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С У Р Д У Л И Ц А  
782. 

 На основу члана 6. став 2; члана 43. став 1; 

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

ском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11 , 93/12, 62/13 ,63/2013 – испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 

99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. и члан 46 став 1. 

тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

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

36. став 1. тачка 2. и члана 56. став 1. тачка 1. Ста-

тута општине Сурдулица  („Службени гласник 

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

Врања“, број 16/2011) СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА, на седници одржаној 

18.12.2017.године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ О  

 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА  

 ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком  уређују  се  приходи  и  

примања,  расходи  и  издаци  буџета општине 

Сурдулица за  2018.  годину,  његово  извршавање, 

управљање  јавним  дугом,  коришћење  донација,  

пројектних  зајмова,  коришћење прихода  од  

продаје  добара  и  услуга  буџетских  корисника, 

права  и  обавезе корисника буџетских средстава.  

 

Члан 2. 

 Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Сурдулица, за 2018. годину (у да-

љем тексту: буџет), састоје се од: 

 

                                                                                                                                              Табела 1. 

А. 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Економска 

класификација 

         у 

динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 1.026.524.265 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 1.049.524.265 

3. Буџетски суфицит/ дефицит (7+8) - (4+5) 23.000.000 

4 
Издаци за набавку финансијске имовине   

(у циљу спровођења јавних политика)         
62 0 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 35 
В Р А Њ Е 

Уторак,26.децембар.2017.год. 
 

Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 

Рок за рекламацију 10 дана 
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5. Укупан фискални суфицит/ дефицит  ((7+8) - (4+5)) - 62 23.000.000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

3 Пренета неутрошена средства из ранијих година 3 50.000.000 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 27.000.000 

5 Издаци за набавку финансијске имовине 62  

В. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 
(91+92+3) - 

(61+6211) 
23.000.000 

    

 

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

 

6 Табела 2. 

Р.бр. ОПИС 

Шифра 

економсске 

класификације 

Буџет за 2018. 

год. 

1 2 3 4 

И 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
7+8 1.026.524.265 

1 Порески приходи 7 263.275.000 

1.1. Порез на доходак грађана  711 210.575.000 

1.2. Порез на имовину 713 45.000.000 

1.3. Порез на наслеђе и поклоне 7133 1.400.000 

1.4. Порез на пренос апсолутних права 7134 6.300.000 

1.5.  Порез на акције, на име и уделе 7136  

2.  Непорески приходи  763.249.265 

2.1  Таксе   289.830.000 

2.1.1 Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 289.170.000 

2.1.2 Локалне административне таксе 7422 160.000 

2.1.3 Боравишна такса. 714552 500.000 

2.2. Накнаде 7145,7415,7422 67.521.000 

2.3 Самодопринос  711180 / 

2.4 Донације и трансфери  386.341.011 

2.4.1  Донације 732 73.056.000 

2.4.2 Трансфери од другог нивоа власти 733 313.285.011 

2.5 Приходи настали употребом јавних средстава  11.858.000 

2.5.1  Приходи од камата 7411  

2.5.2 

Приходи настали продајом услуга корисника средстава 

буџета ЛС чије је пружање уговорено са физичким и 

правним лицима на основу њихове слободне воље 

7421 9.638.000 

2.5.3  Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 2.220.000 

2.6 Остали порески приходи  7.699.254 

2.6.1 Мешовити и неодређени приходи 7451 7.699.254 

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

3.1 Примања од продаје нефинансијске имовине 812 / 

ИИ 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
4+5 1.049.524.265 

1. Текући расходи 4 893.813.765 

1.1. Расходи за запослене 41 156.195.000 

1.1.1 Плате, додаци и накнаде запослених 411 120.000.000 

1.1.2 Социјални доприноси на терет посл. 412 21.465.000 

1.1.3 Накнада у натури 413 315.000 

1.1.4 Социјална давања запосленима 414 5.010.000 

1.1.5 Накнаде за запослене  415 1.570.000 

1.1.6 Награде,бонуси и остали посебни расходи 416 7.835.000 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 342.191.265 

