тације и присутних чланова Комисије и записнича-

ра; 

        3. датум и време почетка и завршетка јавног 

надметања; 

        4. списак локација које су предмет надметања 

са основним подацима, почетну                          

           цену накнаде за отуђење, односно закупнине 

по м2 за сваку локацију посебно и висину лицити-

раног корака;    
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        5. износ највеће, односно најбоље понуде и 

идентитет учесника са највећом односно најбољом 

понудом за сваку парцелу посебно; 

        6. износ друге највеће, односно најбоље понуде 

и идентитет учесника са другом највећом односно 

најбољом понудом за сваку парцелу посебно; 

        7. мере изречене због ометања поступка која су 

изазвали учесници надметања; 

        8.  приговоре на изречене мере; 

        9. остале податке и информације о поступку. 

 

Члан 43. 

 Комисија је дужна да у року од 5 радних дана 

од окончања јавног надметања достави Општин-

ском већу извештај о спроведеном поступку јавног 

надметања за отуђење односно давање у закуп гра-

ђевинског земљишта. 

 

Члан 44. 

 Извештај из претходног члана садржи копију 

огласа о јавном надметању; записник о јавном над-

метању, односно податке  из огласа о јавном надме-

тању и записника  о јавном надметању, као  и пре-

поруку Комисије да се закључи уговор о продаји, 

односно закупу са понуђачем који је победио у јав-

ном надметању. 

 

Члан 45. 

 По спроведеном поступку јавног надметања 

или прикупљања  понуда, на предлог  Општинског 

већа, Скупштина општине  доноси одлуку о отуђе-

њу или давању у закуп грађевинског земљишта, која 

се доставља свим учесницима  у поступку јавног 

надметања, односно прикупљању понуда. 

 

7. Отуђење и давање у закуп грађевинског зем-

љишта непосредном погодбом  

 

Члан 46. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини се 

може отуђити или дати у закуп непосредном погод-

бом у случају: 

1. изградње објеката за потребе обављања 

послова из надлежности државних органа и 

организација, органа јединица територи-

јалне аутономије и локалне самоуправе, 

као и других објеката у јавној својини; 

2. исправке граница суседних катастарских 

парцела; 

3. формирање грађевинске парцеле у складу 

са чланом 70. Закона.  

4. отуђење из члана 99.став 10. и 12. Закона, 

односно давања у закуп из члана 86. Зако-

на. 

5. споразумног давања земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била пред-

мет експропријације у складу са прописима 

о експропријацији; 

6. отуђења неизграђеног грађевинског зем-

љишта  у поступку враћања одузете имо-

вине  и обештећења  у складу са посебним 

законом; 

7. размене грађевинског земљишта. 

 

Члан 47. 

 Захтев за отуђење или давање у закуп грађе-

винског земљишта непосредном погодбом, осим 

размене грађевинског земљишта, подноси се 

Општинској управи, служби за имовинско-правне 

послове. 

 Имовинско-правна служба по пријему захте-

ва прибавља   податак о висини цене отуђења одно-

сно закупнине, односно податак о тржишној цени 

грађевинског земљишта. 

 Подносилац захтева је дужан да у року од 8 

дана од дана пријема обавештења о висини цене 

отуђења, односно закупнине, достави писану изјаву 

да прихвата плаћање цене отуђења, односно закуп-

нине грађевинског земљишта. 

 У случају да се подносилац захтева у наведе-

ном року не изјасни или не прихвати плаћање цене 

отуђења, односно закупнине грађевинског земљиш-

та, сматраће се да је одустао од поднетог захтева. 

 По спроведеном постуку, одлуку о отуђењу  

или давању у закуп грађевинског земљишта непо-

средном погодбом, доноси Скупштина општине на 

предлог општиснког већа. 

 На основу одлуке Скупштине општине за-

кључује се уговор са председником општине или 

лицем које он овласти. 

 

V  ЦЕНА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПНИНА 

 

Члан 48. 

 Грађевинско земљиште се отуђује лицу које 

у поступку јавног надметања или у поступку при-

купљања  понуда, понуди највећу цену за отуђење, 

која се накнадно не може умањивати.  

 Почетна цена за отуђење грађевинског зем-

љишта у јавној својини утврђује се на основу акта 

надлежног пореског органа или другог надлежног 

органа којим је извршена процена тржишне вредно-

сти непокретности. 

 Неизграђено грађевинско земљиште у јавној 

својини може се отуђити по цени нижој од тржиш-

не, односно без накнаде, само уколико је за такво 

располагање предходно прибављена сагласност 
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Владе у складу са Законом и важећим подзаконским 

актима. 

 

 

Члан 49. 

 За давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта плаћа се закупнина чија се висина утвр-

ђује у поступку јавног надметања, односно прикуп-

љања понуда јавним огласом, а која се накнадно не 

може умањивати. 

 Закупнина се плаћа на месечном нивоу, а 

почетни износ закупнине за давање у закуп неизгра-

ђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

утврђује се у висини тржишне вредности земљишта. 

 Неизграђено грађевинско земљиште у јавној 

својини може се дати у закуп за закупнину нижу од 

тржишне, односно без накнаде, непосредном погод-

бом, само  уколико је за такво располагање прет-

ходно прибављена сагласност Владе у складу са 

Законом и важећим подзаконским актом. 

Члан 50. 

 Лице коме се продаје, односно даје у закуп 

неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 

у обавези је да плати купопродајну цену, односно 

закупнину на начин и у роковима одређеним у уго-

вору о купопродаји/закупу. 

 Лице коме се продаје земљиште накнаду мо-

же платити на следећи начин: 

1.у целости на дан закључења уговора о отуђењу 

чиме стиче право на попуст од 20% на утврђену 

цену из одлуке о отуђењу; 

2.у ратама и то: прва рата у износуод 30% од утвр-

ђене цене на дан закључења уговора , а остатак у 12 

(дванаест) месечних  рата које ће се усклађивати са 

индексом раста цена који објављује Републички 

завод за статистику. 

Ради обезбеђења одложеног плаћања цене за грађе-

винско земљиште на начин утврђен у претходном 

ставу лице које стиче право својине дужно је да 

достави  средство обезбеђења и то:банкарску гаран-

цију пословне банке „без приговора“ и наплативу 

„на први позив“, уз обавезну клаузулу о укључењу 

ревалоризације у гаранцију са роком важења док 

траје период отплате. Општина као поверилац ће у 

случају кашњења у уплати било које рате активира-

ти банкарску гаранцију за цео износ дуга. 

 

VI   УГОВОР О ОТУЂЕЊУ И ЗАКУПУ  

 

Члан 51. 

 Уговор о продаји, односно давању у закуп 

неизграђеног грађевинског земљишта са лицем коме 

се земљиште продаје, односно даје у закуп, закљу-

чује се у року од 30 дана од дана доношења одлуке. 

 Уговор о отуђењу, односно давању у закуп 

закључује се по претходно прибављеном мишљењу 

надлежног правобранилаштва. 

 Уговор у име Општине потписује председник 

општине или лице које он овласти. 

 Потписи уговарача на уговору о продаји, 

односно уговору о закупу, оверавају се у суду. 

 Порез на пренос апсолутних права по основу 

продаје, односно закупа сноси купац, односно заку-

пац, као и све трошкове уписа права у јавним књи-

гама за евиденцију непокретности и правима на 

њима. 

 

Члан 52. 

 Учесник у поступку јавног надметања, одно-

сно у поступку прикупљања понуда, који сматра да 

је грађевинско земљиште отуђено или дато у закуп 

супротно одредбама Закона, те да му је на тај начин 

повређено право, може поднети надлежном суду 

тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од саз-

нања за закључење уговора, а најкасније у року од 

30 дана од дана закључења уговора.  

 

Члан 53. 

 Уговор о отуђењу или продаји грађевинског 

земљишта у јавној својини садржи податке о ката-

старској парцели, права и обавезе општине и купца, 

рок у коме се земљиште мора привести намени, рок 

и начин плаћања накнаде за отуђење,начин обезбе-

ђења потраживања Општине уколико се накнада за 

отуђење плаћа на рате, рок и начин плаћања допри-

носа за уређивање земљишта, услове за уређивање 

грађевинског земљишта ако је предмет отуђења не-

уређено грађевинско земљиште, права и обавезе у 

случају неизвршавања обавеза, начин решавања 

спорова, поступак и услови за измену и раскид уго-

вора и друго. 

 

Члан 54. 

 Уговор о закупу грађевинског земљишта у 

јавној својини садржи податке о катастарској пар-

цели, намени и величини будућег објекта, о висини 

закупнине, року трајања закупа,  року и начину пла-

ћања доприноса за уређивање земљишта, услове за 

уређивање ако се у закуп даје неуређено грађевин-

ско земљиште, рок у коме се земљиште мора приве-

сти намени, права и обавезе у случају неизвршавања 

обавеза, начин решавања спорова, као и податке о 

поступку и условима за измену или раскид уговора. 

Када је уговором о закупу предвиђено плаћање на 

више рата, обавезно се прописује начин усклађива-

ња висине закупа са индексом потрошачких цена у 

Републици Србији, према објављеним подацима 

надлежне организације за послове вођења статисти-

ке. 
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Члан 55. 

 Право закупа неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини престаје истеком угово-

реног рока. 

 

Члан 56. 

 Право закупа неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини престаје пре уговореног 

рока  лицу које: 

1.не плати закупнину у уговореном року; 

2.користи грађевинско земњиште супротно 

намени за коју му је дато; 

3.у уговореном  року дато земљиште не 

приведе намени. 

 

 У наведеним случајевима Општина Боси-

леград је дужна да писмено упозори закупца на 

кршење уговорних обавеза. 

 Закупцу се оставља рок од 30 дана за испу-

њење уговорних обавеза, а у случају неиспуњења 

истих у остављеном року, Општина ће једнострано 

раскинути уговор о закупу. 

 Уговор о закупу може се раскинути спора-

зумно, а у случају спора надлежан је Основни суд. 

 Важност уговора о закупу може престати и 

пре истека уговореног рока, споразумом уговорних 

страна, а на основу писмене изјаве закупца о раски-

ду уговора о закупу. 

 

Члан 57. 

 У случају промене власника на објекту 

изграђеног на грађевинском земљишту у јавној сво-

јини, које је предмет закупа, нови власник објекта 

подноси захтев закуподавцу-општини, за измену 

уговора о закупу. 

 Уз захтев означен у претходном ставу  нови 

власник објекта доставља судски оверен уговор о 

куповини објекта, односно објекта у изградњи, од-

носно други правни основ којим се стиче власниш-

тво на објекту односно решење о наслеђивању, са 

потврдом пореске управе о измиреном порезу на 

пренос апсолутних права, односно ослобађању од 

пореске обавезе по том основу. 

 Нови уговор о закупу грађевинског земљиш-

та који закључује Општина са новим власником 

објекта, представља основ за упис новог закупца у 

јавним књигама за евиденцију непокретности и пра-

вима на њима. 

 

VII ПОСТУПАК ПРИБАВЉАЊА ГРАЂЕВИН-

СКОГ  ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 58. 

 Грађевинско земљиште се прибавља у јавну 

својину општине у складу са  одредбама Закона о 

јавној својини које се односе на прибављање других 

непокретности у јавну својину. 

 

Члан 59. 

 Прибављањем грађевинског земљишта у јав-

ну својину сматра се и размена непокретности. 

 Грађевинско земљиште се може прибавити у 

јавну својину  општине и бестеретним правним 

послом (поклон или једнострана изјава воље). 

 

Члан 60. 

 Прибављање неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавну својину за потребе уређења 

површина јавне намене, може се, осим у поступку 

прописаним законом којим се уређује експроприја-

ција, спровести и споразумом са власником грађе-

винског земљишта. 

 

Члан 61. 

 Неизграђено грађевинско земљиште за 

потребе уређења површине јавне намене прибавља 

се по тржишним условима непосредном погодбом. 

 

Члан 62. 

 Поступак прибављања грађевинског зем-

љишта покреће Јавно предузеће, захтевом код имо-

винско-правне службе Општинске управе општине 

Босилеград. 

 Уз захтев се доставља потврђен пројекат 

парцелације за земљиште које се прибавља и листо-

ве непокретности за новоформиране парцеле а које 

су предмет прибављања. 

 

Члан 63. 

 По добијању захтева имовинско-правна слу-

жба прибавља податке о тржишној вредности непо-

кретности и у року од 5 радних дана од комплети-

рања документације обавештава Комисију из члана 

14. ове одлуке. 