1.2.1 Стални трошкови 421 48.839.000 

1.2.2 Трошкови путовања 422 2.840.000 

1.2.3 Услуге по уговору  423 134.543.265 

1.2.4 Специјализоване услуге  424 60.740.000 

1.2.5 Текуће поправке и одржавање 425 67.440.000 

1.2.6 Материјал 426 27.789.000 

1.3. Употреба основних средстава 43 / 

1.3.1 Амортизација 431 / 

1.4. Отплата камата 44 2.200.000 

1.4.1 Отплата домаћих камате 441 2.200.000 

1.4.2 Пратећи трошкови задужења 444  

1.5. Субвенције 45 31.000.000 

1.5.1 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орга-

низацијама 
451 31.000.000 

1.5.2 Субвенције приватним предузећима 454  

1.6. Социјална заштита из буџета 47 17.490.000 

1.6.1 Накнаде за социјалну заштиту 472 17.490.000 

1.7. Остали расходи 48+49 196.678.500 

1.7.1 Донације невладиним организацијама и удружењима  481 184.243.500 

1.7.2 Порези,обавезне таксе и казне 482 1.465.000 

1.7.3 
Казне по судс 

ким решењима 
483 7.470.000 

1.7.4 
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед еле-

ментарним непогодама 
484 3.000.000 

1.7.5 
Накнаде штете за повреде или штете нанете од стране 

државних органа 
485 500.000 

1.8 Средства резерве 49 7.000.000 

1.8.1 Средства резерве 499 7.000.000 

2. Трансфери 463 141.059.000 

2.1.1 Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 73.310.000 

2.1.2 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 2.000.000 

2.1.3 Остале дотације и трансфери 465 65.749.000 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 155.710.500 

3.1  Основна средства  51 151.560.500 

3.1.1 Зграде и грађевински објекти 511 131.855.500 

3.1.2 Машине и опрема 512 18.485.000 

3.1.3 Остале некретнине и опрема  513 / 

3.1.4 Нематеријална имовина 515 1.220.000 

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

3.3  Природна имовина 54 3.000.000 

3.3.1 
Земљиште 

 
541 3.000.000 

 

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

Табела 3 

 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИ

ЈА 

ИЗНОС 

И  Нето финансирање(1+2-3)  23.000.000 

1  Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине (91+92) 

9 / 

1.1 Примања од задуживања  91 / 

1.1.1 Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од 

домаћих банака) 

911 / 

1.2  Примања од продаје финансијске имовине 92 / 

1.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине 921 / 

2.  Пренета неутрошена средства из ранијих година 321121 50.000.000 

3.  Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине(61+62) 

6 27.000.000 

3.1  Отплата главнице 61 27.000.000 

3.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима 611 27.000.000 

3.2 Набавка финасијске имовине 62  

3.2.1 Набавка домаће финансијске имовине 62  

 Промена стања на рачуну 

(позитивна-повећање готовинских средстава 

негативна-смањење готовинских средстава) 

  

 

 

Члан 3. 

  Буџет за 2018. годину састоји се од: 

-приходе и примања у износу  од ..............................................................1.026.524.265 динара; 

-расхода  и издатака у износу од ...............................................................1.049.524.265динара; 

-фискални дефицит у износу од .....................................................................23.000.000 динара. 

 

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

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

23.000.000+27.000.000= 50.000.000 динара) обезбедиће се из : 

 -пренетих неутрошених средстава из ранијих година.......................50.000.000 динара 

                   УКУПНО                                                                                                             50.000.000  динара                                                     

 

Члан  4. 

 Општина Сурдулица у току 2017. и 2018. године спроводи два ИПА пројекта прекограничне сарад-

ње Бугарска-Србија и у току наредне  2018 године очекује повраћај средстава од донатора а на основу 

признатих расхода и издатака насталих у току импементације пројеката. Очекују се средства у износу од 

34.278.984,93 динара. Преглед је дат у следећим Табелама: 
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Пројекат: „Духовна музика Србије и Бугарске, као подршка прекограничном фестивалу туризма“ 

 

Укупна вредност у 

еврима  за цео период 

Средства ЕУ у 2018. 

години 

Средства 

за 

суфинанс

ирање у 

2018. 

години у 

РСД 

Реализација пројекта  

Средства 

ЕУР 

Средства 

за 

суфинанс

ирање 

У ЕУР У РСД Уговорена вредност за 

радове и надзор 

Очекивани приходи 

по основу Уговора о 

донацији број РД-02-

29-269/22.11.2016 у 

2018 години. 

205.099,42 36.194,02 40.558,61 5.000.000 8.000.000 1. Радови:104.630 ЕУР-

а односно 12.620.774,03 

РСД 

 

2. Надзор над 

извођењем радова  

382.400 РСД 

 

Укупно: 13.003.174,03 

12.620.774,03 х 85% 

=10.727.657,93 РСД 

 

 

382.400х85%=325.04

0,00 РСД 

 

 

 

Укупно:11.052.697,93 

РСД 

 

Пројекат: „Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција 

и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец" 

 

Укупна вредност у 

еврима  за цео период 

Средства ЕУ у 2018. 

години 

Средства 

из 

Републик

е 

Средства 

за 

суфинанс

ирање у 

2018. 

години у 

РСД 

Реализација пројекта  

Средства 

ЕУР 

Средства 

за 

суфинанси

рање 

У ЕУР У РСД Планирана  

вредност за 

радове и 

надзор 

(ИНФОРЕУР

О-

ОКТОБАР) 

Очекивани приходи 

по основу Уговора о 

донацији број РД-02-

29-283/22.11.2016 у 

2018 години. 

227.508,58 92.597,77 40.558,61 5.000.000 3.300.000 4.200.000 1.  222.189,30 

ЕУР-а, 

односно 

26.528.787,45 

 

2.  6.668,97 

ЕУР-а, 

односно 

796.256,34 

26.528.787,45 

Х85%=22.549.469 

РСД 

 

 

796.256,34 

Х85%=676.818 РСД 

 

УКУПНО 

23.226.287,00 РСД 

 

 

 

 

 

Члан 5. 

 Процењено раздужење у току буџетске 2018. године износи 29.200.000 динара и обухвата отплату 

главнице и камате за кредитна задужења из претходне године.  
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Члан 6. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину у складу са Страте-

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

ду - ПРИЛОГ 2  и 2а. 

 

Члан 7. 

 Укупни приходи и примања буџета за 2018. годину и приходи из осталих извора исказани су у - 

ПРИЛОГУ I. 

 

Члан 8. 

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

 

 

ФУНКЦИЈЕ Укупна средства Структура %

1 2 3 4

000 СОЦ ИЈАЛНА ЗАШ ТИТА 3 2 ,6 2 8 ,7 6 5 .0 0 4

010 Болест и инвалидност 4,508,500.00

020 Старост 1,200,000.00

040 Породица и деца 10,870,265.00

070 Социјална помоћ угрож еном становништву, нек ласифик ована на другом месту9,000,000.00

090 7,050,000.00

100 ОПШ ТЕ ЈАВНЕ У СЛУ ГЕ 2 2 5 ,8 6 0 ,0 0 0 .0 0 21

111 Извршни и зак онодавни органи 34,570,000.00

130 Опште услуге 139,090,000.00

160 23,000,000.00

170 Трансак ције јавног  дуга 29,200,000.00

300 ЈАВНИ РЕД  И БЕЗБЕД НОСТ 6 ,4 7 5 ,0 0 0 .0 0 1

330 Судови 4,995,000.00

360 1,480,000.00

400 ЕК ОНОМ СК И ПОСЛОВИ 1 1 1 ,5 0 5 ,0 0 0 .0 0 10

411 Општи ек ономск и и к омерцијални послови

421 Пољопривреда 35,305,000.00

451 Друмск и саобраћај 31,280,000.00

473 Туризам 44,920,000.00

500 ЗАШ ТИТА Ж ИВОТНЕ СРЕД ИНЕ 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 3