 

Члан 64. 

 По пријему обавештења Комисија позива 

власнике парцела и спроводи поступак непосредне 

погодбе. 

 О поступку непосредне погодбе Комисија 

саставља записник, који потписују председавајући  

Комисије, записничар и власник земљишта које се 

прибавља. 

 Комисија је дужна да у року од 5 радних дана 

од окончања непосредне погодбе достави Општин-

ском већу извештај о спроведеном поступку при-

бављања земљишта непосредном погодбом. 
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Члан 65. 

 Уколико преостали део парцеле не испуњава 

услове за грађевинску парцелу предвиђене план-

ским документом, може се на захтев власника пар-

целе, прибавити и тај део, уколико на том делу не 

постоје грађевински објекти.  

 Одлуку о прибављању преосталог дела пар-

целе из става 1. овог члана доноси Скупштина 

Општине Босилеград на предлог Општинског већа. 

 

Члан 66. 

  Одлуку о прибављању неизграђеног грађе-

винског земљишта за потребе уређења површина 

јавне намене доноси Скупштина општине  Боси-

леград. 

 

Члан 67. 

 Уговор о прибављању неизграђеног грађе-

винског земљишта за потребе уређења површина 

јавне намене у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу Одлуке из предходног члана, по предходно 

прибављеном мишљењу надлежног правобрани-

лаштва, закључују власник парцеле и општина Бо-

силеград. 

 Уговор у име општине потписује председник 

општине или лице које он овласти, а потписи угова-

рача на уговору оверавају се у Суду. 

 Порез на пренос апсолутних права по основу 

уговора, као и трошкове овере уговора и уписа пра-

ва у јавним  књигама за евиденцију непокретности и 

правима на њима сноси општина. 

 

 

VIII  РАЗМЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 68. 

 Предмет размене може бити неизграђено и 

изграђено грађевинско земљиште. 

 Предмет размене за грађевинско земљиште  у 

јавној својини општине Босилеград , могу бити и 

објекти, станови и пословни простори, уколико је то  

у интересу општине, у складу са законом. 

 У случају размене између власника грађе-

винског земљишта у јавној, задружној и приватној 

својини, не спроводи се поступак јавног надметања 

ни прикупљања понуда јавним огласом. 

 Имајући у виду правну природу института 

размене, поступак размене грађевинског земљишта 

спроводи се непосредном погодбом. 

 

Члан 69. 

 Размена непокретности спроводи се под 

условима прописаним одредбом члана 30. Закона о 

јавној својини, који се односи на прибављање и 

размену других непокретности у јавну својину и 

 Уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда. 

 

Члан 70. 

 Поступак размене непокретности када је је-

дан од власника на грађевинском земљишту 

Општина Босилеград, спроводи Комисија из члана 

14. ове Одлуке. 

 

Члан 71. 

 Поступак размене непокретности покреће 

Општинско веће, и пре доношења одлуке о размени 

непокретности од стране Скупштине општине Бо-

силеград, утврђује да је размена у интересу општи-

не, на основу утврђених тржишних вредности непо-

кретности које су предмет размене. 

 Почетна цена за отуђење утврђује се на осно-

ву акта надлежног пореског органа или другог на-

длежног органа којим је извршена процена тржиш-

не вредности непокретности. 

 Ако постоји потреба за утврђивање вредно-

сти биљних засада, процену вредности утврђује 

вештак одговарајуће струке са списка сталних суд-

ских вештака. 

 

Члан 72. 

 Поступак размене непокретности спроводи 

Комисија. 

 Општинско веће закључком утврђује да је 

размена непокретности у интересу општине и нала-

же Комисији да спроведе поступак размене. 

 У року од 30 дана од дана пријема закључка 

Комисија позива и упознаје власника непокретно-

сти, која је предмет размене, са условима размене и 

прибавља његову писмену сагласност. 

 Комисија је дужна да у року од 5 радних дана 

од дана окончања поступка достави Општинском 

већу извештај о спроведеном поступку размене не-

покретности. 

 Уз извештај доставља се предлог за доноше-

ње одлуке о размени непокретности који садржи 

образложење из кога се може утврдити интерес 

општине  Босилеград за размену непокретности, као 

и нацрт уговора о размени непокретности. 

 

 

Члан 73. 

 На предлог Општинског већа,  Скупштина 

општине Босилеград доноси одлуку о размени не-

покретности. 

 

Члан 74. 



Понедељак,27.новембар.2017.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"  Број -29-  Страна-2277 

 

 

 Уговор о размени непокретности у року од 

30 дана од дана ступања на снагу Одлуке из прет-

ходног члана а по претходно прибављеном мишље-

њу надлежног правобранилаштва, закључују вла-

сник непокретности и Општина Босилеград. 

 Уговор у име Општине потписује председник 

општине или лице које он овласти, а потписи угова-

рача на уговору оверавају се у Суду. 

 Порез на пренос апсолутних права по основу 

уговора о размени као и трошкове овере уговора и 

уписа права у јавним књигама за евиденцију непо-

кретности и правима на њима, свака уговорна стра-

на сноси за ону парцелу коју добија заменом на 

основу овог уговора. 

 

IX  УСТАНОВЉАВАЊЕ  СЛУЖБЕНОСТИ 

ПРОЛАЗА  

 

Члан 75. 

 На грађевинском земљишту у јавној својини 

Општине може се установити службеност пролаза 

ради изградње линијских инфраструктурних објекта 

у складу са Законом. 

 Решење о установљавању службености про-

лаза на грађевинском земљишту у јавној својини 

доноси Општинско веће. 

 Против решења из става 2 овог члана може 

се покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана достављања решења. 

 На основу решења из става 2. овог члана за-

кључује се уговор о установљавању службености 

пролаза између лица у чију корист се установљава 

службеност пролаза и Јавног предузећа. 

 

Члан 76. 

 За установљавање службености пролаза пла-

ћа се накнада у висини од 20% од тржишне вредно-

сти непокретности. 

 

Члан 77. 

 Ако лице у чију је  корист установљена слу-

жбеност пролаза не изврши своју уговорну обавезу 

плаћања утврђене накнаде, уговор о установљавању 

службености пролаза се једнострано раскида и Јав-

но предузеће покреће поступак за доношење реше-

ња о престанку службености пролаза. 

 Престанак службености пролаза грађевин-

ским земљиштем  утврђује се решењем  које доноси 

Општинско веће на предлог Јавног предузећа. 

 Против решења  из става 2. овог члана може 

се покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана достављања решења. 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОПДРЕДБЕ 

 

Члан 78. 

 Поступци располагања  грађевинским зем-

љиштем  у јавној својини и поступци  прибављања 

грађевинског земљишта у јавну својину општине, 

који су покренути до дана ступања на снагу ове 

одлуке, окончаће се у складу са одредбама ове 

Одлуке. 

 

Члан 79. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о грађевинском земљишту („Слу-

жбени гласник града Врања“ број 24/2011).  

 

Члан 80. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику града Вра-

ња“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,дана 

21.11.2017. године ,број:06-249/2017 

                                          

       ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 

 

670. 

На основу члана  201. Закона о раду („Слу-

жбени гласник РС“, број 24/05,   61/05, 54/09 32/13), 

члана  37. став 1. тачка 6.  Статута општине Боси-

леград („Службени гласник Пчињског округа“, број 

16/08, 20/09 и „Службени гласник града Врања“, 

број 45/13) Скупштина општине Босилеград на 

седници одржаној 21.новембра 2017. године, донела   

је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСА-

ВРАШАВАЊУ 

 

Члан 1.  

У Одлуци о стручном оспособљавању и уса-

вршавању („Службени гласник града Врања“, број 

3/14 и 10/17)  члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3. 

Лице из члана 2. став 1. тачка 1. ове одлуке 

може обављати стручно оспособљавање и усаврша-

вање у:  

- Општинској управи, 

- установи или јавном предузећу чији је оснивач 

општина Босилеград, 

- државном органу, установи или јавном преду-

зећу чији је оснивач  Република Србија са се-

диштем на територији општине Босилеград, 

- државном органу, установи или јавном преду-

зећу чији је оснивач Република Србија са се-

диштем ван  територији општине Босилеград, 
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за занимања која нису заступљена на терито-

рији општине, 

 - код послодавца у приватном сектору са        се-

диштем на територији општине.  

Лице из члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке 

може обављати стручно оспособљавање и усаврша-

вање у:  

- установи или јавном предузећу чији је оснивач 

општина Босилеград, 

- државном органу, установи или јавном   преду-

зећу чији је оснивач Република Србија са се-

диштем на територији општине Босилеград 

- државном органу, установи или јавном преду-

зећу чији је оснивач Република Србија са се-

диштем ван  територији општине Босилеград, 

за занимања која нису заступљена на терито-

рији општине, 

- Спортском савезу Босилеград или другом 

удружењу са седиштем на територији општи-

не Босилеград,  

- код послодавца у приватном сектору са се-

диштем на територији општине. 

Лице  из члана 2. став 1. тачка 2, 3. и  4. 

вршиће стручно оспособљавање и усавршавање код 

дирекног или индирекног корисника буџета општи-

не Босилеград, удружењу Спортском друштву и 

Спортском савезу, ако су годишњим програмом 

рада предвидели средства за ту намену (квоте и за-

нимања) и код дирекних и индирекних корисника 

буџета Републике Србије. 

 Лице са инвалидитетом коме је истекао уго-

вор о стручном оспособљавању и усавршаваљу има 

право да код дирекног или индирекног корисника, 

удружењу, Спортском друштву и Спортском савезу 

заснује радни однос на одређено време до годину 

дана, под условом да је послодавац годишњим про-

грамом рада предвидео средства за ту намену (квоте 

и занимања).“ 

 

Члан 2. 

У члану 4. после става 1. додаје се нови став 

2. који гласи: 

- „Права и обавезе лица из члана 2. став 

1. тачка 1. и 2. која обављају стручно оспособљава-

ње и усавршавање у државном органу, установи или 

јавном предузећу чији је оснивач Република Србија 

са седиштем ван  територије општине Босилеград, 

или код  послодавца у приватном сектору  уређује 

се уговором  заккљученим између лица и начелника 

Општинске управе, а сртедства се обезбеђују у бу-

џету општине.“ 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику града 

Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,дана 

21.11.2017. године ,број:06-249/2017 

                                          

       ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 

 

671. 

На основу члана 76. Закона о буџетском 

системустему („Службени гласник Републике Срби-

је“,број73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013 и 

63/2013) и члана  37. Статута општине Босилеград  

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 

16/2008 и 20/2009 и „Службени гласник града 

Врања”, број 45/2013),  Скупштина општине Боси-

леград на седници одржаној дана 21. новембра 

2017. године, донела је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Даје се сагласност на Решење   о усвајању  

Деветомесечног   извештаја о извршењу Одлуке о  

буџета општине Босилеград за 2017. годину, број: 

06-234-4/2017, које је донело Општинско веће 

општине Босилеград на седници одржаној  

19.10.2017.2017. године. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а би-

ће објављено  у „Службеном гласнику града Вра-

ња“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,дана 

21.11.2017. године ,број:06-249/2017 

                                          

       ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 

 

 

Општинско веће Општине Владичин Хан  

672. 

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а За-

кона о порезима на имовину („Службени гласник 

РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-

УС, 47/2013, 68//2014-др. закон), члана 36. Закона о 

изменама и допунама Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, број 47/2013), члана 68. 

Статута Општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“,  број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), 

члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника 

Општинског већа Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Града Врања“, број 40/13), 
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Општинско веће Општине Владичин Хан на седни-

ци одржаној дана 24.11.2017. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВА-

ДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПО-

КРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИ-

ЈИ  ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

Члан 1. 

Овим одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на 

територији општине Владичин Хан. 

 

Члан 2. 

 На територији општине Владичин Хан одре-

ђено је три зона за утврђивање пореза на имовину, у 

зависности од комуналне опремљености и опрем-

љености јавним објектима, саобраћајној повезано-

сти са централним деловима општине Владичин 

Хан, односно са радним зонама и другим садржаји-

ма у насељу, и то: I Зона,  II Зона III Зона, с тим да 

је I Зона утврђена за најопремљенију зону. 

 Просечне цене квадратног метра непокрет-

ности за утврђивање пореза на имовину за 2018. 