540 2,000,000.00

560 31,000,000.00

600 2 8 2 ,7 2 5 ,5 0 0 .0 0 26

620 Развој заједнице 233,225,500.00

640 Улична расвета 21,500,000.00

660 28,000,000.00

700 ЗД РАВСТВО 5 ,4 5 0 ,0 0 0 .0 0 1

721 Опште медицинск е услуге 5,450,000.00

800 2 3 0 ,7 5 4 ,0 0 0 .0 0 21

810 Услуге рек реације и спорта 161,100,000.00

820 Услуге к ултуре 55,494,000.00

830 Услуге емитовања и штампања 6,400,000.00

860 7,760,000.00

900 ОБРАЗОВАЊЕ 1 4 8 ,1 2 6 ,0 0 0 .0 0 14

911 Предшк олск о обраовање 75,046,000.00

912 Основно образовање 51,500,000.00

920 Средње образовање 19,060,000.00

980 Образовање нек ласифик овано на другом месту 2,520,000.00

У К  У П Н О 1 ,0 7 6 ,5 2 4 ,2 6 5 .0 0 1 0 0

Функционална 

класификација

Социјална заштита нек ласифик ована на 

другом месту

Опште јавне услуге нек ласифик оване на 

другом месту

Јавни ред и безбедност нек ласифик овани 

на другом месту

Заштита биљног  и ж ивотињск ог  света и 

к рајолик а

Заштита ж ивотне средине 

нек ласифик ована на другом месту

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕД НИЦ Е

Послови становања и заједнице 

нек ласифик оване

 На другом месту

РЕК РЕАЦ ИЈА, СПОРТ, К У ЛТУ РА
 И ВЕРЕ

Рек реација, спорт, к ултура и вере

 Нек ласифик оване на другом месту
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Члан 9. 

 Издаци буџета, по програмској 

класификацији, утврђени су и распоређени у 

следећим износима и приказани у ПРИЛОГУ II: 

 

Члан 10. 

      Средства текуће буџетске резерве планирају 

се у буџету општине  износу од  5.000.000 динара.  

    Средства из става 1. овог члана користе се за 

непланиране сврхе за које нису утврђене апроприја-

ције или за сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне. 

    Председник општине, на предлог локалног 

органа управе надлежног за финансије, доноси ре-

шење о употреби средстава текуће буџетске резерве. 

  

Члан 11. 

   Средства сталне буџетске резерве планирају се у 

буџету општине у износу од 2.000.000,00 динара и 

користе се у складу са чланом 70. Закона о буџет-

ском систему. 

      Председник општине, на предлог локалног орга-

на управе надлежног за финансије, доноси решење о 

употреби средстава сталне буџетске резерве.   
 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 12. 

       Средства буџета у износу од 950.000.000  дина-

ра и средства из осталих извора корисника буџета у 

износу од 126.524.265 динара, распоређују се по 

корисницима и врстама расхода и издатака, и иска-

зују у ПРИЛОГУ III :  

 

III.    ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 13. 

 Примања буџета општине Сурдулица при-

купљају се и наплаћују у складу са Законом и дру-

гим прописима, независно од износа утврђених о-

вом одлуком за поједине врсте примања. 

 

Члан 14.  

 Овом одлуком о буџету општине Сурдулица 

обезбеђују се средства за  156 запослених на нео-

дређено време и 25 запослених на одређено време, 

односно 95 на неодређено време и  14 на одређено 

време у локалној администрацији. Овај број увећава 

се за 61 запослена на неодређено време и 11  запо-

слених на одређено време у Предшколској установи 

на територији општине, што укупно износи 156 

радника на неодређено време, 25 радника на одре-

ђено време и укупно 181 радник. Од укупног броја 

радника на одређено време (25), 14 лица су имено-

вана и постављена (5 лица су изабрана, 9 лица су 

постављена) и 11 лица су на одређено време анга-

жована у предшколској установи. Овај податак 

представља стање запослених у децембру месецу 

2017.године. Након доношења Одлуке о максимал-

ном броју запослених за 2018. годину код сваког од 

организационог облика, од стране Скупштине 

општине, а  у складу са актом Владе, доћи ће до 

измене горе наведених података. 

          Одлуком о буџету за 2018. годину обезбеђују 

се средства за укупан број запослених на одређено и 

неодређено време из става 1. овог члана, а на бази 

постојећег броја запослених. 