годину на територији  општине Владичин Хан у 

I ЗОНИ износе: 

1)  грађевиско земљиште          1.410,53 динара 

 

У III  ЗОНИ износе: 

1) грађевиско земљиште     947,01 динара                                                                                

2)пољопривредног земљишта 77,97 динара                                                                       

3) куће за становање 12.309,18    12.309,18 динара 

 

Члан 3. 

           Цене непокретности у најопремљенијој зони 

које су примењиване у 2017.години за утврђивање 

пореза на имовину  

1) пољопривредног земљишта 125,00 динара                                                                          

2) шумског земљишта     125,00 динара                                                                                           

3) стан         35.692.71  динара                                                                                                         

3) кућа за становање     29.845,00  динара                                                                                         

6) пословних зграда и других  (надземних и под-

земних)грађевинских објеката који служе за обав-

љање делатности  56.180,00 динара                            

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а примењиваће се од 01. јануара 2018. године. 

 

Члан 5. 

             Ову Одлуку објавити у „Службеном гласни-

ку Града Врања“ и на интернет страни Општине 

Владичин Хан. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН,дана 23.11.2017.године, број: 06-207/8/17-III 

                                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                    

Горан Младеновић,с.р. 

 

Градска општина Врањска Бања 

673. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 

103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” бр. 129/2007), члана 13. 

став 1. тачка 1. и члана 28. став 1. тачка 3. Статута 

Општине Врањска Бања („Службени гласник града 

Врања“ бр. 6/2012 и 31/2012), на седници одржаној 

дана 23.11.2017. године, Скупштина Градске 

општине Врањска Бања донела је: 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊАЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

 Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета града Врања за 2017. годину (у даљем тек-

сту: буџет), састоје се од: 

 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу 

продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 70.435.000 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5 70.435.000 
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3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 0 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 

набавку домаћих хартија од вредности 6211) 
62 0 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 0 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 

9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
92 0 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 0 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (за 

набавку домаћих хартија од вредности 6211) 
6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 0 

 

Члан 2. 

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то: 

 

Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  

 

Структ

ура %  

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  70.435.000 100.0% 

  733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 70.435.000 100.0% 

  
3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
70.435.000 100.0% 

 

Члан 3. 

Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

  

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 

1 2 3 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ                 1,876,346,000       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                      16,458,000       

411 Плате и додаци запослених                         12,831,000       

412 Социјални доприноси на терет послодавца                           2,357,000       

414 Социјална давања запосленима                             255,000       

415 Накнаде за запослене                             960,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи                               55,000       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА                      37,187,000       

421 Стални трошкови                         12,135,000       

422 Трошкови путовања                             145,000       

423 Услуге по уговору                           5,415,000       
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424 Специјализоване услуге                           3,532,000       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)                         13,915,000       

426 Материјал                           2,045,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                        1,190,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери                            1,190,000       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ                        1,200,000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета                           1,200,000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ                           300,000       

481 Дотације невладиним организацијама;                             135,000       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;                               15,000       

485 

Накнада штете за повреду или штету нанету од 

стране 
                            150,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА                             375,000       

49911 Стална резерва                             100,000       

49912 Текућа резерва                             275,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ                    411,924,000       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА                      13,724,000       

511 Зграде и грађевински објекти;                         12,672,000       

512 Машине и опрема;                           1,052,000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА                               1,000       

541 Земљиште;                                 1,000       

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ                       70,435,000       

   

Члан 4. 

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

гијом одрживог развоја града Врања за период 2010 – 2019, исказују се у следећем прегледу: 

 

Р.б

р. 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Година 

почетка 

финанс

ирања 

пројект

а 

Година 

заврше

тка 

финан

сирањ

а 

пројек

та 

Укупна 

вредност 

пројекта 

2017 2018 2019 
Након   

2019 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

I КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ У БУЏЕТУ ГО ВРАЊСКА БАЊА: 

1 

Уређење фасада 

на зградама у јав-

ној својини 

2017 2019 5.000.000 100.000 1.500.000 1.500.000 1.900.000 

2 

Израда пројектне 

документације за 

развојне пројекте 

на територији ГО 

Врањске  Бање 

2017 2020 5.000.000 300.000 1.000.000 1.500.000 2.200.000 

3 

Опрема за уређе-

ње зелених повр-

шина 

2017 2017 200.000 200.000       

4 

Набавка мобили-

јера у централном 

парку 

2017 2020 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
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Р.б

р. 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Година 

почетка 

финанс

ирања 

пројект

а 

Година 

заврше

тка 

финан

сирањ

а 

пројек

та 

Укупна 

вредност 

пројекта 

2017 2018 2019 
Након   

2019 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

5 

Израда уличне 

расвете у селу 

Корбевац према 

цркви 

2017 2017 551.000 641.000       

6 

Израда уличне 

расвете у селу 

Превалац 

2018 2018 550.000   550.000     

7 

Изградња пута у 

селу Корбевцу 

према цркви - 

прва фаза 300м 

2018 2018 3.000.000   3.000.000     

8 

Рехабилитација 

улица у Врањској 

Бањи  

2017 2020 6.000.000 0.00 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

9 

Изградња улице 

поред амбуланте 

у блоку бр. 2  

2017 2017 5.000.000 10.000 1.000.000     

10 

Тротоар код руд-

ничког 7пута до 

Железничке ста-

нице 

2017 2018 5.000.000 4.349.000 651.000     

11 

Изградња атмос-

ферске канализа-

ције у блоку бр. 5 

2017 2018 4.000.000 0.00 2.500.000     

12 

Изградња више-

наменске Балон 

сале – III фаза 

2017 2017 15.600.000 2.000.000       

13 

Изградња зелене 

пијаце у блоку бр. 

10 у насељу Огош 

2017 2017 690.000 202.000       

14 

Изградња главне 

улице у дужини 

од 170 м 

2017 2020 55.000.000 4.010.000 10.000.000 10.000.000 25.000.000 

15 

Изградња водо-

водне мреже у 

улици Балканској 

2017 2020 1.700.000 160.000 500.000 500.000 500.000 

16 

Експропријација 

земљишта за 

проширења 

гробља 

2017 2020 4.000.000 103.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

I УКУПНО КАПИТАЛНЕ ИНВЕ-

СТИЦИЈЕ У БУЏЕТУ ГО ВРАЊСКЕ 

БАЊЕ 

113.291.000 12.575.000 23.701.000 16.500.000 32.600.000 

II КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ КОНСКУРИСАТИ КОД ДОНАТОРА, РЕСОРНИХ 

МИНИСТАРСТАВА , МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, РАЗВОЈНИХ ФОНДОВА, И ДРУГИХ 
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Р.б

р. 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Година 

почетка 

финанс

ирања 

пројект

а 

Година 

заврше

тка 

финан

сирањ

а 

пројек

та 

Укупна 

вредност 

пројекта 

2017 2018 2019 
Након   

2019 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

ИНСТИТУЦИЈА: 

1 

Санација главе 

геотермалне 

бушотине WG2 и 

WG3, замена 

припадајуће 

арматуре, 

цевовода и мерне 

технике 

2017  2017 11.000.000 11.000.000       

2 

Изградња 

канализације у 

насељу 

,,Штипљани и 

Гуштери,,  

2017   2020 7.000.000   7.000.000     

3 

Изградња 

атмосферске 

канализације у 

нас. Огош 

(Средорек) 

2017   2020 1.000.000   1.000.000     

4 

Изградња 

кабловског вода 

10кв од МБТС 

10/4 кв Савинци 

до центра Бањске 

зоне 

2017   2020 3.900.000     3.900.000   

5 

Реконструкција 

старих базена у 

насељу 

Скендерци 

2017   2020 240.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 90.000.000 

6 
Изградња летње 

позорнице 
2017   2020 15.000.000 5.000.000 10.000.000     

7 

Асфалтирање 

улице у насељу 

Грамађе 

2017   2020 2.500.000   2.500.000     

8 

Асфалтирање 

дела улице Иве 

Андрића 

2017   2020 1.800.000   1.800.000     

9 

Асфалтирање 

улица у насељу 

Савинци 

2017   2020 5.400.000   2.500.000 2.900.000   

10 

Уређење 

Здравковог 

потока 

2017   2020 36.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 6.000.000 

11 
Рехабилитација 

локалног пута 
2017   2020 107.000.000 35.000.000 35.000.000 37.000.000   
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Р.б

р. 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Година 

почетка 

финанс

ирања 

пројект

а 

Година 

заврше

тка 

финан

сирањ

а 

пројек

та 

Укупна 

вредност 

пројекта 

2017 2018 2019 
Након   

2019 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Врањска Бања - 

Првонек 

12 

Рехабилитација 

улице 

Партизански пут 

1000м 

2017   2020 20.000.000   10.000.000 10.000.000   

13 

Пројекат за 

асфалтирање 

улице у насељу 

Савинци 

2017   2020 150.000 150.000       

14 

Пројекат за 

асфалтирање 

улице Иве 

Андрића 

2017   2020 60.000 60.000       

15 
Пројекат за летњу 

позорницу 
2017   2020 450.000 450.000       

16 

Изградња 

топловода од 

центра до 

Живинарске 

фарме 

2017   2020 100.000.000   25.000.000 30.000.000 45.000.000 

17 

Израда 

пројектрно-

техничке 

документације 

2017   2020 1.000.000 1.000.000       

II УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

ИЗ ЕКСТЕРНИХ ИЗВОРА 
552.260.000 112.660.000 154.800.000 143.800.000 141.000.000 

III УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 
665.551.000 153.150.000 178.501.000 160.300.000 173.600.000 

 

Члан 4. 

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

 

Функциje Функционална класификација  
Укупна јавна 

средства 

Структура         

% 

1 2 11 12 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ             31,770,000       23.5% 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови; 
              3,320,000       0.7% 

111 Извршни и законодавни органи               4,730,000       1.1% 

130 Опште услуге;             23,345,000       11.4% 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ             14,849,000       18.5% 

451 Друмски саобраћај             14,839,000       13.1% 
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500 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

              4,703,000       2.1% 

510 Управљање отпадом;               1,303,000       0.8% 

520 Управљање отпадним водама;                  400,000       0.9% 

560 Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 
              3,000,000       0.3% 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ             17,063,000       16.0% 

620 Развој заједнице;               4,212,000       13.2% 

630 Водоснабдевање;                  160,000       0.2% 

640 Улична расвета;             12,691,000       2.6% 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ               2,050,000       11.3% 

810 Услуге рекреације и спорта;               2,050,000       2.9% 

  УКУПНО             70,435,000       100.0% 

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5. 

         Средства буџета у износу од 70.435.000,00 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, 

и то:  
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Опис 

Укупна 

јавна 

средства 

1 2 4 3 6 7 8 11 

1 1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

  2101    

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

  2101-0001   Функционисање скупштине   

      Извршна и законодавна власт  

   110 1 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)                                                                  2,000,000 

   110 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца                                                                   350,000 

   110 3 422 Трошкови путовања                                                                      75,000 

   110 4 423 Услуге по уговору                                                                     510,000 

   110 5 465 Остале дотације и трансфери                         250,000 

   110 6 481 

Дотације невладиним организацијама - 

политички субјекти 135,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 2101-0001:   

     01 Приходи из буџета 3,320,000 
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Свега за Програмску активност 2101-

0001: 3,320,000 

          

      Извори финансирања за Програм 16:  

     01 Приходи из буџета 3,320,000 

      Свега за Програм 16: 3,320,000 

          

      Извори финансирања за Главу 1:  

     01 Приходи из буџета 3,320,000 

      Свега за Главу 1: 3,320,000 

          

      Извори финансирања за Раздео 1:  

     01 Приходи из буџета 3,320,000 

      Свега за Раздео 1: 3,320,000 

          

2 1         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   

  2101    

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

  2101-0002   Функционисање извршних органа  

      Извршна и законодавна власт  

   111 7 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)                                                                  2,420,000 

   111 8 412 Социјални доприноси на терет послодавца                                                                   420,000 

   111 9 412 Трошкови путовања                                                                      70,000 

   111 10 423 Услуге по уговору                                                                     1,380,000 

   111 11 465 Остале дотације и трансфери 290,000 

   111 12 
485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 150,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 2101-0002:   

     01 Приходи из буџета 4,730,000 

      

Свега за Програмску активност 2101-

0002: 4,730,000 

          

      Извори финансирања за Програм 16:  

     01 Приходи из буџета 4,730,000 

      Свега за Програм 16: 4,730,000 

          

      Извори финансирања за Главу 2:  

     01 Приходи из буџета 4,730,000 

      Свега за Главу 2: 4,730,000 

          

      Извори финансирања за Раздео 2:  