           Плате запослених код корисника буџета ло-

калне власти уређене су и у складу са Законом о 

платама у државним органима и јавним службама 

(„Службени гласник РС", бр.62/06...99/14), Законом 

о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних 

примања код корисника јавних средстава („Службе-

ни гласник РС", број 116/14), Уредбом о коефици-

јентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним орга-

нима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - пре-

чишћен текст и 2/12). 

 Приликом обрачуна и исплате плата за 

запослене у предшколским установама и 

другим јавним службама  пре свега у установама 

културе не примењује се Уредба о коефицијентима 

за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним 

органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун 

и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 44/01...58/14). 

 У 2018. години планирано је повећање плате 

запосленима у предшколским установама за 10 %  и 

у осталим јавним службама за 5%, као и у органима 

и службама локалне власти за 5%, а у складу са 

Упутством министра и  Закључком Владе РС. 

           Приликом обрачуна и исплате плата 

примењују се основице према закључцима  Владе 

Републике Србије 05 Број: 121-3130/2014 од 22. 

априла 2014. године и 05 Број:        121-13957/2014 

од 6. новембра 2014. године. 

           И током 2018. године примењују се одредбе 

Закона о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања код корисника јавних средстава, 

који је објављен у „Службеном гласнику РС", број 

116/14 од 27. октобра 2014. године. 

             У складу са чланом 5. став 1. Законом о при-

временом уређивању основица за обрачун и исплату 

плата, односно зарада и других сталних примања 

код корисника јавних средстава, основица за обра-

чун и исплату плата код  корисника јавних 

средстава, утврђена законом, другим прописом или 
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другим општим или појединачним актом, који је у 

примени на дан доношења овог закона, умањује се 

за 10%. Средства добијена по основу умањења 

планирана су на апропријацији економске 

класификације 465. 

             Ништаве су одредбе општег или 

појединачног акта (осим појединачног акта којим се 

плата повећава по основу напредовања) којима се 

повећавају основице, коефицијенти и други 

елементи, односно уводе нови елементи, на основу 

којих се повећава износ плата и другог сталног 

примања код субјеката из члана 2. овог закона, 

донет за време примене овог закона (члан 4.Закона). 

             Према члану 7. Законом о привременом уре-

ђивању основица за обрачун и исплату плата, одно-

сно зарада и других сталних примања код корисни-

ка јавних средстава, директни и индиректни кори-

сници буџетских средстава локалне власти, којима 

се умањује планирани износ средстава за плате, 

дужни су да у року од три  дана од дана извршене 

коначне исплате плата за одређени месец на рачун 

прописан за уплату  јавних прихода Републике 

Србије уплате разлику између укупног износа плата 

обрачунатих  применом основице која није умањена 

у складу са одредбама наведеног закона са урачуна-

тим  доприносима, који се исплаћују на терет 

послодавца и укупног износа плата обрачунатих  

применом умањене основице у смислу овог закона 

са урачунатим доприносима, који се такође  испла-

ћују на терет послодавца.  

          Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава локалне власти који су исплатиоци дру-

гих сталних примања, дужни су да у року од три 

дана од дана извршене исплате за одређени месец 

на рачун прописан за уплату јавних прихода Репу-

блике Србије уплате разлику између укупног износа 

другог сталног примања који није умањен у смислу 

овог закона и укупног износа другог сталног при-

мања који је обрачунат са умањењем у смислу овог 

закона. 

            Горе наведени корисници не могу опредељи-

вати, нити користити, средства која су у обавези да 

уплате у складу са наведеним чланом 7. Закона, за 

друге намене. 

              Према члану 8. став 2. Закона, јавно преду-

зеће основано од стране локалне власти дужно је да 

приликом овере обрасца за обрачун и исплату зара-

да достави надлежном органу локалне власти доказ 

о уплаћеном износу средстава из члана 7. ст. 1. и 2. 

овог закона за претходну исплату и обрачунатом 

износу средстава из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона 

за текућу исплату за то јавно предузеће и правна 

лица основана од стране тог јавног предузећа. 

              Надлежни орган локалне власти је дужан да 

једном месечно, а најкасније до 10. у месецу за 

претходни месец достави министарствима надлеж-

ним за начин и контролу обрачуна и исплате зарада 

у јавним предузећима извештај о извршеној уплати 

из члана 7 ст. 1. и 2. овог закона. 