     01 Приходи из буџета 4,730,000 

      Свега за Раздео 2: 4,730,000 

          

        

3 1         ОПШТИНСКА УПРАВНА ЈЕДИНИЦА   
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1101 
  

 

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

  

1101-

П1 
  

 
Пројекат: Изградња главне     

 

      Функција: Развој заједнице  

   620 13 511 Зграде и грађевински објекти 4,010,000 

      

Извори финансирања за Пројекат 1101-

П1:   

     01 Приходи из буџета 4,010,000 

      Свега за пројекат 1101-П1: 4,010,000 

         

      Извори финансирања за Програм 1101:   

     01 Приходи из буџета 4,010,000 

      Свега за Програм 1101: 4,010,000 

        

        

  

1102 
  

 

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ  

  

1102-0001  

 

Програмска активност: 

Управљање/одржавање јавним 

осветљењем  

      Функција: Јавна расвета  

   640 14 421 Стални трошкови 10,000,000 

   640 15 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000 

   640 16 426 Материјал 1,050,000 

   640 17 511 Зграде и грађевински објекти 641,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 0602-0001:   

     01 Приходи из буџета 12,691,000 

      

Свега за програмску активност 1102-

0001: 
12,691,000 

        

  
1102-0003  

 

Програмска активност: Одржавање 

чистоће на површинама јавне намене  

   
 

  

Функција: Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту  

   510 18 424 Специјализоване услуге 500,000 

   510 19 512 Машине и опрема 700,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 1102-0003:   

     01 Приходи из буџета 1,200,000 

      

Свега за програмску активност 1102-

0003: 1,200,000 

        

  

1102-

П1 
  

 

Пројекат: Изградња водоводне мреже - 

улица Балканска  

      Функција: Водоснабдевање  

   630 20 511 Зграде и грађевински објекти 160,000 

      Свега за програмску активност 1102-П1: 160,000 
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1102-

П2 
  

 

Пројекат: Изградња зелене пијаце у 

блоку бр. 10 у насељу Огош  

      Функција: Развој заједнице  

   620 21 511 Зграде и грађевински објекти 202,000 

      

Извори финансирања за Пројекат 1102-

П2:   

     01 Приходи из буџета 202,000 

      Свега за пројекат 1102-П2: 202,000 

         

  

1102-

П3 
  

 

Пројекат: Ескпропријација гробља 

(Православно и Ромско)  

   
 

  

Функција: Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту  

   510 22 424 Специјализоване услуге 102,000 

   510 23 541 Земљиште 1,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 1102-0003:   

     01 Приходи из буџета 103,000 

      

Свега за програмску активност 1102-

0003: 103,000 

         

  

1102-

П4 
  

 

Пројекат: Израда пројектно техничке 

докментације за отворени и затворени 

базен   

   
 

  

Функција: Спортски и рекреациони 

објекти  

   810 23/1 511 Зграде и грађевински објекти 50,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 1102-0003:   

     01 Приходи из буџета 50,000 

      

Свега за програмску активност 1102-

0003: 50,000 

         

  
001-0007  

 

Програмска активност: Производња и 

дистрибуција топлотне енергије  

      Функција: Остала енергија  

   436 23/2 425 

Текуће поправке и одржавања осталих 

објеката 10,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 1102-0003:   

     01 Приходи из буџета 10,000 

      

Свега за програмску активност 1102-

0003: 10,000 

      Извори финансирања за Програм 1102:  

     01 Приходи из буџета 14,416,000 

      

Свега за програмску активност 1102-

0003: 14,416,000 
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0701   

 

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  

  
0701-0001  

 

Програмска активност: Управљање 

саобраћајем  

      Функција: Друмски саобраћај  

   451 24 424 Специјализоване услуге 600,000 

   451 25 511 Зграде и грађевински објекти 4,909,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 0701-0001:   

     01 Приходи из буџета 5,509,000 

      

Свега за програмску активност 0701-

0001: 5,509,000 

        

  
0701-0002  

 

Програмска активност: Одржавање 

саобраћајне инфраструктуре  

      Функција: Друмски саобраћај  

   451 25/1 424 Остале специјализоване услуге 230,000 

   451 26 425 Текуће поправке и одржавање 9,100,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 0701-0002:   

     01 Приходи из буџета 9,330,000 

      

Свега за програмску активност 0701-

0002: 9,330,000 

        

      Извори финансирања за Програм 0701:  

     01 Приходи из буџета 14,839,000 

      Свега за Програм 0701: 14,839,000 

        

        

  

0401 

   

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  

  
0401-0004 

  

Програмска активност: Управљање 

опадним водама  

      Функција: Управљање отпадним водама  

   520 27 425 Геодетске услуге 100,000 

   520 28 511 Зграде и грађевински објекти 300,000 

      

Извори финансирања за Програмску 

активност 0401-0004:   

     01 Приходи из буџета 400,000 

      

Свега за програмску активност 0401-

0004: 400,000 

        

  

0401-

П1 
   

Пројекат: Одржавање водотокова и 

бујичних потока на територији ГО 

Врањска Бања  

  
  

  

Заштита животне средине 

некласификована на другом месту  

   560 29 425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000 
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Извори финансирања за Пројекат 0401-

П1:   

     01 Приходи из буџета 3,000,000 

      Свега за пројекат 0401-П1: 3,000,000 

          

      Извори финансирања за Програм 0401:  

     01 Приходи из буџета 3,400,000 

      Свега за Програм 0401: 3,400,000 

        

        

  
1301   

 

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ  

  

1301-

П1 
  

 

Пројекат: Изградња вишенамеснке 

Балон Сале  

      Функција: Услуге рекреације и спорта  

   810 30 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000 

      

Извори финансирања за Пројекат 1301-

П1:   

     01 Приходи из буџета 2,000,000 

      Свега за Програм 1301-П1: 2,000,000 

        

      Извори финансирања за Програм 1301:  

     01 Приходи из буџета 2,000,000 

      Свега за Програм 1301: 2,000,000 

        

        

  0602    

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА  

  0602-0001   

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина  

      Опште услуге јавне управе  

   130 31 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)                                                                  
8,411,000 

   130 32 412 Социјални доприноси на терет послодавца                                                                   1,517,000 

   130 33 414 Социјална давања запосленима                                                                     255,000 

   130 34 415 Накнаде трошкова за запослене                                                                    960,000 

   130 35 416 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи                                                                  
55,000 

   130 36 421 Стални трошкови                                                                      2,135,000 

   130 37 422 Трошкови путовања                                                                      70,000 

   130 38 423 Услуге по уговору                                                                     3,525,000 

   130 39 424 Специјализоване услуге                                                                      2,100,000 

   130 40 425 Текуће поправке и одржавање                                                                    705,000 

   130 41 426 Материјал                                                                       995,000 

   130 42 465 Остале дотације и трансфери 650,000 

   130 43 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                  1,200,000 

   130 44 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                                  15,000 

   130 45 511 Зграде и грађевински објекти                                                                    400,000 

   130 46 512 Машине и опрема                                                                     352,000 
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Извори финансирања за Програмску 

активност 0602-0001:  

     1 Приходи из буџета 23,345,000 

      

Свега за Програмску активност 0602-

0001: 23,345,000 

        

  
0602-0009 

  

Програмска активност: Текућа буџетска 

резерва  

      Функција: Финансијски и фискални послови  

   112 47 49912 Текућа ерзерва 275,000 

      

Свега за програмску активност 0602-

0009 275,000 

  
0602-0010 

  

Програмска активност: Стална  

буџетска резерва  

      Функција: Финансијски и фискални послови  

   112 48 49911 Стална  ерзерва 100,000 

      

Свега за програмску активност 0602-

0009 100,000 

        

      Извори финансирања за Програм 15:  

     1 Приходи из буџета 23,345,000 

      Свега за Програм 15: 23,345,000 

          

      Извори финансирања за Главу 3:  

     1 Приходи из буџета 62,385,000 

      Свега за Главу 1: 62,385,000 

          

        

      Извори финансирања за Разделе 1,2 и 3:  

     01 Приходи из буџета 70,435,000 

      СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2 И 3 70,435,000 

 

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА 

 

Члан 6. 

Средства буџета у износу од 70,435.000,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класи-

фикацији, и то: 

 

Шифра 

Програмска класификација 

Укупна 

јавна 

средства 

Структу

ра 
Програ

м 

Програмск

а 

активност/  

Пројекат 

1101   ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
4,010,000 5.7% 

  1101-П1 Пројекат: Изградња главне улице у дужини од 170м 4,010,000 5.7% 

1102   
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

14,416,00

0 
20.5% 

  
1102-0001 

Програмска активност: Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 

12,691,00

0 
18.0% 
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1102-0003 

Програмска активност: Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
1,200,000 1.7% 

  
1102-П1 

Пројекат: Изградња водоводне мреже - насеље 

Мишинци 
160,000 0.2% 

  

1102-П2 Пројекат: Изградња зелене пијаце у блоку бр. 10 у 

насељу Огош 
202,000 0.3% 

  
1102-П3 

Пројекат: Ескпропријација гробља (Православно и 

Ромско) 
103,000 0.1% 

  
1102-П4 

Пројекат: Израда пројектно техничке докментације за 

отворени и затворени базен  
50,000 0.0% 

  
001-0007 

Програмска активност: Производња и дистрибуција 

топлотне енрг. 
10,000 0.0% 

0401   ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3,400,000 4.8% 

  0401-0004 Програмска активност: Управљање опадним водама 400,000 0.6% 

  
0401-П1 

Пројекат: Одржавање водотокова и бујичних потока на 

територији ГО Врањска Бања 
3,000,000 4.3% 

0701   
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

14,839,00

0 
21.1% 

  0701-0001 Програмска активност: Управљање саобраћајем 5,509,000 7.8% 

  
0701-0002 

Програмска активност: Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
9,330,000 13.2% 

1301   ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 2,000,000 2.8% 

  1301-П1 Пројекат: Изградња вишенамеснке Балон Сале 2,000,000 2.8% 

0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

23,720,00

0 
33.7% 

  0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 

23,345,00

0 
33.1% 

0602   Стална и текућа резерва 375,000   

          

2101   

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
8,050,000 11.4% 

  2101-0001 Функционисање скупштине  3,320,000 4.7% 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 4,730,000 6.7% 

    УКУПНО 

70,435,00

0 
100.0% 

 

 

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 7. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о 

буџету локалне власти за 2016. годину и пројекци-

јама за 2017. и 2018. годину, које је донео министар 

надлежан за послове финансија, на основу одредби 

члана 36а. Закона о буџетском систему (“Службени 

гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 

142/2014 и 68/2015 – други закон), и Законом о на-

чину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 

68/2015), број запослених код корисника буџета не 

може прећи максималан број запослених на неодре-

ђено и одређено време: 

 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне 

власти 

Број 

запослених 

на 

неодређено  

Број 

запослених 

на 

одређено  

Укупан број 

запослених 

1 2 3 4 5(3+4) 

1 

Органи и 

организације 

локалне 

власти 

6 14 20 
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Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне 

власти 

Број 

запослених 

на 

неодређено  

Број 

запослених 

на 

одређено  

Укупан број 

запослених 

1 2 3 4 5(3+4) 

      Изабрана 

лица 
 4 4 

      

Постављена 

лица 

   

      

Запослени 
6 10 16 

 

 

Члан 13. 

 За извршавање ове Одлуке о измени Одлуке 

о буџету одговоран је председник Градске општине 

Врањска Бања (у даљем тексту: председник) или 

лице које он овласти. 

 Наредбодавац за извршење буџета у целини 

и по финансијским плановима је председник. 

 

Члан 14. 

Председник, може овластити одређено лице 

које ће бити одговорно за реализацију буџетског 

програма и пројекта, у смислу наменског, 

ефективног, ефикасног, економичног, односно 

законитог трошења буџетских средстава. 

 

Члан 15. 

 Наредбодавац директних и индиректних ко-

рисника буџетских средстава је функционер (руко-

водилац), односно лице које је одговорно за управ-

љање средствима, преузимање обавеза, издавање 

налога за плаћање који се извршавају из средстава 

корисника, као и за издавање налога за уплату сред-

става која припадају буџету. 

За законито и наменско коришћење средста-

ва распоређених овом Одлуком о измени Одлуке, 

одговорни су руководиоци директних и индирек-

тних корисника буџетских средстава. 

За законито и наменско коришћење средста-

ва распоређених овом одлуком Општинској управи, 

одговоран је начелник општинске управе. 

 

Члан 16. 

 Новчана средства буџета града, директних и 

индиректних корисника буџетских средстава, као и 

других корисника јавних средстава који су укључе-

ни у консолидовани рачун трезора града Врања, 

воде се и депонују на консолидованом рачуну тре-

зора града Врања.  

 

Члан 17. 

Средства распоређена за финансирање рас-

хода и издатака корисника буџета, преносе се на 

основу њиховог захтева у складу са одобреним кво-

тама у тромесечним плановима извршења буџета 

које доноси Секретаријат за финансије, на предлог 

корисника буџетских средстава.  

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 

комплетну документацију (копије) на којој је засно-

вана обавеза чије се плаћање захтева. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколи-

ко нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. 

став 3. Закона о буџетском систему. 

Секретаријат за финансије и привреду може 

затражити на увид и оригиналну документацију. 

 

Члан 18. 

Изузетно, у случају да се у буџету Градске 

општине Врањска Бања определе актом другог 

нивоа власти наменска трансферна средства 

укључујући и средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода или наменска трансферна 

средства, као и у случају уговарања донације, чији 

износи нису могли били познати у поступку 

доношења Одлуке о буџету, Служба надлежна за 

послове финансија Општинске управе Врањске Ба-

ње отвориће у складу са чланом 5. Закона о 

буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће 

апропријације за извршавање расхода по том 

основу. 

 

Члан 19. 

Распоред и коришћење средстава у укупном 

износу од 70.435.000 динара врши се по програмима 

у оквиру раздела и глава, и то: 

Раздео 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКА БАЊА 

Глава 1 – Скупштина Општине Врањска Ба-

ња 

▪ Програм 16 –  Политички систем локалне 

самоуправе  

- Програмска активност 2101-0001 – 

Функционисање скупштине за редовне 

трошкове изабраних, постављених и запослених 

лица у Скупштини распоређене су 

апропријације у укупном износу од  3.320.000 

динара. 

Раздео 2- ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ: 

Глава 1 – Председник општине и Општинско 

веће 

▪ Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  

-Програмска активност 2101-0002 – 

Функционисање извршних органа за редован 

рад председника, општинских већника 
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распоређене су апропријације у укупном износу 

од 4.730.000 динара. 

Раздео 3 – ОПШТИНСКА УПРАВНА ЈЕ-

ДИНИЦА 

Глава 1 – Општинска управна јединица 

▪ Програм 1– Урбанизам и просторно 

планирање 

- Пројекат 1101-П1: Изградња главне улице у 

дужини од 170м распоређене су апропријације 

у укупном износу од 4.010.000 динара за 

финансирање изградње шеталишта у главној 

улици. 

 Програм 2 – Комунална делатност 

- Програмска активност 1102-0001: 

Управљање/одржавање јавним осветљењем 

распоређена је апропријација у износу од 

12.691.000 дин. за финансирање трошкова 

електричне енергије, одржавања јавне расвете и 

изградње јавне расвете у селу Корбевац 

- Програмска активност 1102-0003: Одржавање 

чистоће на површинама јавне намене 

распоређена је апропријације у износу од 

1.200.000 дин. за одржавање јавних зелених 

површина односно 500.000 за набавку садница 

и 700.000 за набавку опреме за уређење зелених 

површина и постављање мобилијера у 

централном парку. 

- Пројекат: Изградња зелене пијаце у блоку бр. 

10 у насељу Огош. Ребалансом је планирана 

сума 202.000 динара 

- Програмска активност: Производња и 

дистрибуција топлотне енергије ребалансом 

планирана је сума у износу од 10.000 динара за 

одржавање топловодног канала. 

- Пројекат 1102-п1: Изградња водоводне мреже – 

улици Балканска распоређена је апропријација 

у износу од 160.000 динара за продужетак 

водоводне мреже у улици Балканској. 

- Пројекат 1102-П3: Експропријација земљишта 

за проширење гробља – распоређене су 

апропријације за геодетске услуге 103.000 

динара. 

- Пројекат 1102-П4: Израда пројектно техничке 

документације планирана су средства 

ребалансом у износу од 50.000 динара за израду 

пројекто техничке документације отвореног и 

затвореног базена. 

▪ Програм 6 – Заштита животне средине 

- Програмска активност 0401-0004: Управљање 

отпадним водама распоређена је апропријација 

у укупном износу од 400.000 динара за израду 

пројектне документације и изградњу 

атмосферске канализације у Блоку бр. 5. 

- Пројекат 0401-П1: Уређивање водотокова и 

бујичних потока на територији ГО Врањска 

Бања распоређена је апропријација у износу од 

3.000.000 динара. 

 

▪ Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 

Програмска активност 0701-0001: Управљање сао-

браћајем распоређена је апропријација у укупном 

износу од 14.839.000 динара. за трошкове одржава-

ња стајалишта 500.000, 100.000 специјализоване 

услуге рехабилитацију улица у Врањској Бањи у 

износу од 1.500.000 динара, изграда пројектне до-

кументације за  улице поред амбуланте у Блоку бр. 

2 у износу од 10.000 динара, изградњу тротоара од 

Рудничког пута до Железничке станице у износу од 

4.349.000 динара,  3.500.000 некатегорисани путеви, 

1.800.000 крпљење ударних рупа, 3.000.000 текуће 

одрж саобраћајница, 500.000 зимско одржавање са-

обраћајница, 300.000 сигнализација и 230.000 пруж-

ни прелази. 

- Програмска активност 0701-0002: Одржавање 

саобраћајне инфраструктуре распоређена је 

апропријација у износу од 5.900.000 за 

одржавање сеоских, некатегорисаних, 

атарских путева, крпљење ударних рупа, 

одржавање саобраћајница у зимским 

условима, одржавање хоризонталне и 

вертикалне сигнализације и одржавање 

пружних прелаза 

▪ Програм 14 – Развој спорта и омладине 

- Пројекат 1301-П1: Изградња вишенаменске 

Балон сале распоређена је апропријација у 

износу од 2.000.000 динара за финансирање 

изградње III фазе Балон сале   

▪ Програм 15: Локална самоуправа 

- Програмска активност 0602-0001: 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина распоређене су 

апропријације у укупном износу од 23.345.000 

динара, за редовне трошкове функционисања 

општинске управне јединице,  стална и текућа 

буџетска резерва, финанирања манифестације 

и осталих расхода предвиђених буџетом. 

 

Члан 20. 

 Директни и индиректни корисници буџет-

ских средстава могу корисити средства распоређена 

овом одлуком само за намене за које су им, по њи-

ховим захтевима, та средства одобрена и пренета.

 Корисник буџетских средстава, који одређе-

ни расход извршава из средстава буџета и из оста-

лих извора прихода, обавезан је да измирење тог 

расхода прво врши из прихода из тих осталих изво-

ра. 

 Обавезе преузете у 2016. години у складу са 

одобреним апропријацијама у 2016. години, а не 



Понедељак,27.новембар.2017.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"  Број -29-  Страна-2295 

 

 

извршене у току 2016. године, преносе се у 2017. 

годину и имају статус преузетих обавеза и изврша-

вају се на терет одобрених апропријација овом 

одлуком. 

 Расположива апропријација корисника који 

има преузете обавезе које преноси у 2017. годину 

рачуна се по формули: одобрена апропријација за 

2017. годину – преузете обавезе из 2016. године = 

расположива апропријација у 2017. години.  

 

Члан 21. 

  Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају бити извршене искључиво на принципу го-

товинске основе са консолидованог рачуна трезора, 

осим ако је законима, односно актом Владе предви-

ђен другачији метод. 

 

Члан 22. 

Корисници буџета могу преузимати обавезе 

на терет буџета само до износа апропријације утвр-

ђене Буџетом, распложивом апропријацијом из чла-

на 20. односно само до износа утврђеног тромесеч-

ном квотом. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у 

складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, 

могу преузети обавезе по уговору који се односи на 

капиталне издатке и захтева плаћање у више година, 

на основу предлога Службе надлежне за послове 

финансија Општинске управе Градске општине 

Врањска Бања, уз сагласност Општинског већа, а 

највише до износа исказаних у плану капиталних 

издатака из члана 4. ове одлуке. 

Износе квота за све буџетске кориснике 

утврђују Служба надлежна за послове финансија 

Општинске управе Градске општине Врањска Бања 

и обавештавају буџетске кориснике најкасније до 

31. јануара 2017. године, односно у роковима одре-

ђеним Упутством о раду трезора. 

Корисници буџетских средстава преузимају 

обавезе само на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом или актом Скупшти-

не Градске општине Врањска Бања није другачије 

прописано. 

Корисници буџетских средстава преузимају 

обавезе за расходе и издатке код којих се обавезе на 

терет буџета преузимају путем рачуна, требовања и 

на друге сличне начине, само до износа одобреног 

квотом за одређено тромесечје. 

Преузете обавезе чији је износ већи од апро-

пријације одобрене Буџетом, расположиве апропри-

јације из члана 20. и квоте утврђене за одговарајуће 

тромесечје или су у супротности са Законом о бу-

џетском систему, не могу се извршавати на терет 

буџета. 

 

Члан 23. 

 Корисници буџетских средстава приликом 

додељивања уговора о набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевинских радова, морају 

да поступе у складу са прописима који уређују јавне 

набавке. 

 Набавком мале вредности, у смислу Закона о 

јавним набавкама, сматра се набавка чије су вредно-

сти дефинисане Законом о буџету Републике Србије 

за 2017. годину. 

 

Члан 24. 

Обавезе према корисницима буџетских сред-

става извршавају се сразмерно оствареним прима-

њима буџета. Ако се у току године приходи и при-

мања смање, издаци буџета извршаваће се по прио-

ритетима, и то: обавезе утврђене законским пропи-

сима и минимални стални трошкови неопходни за 

несметано фунцкионисање корисника буџетских 

средстава. 

Корисник буџетских средстава, који одређе-

ни расход и издатак извршава из других извора 

прихода и примања, који нису општи приход буџета 

(извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу преу-

зимати само до нивоа остварења тих прихода или 

примања, уколико је ниво остварених прихода и 

примања мањи од одобрених апропријација. 

 

Члан 25. 

 Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора могу се инвестирати у 2017. години само у 

складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, 

при чему је председник, односно лице које он овла-

сти, одговоран за ефикасност и сигурност тог инве-

стирања. 

 

Члан 26. 

 Одлуку о промени апропријације у складу са 

чланом 61. став 1-4 Закона о буџетском систему 

доноси Општинско веће. 

Решење о употреби текуће буџетске резерве 

и сталне буџетске резерве на предлог Службе на-

длежне за финансије доноси Општинско веће. 

Директни корисник буџетских средстава, у 

складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском 

систему, уз одобрење Већа Градске општине Врањ-

ска Бања, а на основу мишљења Службе надлежне 

за послове финансија Општинске управе Градске 

општине Врањска Бања може, извршити преусмера-

вање апропријација одобрених на име одређеног 

расхода и издатка који се финансира из општих 

прихода буџета тог корисника под следећим усло-

вима: 

- да укупна средства, која су одобрена овом 

Одлуком не буду промењена, 
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- да се промене апропријација за капитална 

улагања не могу смањивати у корист 

апропријација за текуће финансирање опера-

тивног рада корисника и 

- да преусмеравање апропријација одобрених 

на име одређеног расхода и издатка не може бити 

веће од 10% вредности апропријације за расход и 

издатак чији се износ умањује. 

Директни корисник буџетских средстава уз 

одобрење Већа Градске општине Врањска Бања, а 

на основу мишљења Службе надлежне за послове 

финансија Општинске управе Градске општине 

Врањска Бања, може извршити преусмеравање 

средстава унутар програма који се финансира из 

општих прихода буџета у износу до 10% вредности 

апропријације чија се средства умањују. 

Ако у току године дође до промене околно-

сти која не угрожава утврђене приоритете унутар 

буџета, Веће Градске општине Врањска Бања доно-

си Одлуку да се износ апропријације који није мо-

гуће искористити, пренесе у текућу буџетску резер-

ву и може се користити за намене које нису предви-

ђене буџетом или за намене за које средства нису 

предвиђена у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања из става 5. овог 

члана не може бити већи од износа разлике између 

буџетом одобрених средстава текуће буџетске ре-

зерве и половине максимално могућег износа сред-

става текуће буџетске резерве утврђене чланом 69. 

став 3. Закона о буџетском систему. 

У свим другим случајевима промене апро-

пријација врше се у складу са чланом 61. Закона о 

буџетском систему. 

 

Члан 27. 

 Изузетно, у случаују да се буџету Градске 

општине Врањска Бања из другог буџета (Републи-

ке или друге локалне самоуправе) определе актом 

наменска трансферна средства, укључујући и на-

менска трансферна средства за надокнаду штета 

услед елементарних непогода, као и у случају уго-

варања донације, чији износи нису могли бити поз-

нати у поступку доношења ове одлуке, орган управе 

надлежан за финансије на основу тог акта отвара 

одговарајуће апропријације за изрвшавање расхода 

по том основу, у складу са чланом 5. Закона о бу-

џетском систему. 

 

Члан 28. 

 Општинско веће одговорно је за спровођење 

фискалне политике и управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и издацима на 

начин који је у складу са Законом о буџетском 

систему. 

 Овлашћује се председник Градске општине 

Врањска Бања да може поднети захтев Градоначел-

нику за одобрење фискалног дефицита изнад утвр-

ђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реали-

зације јавних инвестиција на теритојији Градске 

општине Врањска Бања, а у складу са чланом 27.ж 

Закона о буџетском систему. 

 

Члан 29. 

 Општинско веће може, у складу са чланом 

22. Закона о буџетском систему, прописати услове, 

критеријуме и начине коришћења средстава од соп-

ствених прихода буџетских корисника и одлучити, 

на предлог Службе надлежне за послове финансија 

Општинске управе Градске општине Врањска Бања, 

да део јавних средстава од сопствених прихода, 

остварених у 2017. години, односно неутрошених из 

ранијих година, представља општи приход буџета у 

2017. години. 

 

Члан 30. 

               Накнаде за рад председника и чланова ко-

мисија и других сталних и привремених радних тела 

у јавном сектору не могу се повећавати у 2017. го-

дини. 

              Задужују се надлежни органи и корисници 

јавних средстава да преиспитају потребу постојања 

и висину накнада из става 1. овог члана, ради сма-

њења издатака по овом основу, и у том циљу ини-

цирају измене прописа, општих и других аката ко-

јима је уређено плаћање ових накнада. 

 

Члан 31. 

 Општинско веће може донети програм раци-

онализације којим ће обухватити све кориснике јав-

них средстава, укључујући и одређене критеријуме 

за извршавање тог програма, и о томе обавестити 

скупштину града, уколико таква обавеза буде про-

писана посебним законом. 

 Корисник буџетских средстава не може, без 

претходне сагласности председника општине и гра-

доначелника, засновати радни однос, на неодређено 

или одређено време, са новим радником током 2017. 

године. 

 Уколико буџетски корисници не планирају у 

свом финансијком плану за 2017. годину и не 

извршавају укупна средства за исплату плата на 

начин утврђен овом Одлуком председник Градске 

општине Врањска Бања ће обуставити пренос 

средстава из буџета, док буџетски корисник висину 

средстава за плате не усклади са ограничењем из 

става 2. овог члана. 

 

Члан 32. 
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Директни и индиректни корисници буџет-

ских средстава, чија се делатност у целини или пре-

тежно финансира из буџета, обрачунаваће аморти-

зацију средстава за рад у 2017. години, на терет ка-

питала сразмерно делу средстава обезбеђених у бу-

џету и средстава остварених по основу донација. 

 

Члан 33. 

  Ако корисници буџетских средстава не 

изврше обавезе утврђене Законом о буџетском 

систему, и овом Одлуком, председник може на пре-

длог, обуставити извршење издатака, тј. пренос 

средстава за тог корисника. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да 

обавезе настале по основу сталних трошкова, тро-

шкова текућих поправки и одржавања, материјала, 

као и по основу капиталних издатака измире у року 

утврђеном законом који регулише рокове измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 Корисници буџетских средстава, директни и 

индиректни дужни су да, најкасније до краја првог 

тромесечја 2017. године (31. март 2016. године) до-

несу неопходна акта којима ће прописати буџетске 

и финансијске процедуре, ради унапређења процеса 

планирања, интерне контроле и јачања финансијске 

дисциплине.     

         

Члан 34. 

  Корисници буџетских средстава дужни су, да 

на захтев Службе надлежне за послове финансија 

Општинске управе Градске општине Врањска Бања 

и Секретаријата за финансије и привреду Градске 

управе града Врања, ставе на увид документацију и 

доставе податке на основу којих се врши финанси-

рање њихових расхода. 

Надлежни органи за послове финансија из 

става 1. овог члана могу остварити и увид у доку-

ментацију и промет на подрачунима преко којих се 

врши финансирање расхода буџетских корисника. 

 

Члан 35. 

Директни и идниректни корисници буџет-

ских средства који користе пословни простор и 

покретне ствари којим управљају други корисници 

јавних средстава, не плаћају закуп у 2017. години, 

осим сталних трошкова неопходних за обављање 

делатности. 

Уколико плаћање сталних строшкова није 

могуће извршити на основу издвојених рачуна, ко-

рисник који управља јавним средствима врши пла-

ћање, а затим директни односно индиректни кори-

сник из става 1. овог члана врши одговарајућу ре-

фундацију насталих расхода. 

Рефундација из става 2. овог члана сматра се 

начином извршавања расхода, у складу са Законом 

о буџетском систему. 

 

Члан 36. 

 За финансирање дефицита текуће ликвидно-

сти, који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, одлучује 

градоначелник у складу са одредбама члана 35. За-

кона о јавном дугу („Сл. гласник РС, бр. 

61/2005,107/2009 и 78/2011). 

 Одлуку о задуживању за капиталне инвести-

ције доноси Скупштина града по претходно при-

бављеном мишљењу надлежног министарства. 

Износ задужења из става 1. и става 2. овог члана, 

мора бити у складу са одредбама Закона о јавном 

дугу („Сл. гласник РС, бр. 61/2005,107/2009 и 

78/2011) и Одлуци о начину управљања дугом 

општине Врање („Сл. гласник Пчињског округа“, 

бр. 06/2007). 

 

Члан 37. 

          Корисници буџетских средстава пренеће на 

рачун извршења буџета до 31. јануара 2017. године, 

средства која нису утрошена за финансирање рас-

хода у 2016. години а која су овим корисницима 

пренета у складу са Одлуком о буџету града Врања 

за 2016. годину. 

Члан 38. 

 Орган управе надлежан за финансије обаве-

зан је да редовно прати извршење буџета и најмање 

два пута годишње информише надлежни извршни 

орган, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од  петнаест дана по подношењу 

извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни 

орган усваја и доставља извештај Скупштини 

општине. 

 

Члан 39.  

Плаћање са консолидованог рачуна трезора 

за реализацију обавеза других корисника јавних 

средстава, у смислу Закона о буџетском систему 

који су укључени у систем консолидованог рачуна 

трезора, неће се вршити уколико сви корисници 

нису добили сагласност за финансијски план на на-

чин прописан законом, односно актом Скупштине 

Градске општине Врањска Бања и уколико тај план 

нису доставили Управи за трезор. 

 

Члан 40. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“ и доставити Министарству финанси-

ја. 
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Члан 41. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ,,Службеном гласнику Града Вра-

ња”, а примењиваће се од 23.12. 2017. године. 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊАдана: 23.11.2017.  године, број: 02-41/2017-01   

    

        ПРЕДСЕДНИЦА,                                      

Светлана Цветковић, с.р. 

 

674. 

 На основу члана 28. став 22.Статута Градске 

општине Врањска Бања („Службени гласник града 

Врања“, број 6/2012), члан 82. став 14. Пословника 

Скупштине Градске општине Врањска Бања 

(„Службени гласник града Врања“, број 31/2012), и 

члана 5. Статута Сталне конференције градова и 

општина – Савез градова и општина Србије – 

пречишћен текст бр. 32/1 од 17.01.2014, а у складу 

са чланом 89. Закона о локалној самоуправи, 

Скупштина Градске општине Врањска Бања на 

седници одржаној 23.11.2017. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКА БАЊА У ЧЛАНСТВО СТАЛНЕ 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА – 

САВЕЗ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

 У циљу успостављања и јачања веза између 

градова и општина у области локалне самоуправе, 

међусобне сарадње, размене искустава и 

заједничког деловања Градска општина Врањска 

Бања ПРИСТУПА чланству Сталне конференције 

градова и  општина – Савезу градова и општина 

Србије, са седиштем у Београду, Македонска бр. 22 

( у даљем тексту СКГО). 

 

Члан 2. 

 Скупштина Градске општине Врањска Бања, 

потврђује да Градска општина Врањска Бања као 

члан Сталне конференције градова и општина – 

Савеза градова и општина Србије, прихвата све 

одредбе Статута СКГО, који је усвојила Скупштина 

СКГО на 38. Заседању, одржаном 7. децембра 2010. 

године, као и измене и допуне Статута СКГО 

усвојене на 41. заседању Скупштине СКГО, 

одржане 11. децембра 2013. године. 

 

Члан 3. 

 Скупштина Градске општине Врањска Бања, 

потврђује да у складу са Статутом СКГО – 

пречишћен текст, Градска општина Врањска Бања 

преузима обавезу: 

• да активно доприноси остваривању 

циљева СКГО, 

• да учествује у складу са интересовањем у 

активностима СКГО, 

• да обезбеди да представници Градске 

општине обављају функцију у органу 

СКГО на коју је изабрана Градска 

општина Врањска Бања, 

• да плаћа чланарину СКГО у складу са 

одлуком Скупштине СКГО,    

• и да обавља друге активности које јој 

повере Скупштина и Председништво 

СКГО. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊАдана: 23.11.2017.  године, број: 02-43/2017-01   

    

        ПРЕДСЕДНИЦА,                                      

Светлана Цветковић, с.р. 

 

Општинско веће градске општине Врањска Ба-

ња 

675.  

 На основу члана 58. Пословника Општинског 

већа градске општине Врањска Бања (,,Службени 

гласник града Врања“, број 30/2012), Општинско 

веће градске општине Врањска Бања, на седници 

одржаној дана 22.11.2017.године, донело је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ  ТИМА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ И РЕАГОВАЊЕ У ВЕЋИМ ВАН-

РЕДНИМ ДОГАЂАЈИМА И ВАНРЕДНИМ СИ-

ТУАЦИЈАМА 

 

Члан 1. 

          Образује се Оперативни тим за праћење и реа-

говање у већим ванредним догађајима и ванредним 

ситуацијама, (у даљем тексту: Оперативни тим), у 

саставу: 

          Руководилац тима: 

          -  Драган Сентић, председник градске 

општине Врањска Бања, 

          Заменик руководиоца тима: 

          - Предраг Миленковић, заменик председни-

ка градске општине Врањска Бања, 

          Секретар, 
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         -Ивана Недељковић, сарадник у Општинској 

управној јединици Градске општине, 

Чланови: 

1.Светлана Цветковић, председница Скуп-

штине градске општине Врањска Бања, 

2.Ивица Миленковић, директор ЈП ,,Управа 

Бање“-Врањска Бања, 

3. Др Светислав Стошић, директор Специ-

јалне болнице за рехабилитацију у Врањској 

Бањи. 

4.Весна Анђелковић, директор Основне шко-

ле ,,Предраг Девеџић“ у Врањској Бањи. 

5.Новица Ђорђевић, већник за урбанизам, 

комуналну делатност инфраструктуру и заш-

титу животне средине, 

6. Стаменко Ђошић, заменик шефа испоставе 

ЕПС-а у Врањској Бањи, 

7. Момир Стошић, командир Полицијске 

управе у Врањској Бањи, 

8. Др Гордана Алексић, шеф Здравствене 

станице у Врањској Бањи, 

          9.Младомир Ђорђић, директор рудника 

,,Грот“ Крива Феја, 

         10.Слободан Николић, шеф радне јединице 

ЈКП ,,Комрад“ у Врањској Бањи, 

         11.Столе Цветковић,  радник у Општинској 

управној јединици Градске општине     и 

         12.Председници Савета месних заједница на 

подручју градске општине Врањска Бања.  

 

Члан 2. 

      Задатак Оперативног тима за праћење и ре-

аговање у већим ванредним догађајима и ванредним 

ситуацијама је да координира са Градским штабом 

за ванредне ситуације, одржава састанке и доноси 

закључке на њима и по потреби реагује у ванредним 

ситуацијама. 

 

Члан 3. 

       За свој рад Оперативни тим одговоран је 

Градском штабу за ванредне ситуације, Окружном и 

Републичком штабу за ванредне ситуације. 

 

Члан 4. 

     Овлашћује се Општинско веће Градске 

општине, да на предлог председника може изврши-

ти измену састава Оперативног тима за праћење и 

реаговање у већим ванредним догађајима и ванред-

ним ситуацијама. 

 

Члан 5. 

     Мандат тима за праћење и реаговање у већим  

ванредним догађајима и ванредним ситуацијама 

траје 4 (четири) године. 

 

Члан 6. 

     Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 7. 

     Ступањем на снагу овог Решења прастаје да 

важи Решење о образовању Оперативног тима за 

праћење и реаговање у већим ванредним догађајима 

и ванредним ситуацијама бр.02-16/2016-04 од 

09.11.2016.године (,,Службени гласник града Вра-

ња“, бр. 34/16). 

Члан 8. 

                Решење објавити у ,,Службеном гласнику 

града Врања“. 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

ВРАЊСКА БАЊА ,дана: 22.11.2017.године, број: 

06-40/2017-04 

                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК.                                                                                            

Драган  Сентић,с.р. 

    

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 17.11.2017.године. 

676. 

На основу члана  22, 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број 20/2016), Градско веће града 

Врања, на седници одржаној дана 

17.11.2017.године, донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

100  ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

 

 

Члан 1. 

 Образује се Организациони одбор за 

обележавање 100 година ослобођења у Првом 

светском рату,  у саставу: 

 -председник, 

 др Слободан Миленковић, градоначелник,  

 -заменик председника, 

 др Дејан Тричковић, председник 

Скупштине града, 

 - координатор, 

 Зорица Јовић, члан Градског већа, 

  - секретар, 

 Ирена Јовановић, заменик секретара 

Скупштине града, 

 -чланови, 

1. Ненад Антић, заменик градоначелника,  

2. Градимир Јовановић, заменик 

председника Скупштине, 
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3. Боривоје Манасијевић, директор ЈУ 

Истроијски архив „31. Јануар“, 

4. Саша Стаменковић, директор ЈУ 

Народни музеј, 

5.Весна Ђорић, председник Удружења 

потомка ратника ослободилачких ратова Србије до 

1918,    

6. пуковник Слободан Стопа, командат IV 

бригаде Копнене Војске Србије, 

7. Игор Живковић, начелник Полицијске 

управе Врање, 

8. Епископ Врањски Пахомије, 

9. проф. др. Сунчица Денић Михаиловић, 

декан Педагошког факултета у Врању, 

10. Сузана Мишић Станковић, директор 

Гимназије „Бора Станковић“, 

11. др Дејан Антић, Филизофски фкултет у 

Нишу, 

11. Тања Близнаковски, директор Музичке 

школе „Стеван Мокрањац“, 

12. Стојан Младеновић, председник 

СУБНОР-а и  

13. Весна Петриц, директор Народне 

библиотеке „Бора Станковић“ у Врању. 

 

Члан 2. 

 Задатак  Одбора је да припреми и организује 

обележавање 100 година ослобођења у Првом 

светском рату, пригодним културно-историјским 

програмом, да одреди тачну сатницу прославе, 

место одржавања, организује позивање званица и 

обавести медије о томе. 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења . 

 

Члан 4. 

Решење објавити у “Службеном гласнику 

града Врања”. 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ВРАЊА дана: 

17.11.2017. годинeброј: 06-243/1/2017-04. 

                      

 

ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 

 

677. 

На основу члана 76. став 13. Закона о 

култури („Службени гласник РС“, број: 72/09, 13/16 

и 30/16 – испр.), члана 14. став 1. тачка 17. Статута 

града Врања“, број:  3/17 – пречишћен текст и 8/17), 

члана 6. став 1. тачка 10., члана 61. и 63. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број: 20/16), Градско веће 

града Врања, на седници одржаној дана 17.11.2017. 

године, донело је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, 

МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ИЗБОРПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИКОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о начину, мерилима и 

критеријумима за избор програма/пројеката из 

области културе и уметности који се 

финансирају/суфинансирају из буџета града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 1/17), члан 

4. мења се и гласи: 

 

„Члан 4. 

Право учешћа на конкурсу имају, установе, 

уметничка и друга удружења регистрована за 

обављање делатности културе, појединци 

(уметници, сарадници, односно стручњаци у 

култури), као и други субјекти у култури, осим 

установа културе чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе, који се финансирају сходно члану 74. 

Закона о култури и не могу учествовати на 

конкурсима које расписују њихови оснивачи.“ 

Учесници на конкурсу, ближе описани у 

ставу 1. овог члана, морају имати седиште, односно 

пребивалиште на територији града Врања. 

  

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ВРАЊА дана: 

17.11.2017. годинeброј: 06-243/6/2017-04. 

                      

 

ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, 

грађевинске и имовинско-правне послове 

Општинске управе Општине Сурдулица 
678.        

На основу члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник 

РС“ број: 135/04, 88/2010), члана 29. Одлуке о 

организацији општинске управе Сурдулица („Сл. 
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гласник града Врања“ број: 15/17), Одељење за 

урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и и-

мовинско-правне послове Општинске управе 

Општине Сурдулица, донелo је 

 

 

   ОДЛУКУ  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-

НУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИО-

НАЛНОГ КОЛЕКТОРА ЗА ОДВОЂЕЊА 

ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРИПАДАЈУЋИМ 

СИСТЕМОМ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА 

 

 

Члан 1. 

 Не приступа се изради Стратешке процене 

утицаја на животну средину за потребе Плана де-

таљне регулације регионалног колектора за одвође-

ње отпадних вода са припадајућим системом на те-

риторији општине Сурдулица. 

 

Члан 2. 

 На основу карактеристика Плана, а према 

предходно прибављеном мишљењу  Одељења за 

урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и и-

мовинско-правне послове, службе за заштиту жи-

вотне средине, број 501-57/2017-03 од 19.10.2017. 

године, одлучено је да није потребна израда Стра-

тешке процене утицаја на животну средину за 

потребе Плана детаљне регулације регионалног ко-

лектора за одвођење отпадних вода са припадајућим 

системом на територији општине Сурдулица. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном гласнику града Врања“.  

Сурдулица,  20.11.2017.године 

Број:501-57/2017-03 

 

НАЧЕЛНИК. 

 дипл. инж. грађ.Срба Вучковић,с.р 

 

 

 

Т Р Г О В И Ш Т Е 
679. 

На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије 

број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013), члана 32. и 66. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број: 129/2007)  ) и члана 41. 

Статута општине Трговиште („Службени гласник 

Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина општине 

Трговиште, на седници скупштине одржаној дана 

03.11.2017. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Трговиште 

бр.401-157/2016 од 22.12.2016. године, врше се сле-

деће измене и допуне и то: 

• Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

Укупни приходи и примања увећавају 

се за  15,000,000 динара (извор финансирања 01-

Приходи из буџета), и за 35,000,000 динара (извор 

финансирања 07-Трансфери од других нивоа вла-

сти). 

Приходи у укупном износу гласе 532.483.731 

динара. 

Укупни расходи и издаци  увећавају се за 

15,000,000 динара (извор финансирања 01-Приходи 

из буџета), и за 35,000,000 динара (извор финанси-

рања 07-Трансфери од других нивоа власти). 

Расходи у укупном износу гласе 532.483.731 

динара. 

• Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

711111 – Порез на зараде увећава се за 

6,500,000 динара (извор финансирања 01-Приходи 

из буџета). 

716111 – Комунална такса за истицање фир-

ме на пословном простору увећава се за 500,000 

динара (извор финансирања 01-Приходи из буџета) 

733251 – Капитални наменски трансфери, у 

ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 

увећава се за 35,000,000 динара (извор финансирања 

07-Трансфери од других нивоа власти). 

741531 – Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, про-

извода старих и уметничких заната и домаће ради-

ности  увећава се за 8,000,000 динара.  (извор фи-

нансирања 01-Приходи из буџета). 

• Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

Економска класификација 413 замењује се 

износом 1,745,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 415 замењује се 

износом 1,380,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 
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Економска класификација 416 замењује се 

износом 985,000 динара (извор финансирања 01 

– Приход из буџета); 

Економска класификација 422 замењује се 

износом 2,243,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује се 

износом 62,246,022 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 424 замењује се 

износом 94,176,209 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 425 замењује се 

износом 7,585,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 426 замењује се 

износом 11,195,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 4631 замењује се 

износом 21,200,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 472 замењује се 

износом 6,200,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 481 замењује се 

износом 14,494,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 483 замењује се 

износом 3,421,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 49912 замењује се 

износом 1,300,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се 

износом 95,588,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 541 замењује се 

износом 1,800,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

• Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 040 смањује се и износи 4,700,000 

динара; 

Функција 090 увећава се и износи 13,815,000 

динара; 

Функција 111 увећава се и износи 24,478,500 

динара; 

Функција 112 смањује се и износи 2,800,000 

динара; 

Функција 130 увећава се и износи 97,492,000 

динара; 

Функција 150 увећава се и износи 3,370,000 ди-

нара; 

Функција 160 смањује се и износи 17,300,000 

динара; 

Функција 473 увећава се и износи 12,700,000 

динара; 

Функција 474 увећава се и износи 99,421,209 

динара; 

Функција 510 увећава се и износи 13,000,000 

динара; 

Функција 560 увећава се и износи 19,388,000 

динара; 

Функција 660 увећава се и износи 4,500,000 ди-

нара; 

Функција 840 смањује се и износи 2,600,000 

динара; 

Функција 911 увећава се и износи 15,866,000 

динара; 

Функција 920 увећава се и износи 2,500,000 ди-

нара; 

• Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 160: 

- Позиција 13 економска класификација 423  

износ од 500,000 динара смањује се за 300,000 ди-

нара, и износи 200,000 динара; 

- Позиција 14 економска класификација 426  

износ од 300,000 динара смањује се за 100,000 ди-

нара, и износи 200,000 динара; 

Функција 111:  

- Позиција 15 економска класификација 411  

износ од 3,706,600 динара увећава се за 250,000 ди-

нара, и износи 3,956,600 динара; 

- Позиција 16 економска класификација 412  

износ од 808,138 динара увећава се за 15,000 дина-

ра, и износи 823,138 динара; 

- Позиција 24 економска класификација 426  

износ од 700,000 динара смањује се за 500,000 ди-

нара, и износи 200,000 динара; 

- Позиција 36 економска класификација 415  

износ од 570,000 динара увећава се за 50,000 дина-

ра, и износи 620,000 динара; 

Функција 620: 

- Позиција 47 економска класификација 541  

износ од 500,000 динара увећава се за 1,000,000 ди-

нара, и износи 1,500,000 динара; 

Функција 510: 

- Позиција 51/1 економска класификација 

424  износ од 24,000,000 динара увећава се за 

8,000,000 динара, и износи 32,000,000 динара; 

Функција 840:  

- Позиција 54 економска класификација 425  

износ од 1,000,000 динара смањује се за 700,000 

динара, и износи 300,000 динара; 

- Позиција 55 економска класификација 541  

износ од 800,000 динара смањује се за 500,000 ди-

нара, и износи 300,000 динара; 

Функција 474:  

- Позиција 58 економска класификација 511  

износ од 39,000,000 динара смањује се за 
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3,000,000 динара (извор финансирања 01 – При-

ход из буџета), и износ од 40,180,000 увећава се 

за 35,000,000 динара (извор финансирања 07-

Трансфери од других нивоа власти); 

Функција 560: 

- Позиција 68 економска класификација 424  

износ од 13,000,000 динара увећава се за 6,000,000 

динара, и износи 19,000,000 динара; 

Функција 920:  

- Позиција 75 економска класификација 4631  

износ од 2,200,000 динара увећава се за 300,000 ди-

нара, и износи 2,500,000 динара; 

Функција 090:  

- Позиција 78 економска класификација 481  

износ од 1,600,000 динара увећава се за 15,000 ди-

нара, и износи 1,615,000 динара; 

Функција 040:  

- Позиција 81 економска класификација 472  

износ од 3,000,000 динара смањује се за 500,000 

динара, и износи 2,500,000 динара; 

Функција 830:  

- Позиција 86 економска класификација 423  

износ од 200,000 динара увећава се за 800,000 дина-

ра, и износи 1,000,000 динара; 

- Позиција 87 економска класификација 481  

износ од 800,000 динара смањује се за 800,000 ди-

нара, и износи 0,00 динара; 

Функција 130:  

- Позиција 89 економска класификација 411  

износ од 26,471,946 динара увећава се за 150,000 

динара, и износи 26,621,946 динара; 

- Позиција 94 економска класификација 416  

износ од 670,000 динара увећава се за 20,000 дина-

ра, и износи 690,000 динара; 

- Позиција 97 економска класификација 423  

износ од 9,800,000 динара увећава се за 2,000,000 

динара, и износи 11,800,000 динара; 

- Позиција 100 економска класификација 426  

износ од 4,500,000 динара увећава се за 1,500,000 

динара, и износи 6,000,000 динара; 

- Позиција 104 економска класификација 483  

износ од 1,762,000 динара смањује се за 500,000 

динара, и износи 1,262,000 динара; 

- Позиција 107 економска класификација 511  

износ од 1,600,000 динара смањује се за 600,000 

динара, и износи 1,000,000 динара; 

- Позиција 114 економска класификација 426  

износ од 600,000 динара увећава се за 400,000 дина-

ра, и износи 1,000,000 динара; 

Функција 160: 

- Позиција 119 економска класификација 411  

износ од 2,115,600 динара увећава се за 200,000 ди-

нара, и износи 2,315,600 динара; 

Функција 820: 

- Позиција 137 економска класификација 413  

износ од 30,000 динара смањује се за 20,000 динара, 

и износи 10,000 динара; 

- Позиција 142 економска класификација 422  

износ од 180,000 динара увећава се за 55,000 дина-

ра, и износи 235,000 динара; 

- Позиција 148 економска класификација 482  

износ од 40,000 динара смањује се за 35,000 динара, 

и износи 5,000 динара; 

Функција 911: 

- Позиција 153 економска класификација 411  

износ од 6,559,493 динара увећава се за 1,000,000 

динара, и износи 7,559,493 динара; 

- Позиција 155 економска класификација 413  

износ од 170,000 динара увећава се за 25,000 дина-

ра, и износи 195,000 динара; 

- Позиција 158 економска класификација 416  

износ од 30,000 динара смањује се за 25,000 динара, 

и износи 5,000 динара; 

Функција 473: 

- Позиција 171 економска класификација 411  

износ од 2,829,840 динара смањује се за 1,600,000 

динара, и износи 1,229,840 динара; 

- Позиција 178 економска класификација 423  

износ од 1,934,000 динара увећава се за 500,000 ди-

нара, и износи 2,434,000 динара; 

- Позиција 186 економска класификација 423  

износ од 2,700,000 динара увећава се за 1,000,000 

динара, и износи 3,700,000 динара; 

- Позиција 187 економска класификација 424  

износ од 2,300,000 динара увећава се за 500,000 ди-

нара, и износи 2,800,000 динара; 

Функција 150: 

- Позиција 191 економска класификација 423  

износ од 2,700,000 динара увећава се за 400,000 ди-

нара, и износи 3,100,000 динара; 

• Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

Програм 1. Локални развој и просторно пла-

нирање мења се и у укупном износу износи 

1,500,000 динара; 

Програм 2. Комуналне делатности мења 

се и у укупном износу износи 62,800,000 динара; 

Програм 3. Локални економски развој мења 

се и у укупном износу износи 105,421,209 динара; 

Програм 4. Развој туризма мења се и у укуп-

ном износу износи 12,700,000 динара; 

Програм 6. Заштита животне средине мења се 

и у укупном износу износи 19,388,000 динара; 

Програм 8. Предшколско васпитање мења се 

и у укупном износу износи 15,866,000 динара; 

Програм 10. Средње образовање мења се и у 

укупном износу износи 2,500,000 динара; 

Програм 11. Социјална и дечја зааштита мења 

се и у укупном износу износи 22,432,022 динара; 
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Програм 15. Локална самоуправа мења се и у 

укупном износу износи 120,762,000 динара. 

Програм 16. Политички систем локалне са-

моуправе мења се и у укупном износу износи 

46,674,500 динара. 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

09.11.2017.године, број 400-8/2017 

          

ПРЕДСЕДНИК,                  Алек-

сандар Колић,с.р. 

 

680.   

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став 

2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непо-

кретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надме-

тањаи прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, бр.24/2012) и члана 41 Статута општи-

не Трговиште („Службени гласник Пчињског окру-

га“, бр.28/2008), Скупштина општине Трговиште, на 

седници пдржаној дана 03.11.2017.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВ-

ЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ  СТВАРИМА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о прибављању и располагању ства-

рима у јавној својини општине Трговиште бр.06-

21/2017 од 30.03.2017.године, у члану 36. став 1. иза 

алинеје 12. додаје се нова алинеја 13. која гласи:  

„Када се непокретност која је у јавној својини 

односно која ће до дана примопредаје бити стечена 

у јавну својину, даје у закуп у циљу реализације 

инвестиционог пројекта којим се у року од највише 

три године од дана стицања права закупа одпочне 

индустријска производња и обезбеди најмање 100 

нових радних места на неодређено радно време по-

везаних са инвестиционим пројектом уз обавезу 

одржавање броја запослених у периоду од 5 година 

након достизања пуне запослености. 

Непокретност из члана 36. став 1. алинеје 13. 

Одлуке може бити дата у закуп испод тржишне це-

не, односно без надокнаде у складу са Законом о 

улагањима („Службени гласник РС“, бр.89/15) и 

Законом о котроли државне помоћи („Службени 

гласник РС“, бр.51/09).“ 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и исту 

објавити у “Службеном гласнику Града Врања“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

09.11.2017.године, број 06-64/2017 

          

ПРЕДСЕДНИК,                  Алек-

сандар Колић,с.р. 

 

681. 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07 и 83/14 

- др. закон, 101/16-др.закон), члана 41. Статута 

Општине Трговиште („Службени гласник Пчињског 

округа“ број 28/2008), члана 12. став 3. Одлуке о 

прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Трговиште  

бр.06-21/17 од 30.03.2017.године, Скупштина 

општине Трговиште, на седници одржаној дана 

03.11.2017. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВО-

ЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА И РА-

СПОЛАГАЊА СТВАРИМА  У ЈАВНОЈ СВО-

ЈИНИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

Члан 1. 

Образује се Комисија за спровођење поступ-

ка прибављања и располагања стварима у јавној 

својини општине Трговиште, у саставу и то: 

1. Данијела Тасић, председник 

2. Катарина Петровић Станојковић, 

зам.председника 

3. Наташа Димитровска, члан 

4. Милош Велиновић, члан 

5. Стефан Трајковић, члан 

 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

09.11.2017.године, број 119-43/2017 

      

     ПРЕДСЕДНИК,          

         Александар Колић,с.р. 
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682. 

 На основу члана 27. став 10. и члана 28. став 

2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непо-

кретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надме-

тањаи прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, бр.24/2012) и члана 41 Статута општи-

не Трговиште („Службени гласник Пчињског окру-

га“, бр.28/2008), Скупштина општине Трговиште, на 

седници пдржаној дана 03.11.2017.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 

Прибавља се у јавну својину општине Трго-

виште непокретност, неизграђено градско-

грађевинско земљиште које се налази на 

кат.парцели бр.2032 КО Трговиште, површине 

510м2 које се води на име Јовановић Александра и 

Јовановић Живка, оба из Трговишта, на по једну 

идеалну половину и неизграђено градско-

грађевинско земљиште које се налази на 

кат.парцели бр.2033 КО Трговиште, површине 43м2 

које се води на име пок.Спасић Димитрија и 

пок.Спасић Галине из Трговишта, на по једну иде-

алну половину, а у циљу реализације пројекта 

Изградња спортско-рекреативног центра у Трго-

вишту. 

 

Члан 2. 

Општина Трговиште се обавезује да у 

поступку прибављања непокретности ближе описа-

не у члану 1. овог решења у јавну својину општине 

Трговиште, предузме све законом прописане радње 

и да на објекту упише право јавне својине општине 

Трговиште у јавној књизи о евиденцији непокретно-

сти и правима над њима. 

 

Члан 3. 

Комисија именована од стране Скупштине 

општине ће спровести редован поступак прибавља-

ња наведене непокретности у јавну својину. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

09.11.2017.године, број 46-20/2017 

      

     ПРЕДСЕДНИК,          

         Александар Колић,с.р. 

 

683. 

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став 

2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непо-

кретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надме-

тањаи прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, бр.24/2012) и члана 41 Статута општи-

не Трговиште („Службени гласник Пчињског окру-

га“, бр.28/2008), Скупштина општине Трговиште, на 

седници пдржаној дана 03.11.2017.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 

Прибавља се у јавну својину општине Трго-

виште непокретност, Грађевински објекти који се 

налазе на к.п. бр. 1957/2 уписани у лист 

непокретности бр. 51 КО Доња Трница, Трговиште, 

са правним статусом објеката који имају одобрење 

за употребу на којем је стечајни дужник ДППП 

„Пчиња“ у стечају Трговиште, Лењинова бр.1, 

уписан као носилац права својине, обим удела 1/1, и 

то:  

- Зграда прехрамбене индустрије и производње 

пића пак центар (зграда бр. 1) површине 947 м2   

- Зграда прехрамбене индустрије и производње 

пића - сушара и хладњача (зграда бр. 3) 

површине 875 м2 

-  Помоћна зграда (зграда бр. 5) површине 39 м2  

- Помоћна зграда - црпна станица (зграда бр.7) 

површине 18 м2  

- Помоћна зграда- агрегатска станица (зграда бр. 

8) површине 15м2 

- Помоћна зграда (зграда бр.9), површине 13м2, 

у циљу реализације инвестиционих улагања. 

 

Члан 2. 

Општина Трговиште се обавезује да у 

поступку прибављања непокретности ближе описа-

не у члану 1. овог решења у јавну својину општине 

Трговиште, предузме све законом прописане радње 

и да на објекту упише право јавне својине општине 

Трговиште у јавној књизи о евиденцији непокретно-

сти и правима над њима. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се председник општине Трговиш-

те Ненад Крстић да заступа општину Трговиште у 

поступку јавног надметања за прибављање наведене 

непокретности из члана 1. овог решења или пак у 
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поступку прибављања наведене непокретности не-

посредном погодбом. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

09.11.2017.године, број 46-21/2017 

      

     ПРЕДСЕДНИК,          

         Александар Колић,с.р. 

684. 

 

 На основу члана 27. став 10. и члана 28. став 

2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непо-

кретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надме-

тањаи прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, бр.24/2012) и члана 41 Статута општи-

не Трговиште („Службени гласник Пчињског окру-

га“, бр.28/2008), Скупштина општине Трговиште, на 

седници пдржаној дана 03.11.2017.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 

Прибавља се у јавну својину општине Трго-

виште непокретност, Грађевински објекти који се 

налазе на к.п. бр. 1957/2 уписани у лист 

непокретности бр. 51 КО Доња Трница, Трговиште, 

са правним статусом објеката који имају одобрење 

за употребу на којем је стечајни дужник ДППП 

„Пчиња“ у стечају Трговиште, Лењинова бр.1, 

уписан као носилац права својине, обим удела 1/1, и 

то:  

- Зграда прехрамбене индустрије и 

производње пића –објекат за узгајање кунића 

(зграда бр. 2) укупне површине 943 м2 од 

чега се 846 м2 налази на к.п.бр.1957/2 а прео-

стали део од 97 м2 се налази на к.п.бр.1957/4  

- Зграда прехрамбене индустрије и 

производње пића  (зграда бр. 4) површине 

359 м2 

-  Помоћна зграда –портирница (зграда бр. 6) 

површине 22 м2  

      -     трафостаница (стубни трансформатор) 

у циљу реализације инвестиционих улагања. 

 

Члан 2. 

Општина Трговиште се обавезује да у 

поступку прибављања непокретности ближе описа-

не у члану 1. овог решења у јавну својину општине 

Трговиште, предузме све законом прописане радње 

и да на објекту упише право јавне својине општине 

Трговиште у јавној књизи о евиденцији непокретно-

сти и правима над њима. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се председник општине Трго-

виште Ненад Крстић да заступа општину Трговиште 

у поступку јавног надметања за прибављање наве-

дене непокретности из члана 1. овог решења или 

пак у поступку прибављања наведене непокретно-

сти непосредном погодбом. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Града Вра-

ња“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

09.11.2017.године, број 46-22/2017 

      

     ПРЕДСЕДНИК,          

         Александар Колић,с.р. 

 

Неважећа документа: 

–Јовић Далибор из Врања, неважеће  Сведочанство  

о завршеном седмом и осмом разреду, „Раднички 

унуверзитете Врање“. 

–Денковић Радован, с. Доње Требешиње неважеће  

јединствено Сведочанство  о завршеној основној 

школи, О.Ш. „Бора Станковић“ Тибужде 
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