              У случају да обавезу из члана 7. ст. 1. и 2. 

овог закона не изврше корисници јавних средстава 

чији је оснивач локална власт, министар надлежан 

за послове финансија ће на предлог министарства 

надлежног за начин и контролу обрачуна и исплате 

зарада у јавним предузећима решењем привремено 

обуставити пренос трансферних средстава из буџета 

Републике Србије, односно припадајућег дела поре-

за на зараде и пореза на добит правних лица једини-

ци локалне власти, док се та обавеза не изврши. 

 У буџетској 2018. години, није планирано 

вршење обрачуна и исплата поклона у новцу, бо-

жићних, годишњих и других врста награда, бонуса 

и примања запослених ради побољшања материјал-

ног положаја и побољшања услова рада предвиђе-

них посебним и појединачним колективним угово-

рима, за директне и индиректне кориснике буџет-

ских средстава локалне власти, као и друга примања 

из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду (''Слу-

жбени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 

75/14) осим јубиларних награда за запослене који су 

то право стекли у 2018. години. 

 

Члан 15.  

 На терет буџетских средстава корисник може 

преузимати обавезе само до износа апропријације 

утврђене овом одлуком. 

 У случају да се у току године обим 

пословања или овлашћења директног, односно 

његовог индиректног корисника буџетских 

средстава промени, износ апропријација издвојених 

за активности тог корисника повећаће се, односно 

смањити. 

 Ако се обим пословања или овлашћења 

директног, односно његовог индиректног корисника 

буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, 

средства ће се обезбедити из текуће буџетске 

резерве. 

 У случају оснивања новог директног, 

односно индиректног корисника буџетских 

средстава, средства за његово пословање или 

овлашћења обезбеђују се из текуће буџетске 

резерве. 

 Ако корисник буџетских средстава престане 

да постоји, а његови задаци нису пренети на другог 

корисника буџетских средстава, неискоришћена 

средства се преносе у текућу буџетску резерву и 

могу се користити за намене за које је предвиђено 

коришћење средстава сталне буџетске резерве. 

 Ако се у току године од једног директног, 

односно индиректног корисника буџетских 
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средстава образује више директних, односно 

индиректних корисника, неискоришћена средства 

распоређена том кориснику преносе се у текућу 

буџетску резерву и распоређују новообразованим 

директним, односно индиректним корисницима 

буџетских средстава. 

 Одлуку о промени у апропријацијама из ст. 

1-5. овог члана и о коришћењу средстава текуће 

буџетске резерве доноси Председник општине на 

предлог локалног органа надлежног  за послове 

финансија. 
 

Члан 16. 

 Изузетно, у случају ако се буџету општине 

определе актом наменска трансферна средства са 

другог нивоа власти укључујући и средства за на-

докнаду штета услед елементарних непогода, као и 

у случају уговарања донације, чији износи нису би-

ли познати у поступку доношења ове одлуке о буџе-

ту, орган управе надлежан за финансије отвориће у 

складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на 

основу тог акта, одговарајуће апропријације за 

извршавање расхода по том основу. 

 У  случају да један ниво власти својим актом 

определи другом нивоу власти наменска трансферна 

средства, као и у случају уговарања донације, чији 

износи нису могли бити познати у поступку доно-

шења буџета, орган управе надлежан за финансије 

на основу тог акта отвара одговарајуће апроприја-

ције за извршавање расхода и издатака по том осно-

ву. 

 Директни корисник буџетских средстава који 

оствари приходе и примања чији износи нису могли 

бити познати у поступку доношења буџета, подноси 

захтев органу управе надлежном за финансије за 

отварање, односно повећање одговарајуће апропри-

јације за извршење расхода и издатака из свих изво-

ра финансирања, осим за извор 01 – Приходи из 

буџета. 

 Индиректни корисник буџетских средстава 

који оствари приходе и примања чији износи нису 

могли бити познати у поступку доношења буџета, 

подноси захтев надлежном директном кориснику за 

отварање, односно повећање одговарајуће апропри-

јације за извршење расхода и издатака из свих изво-

ра финансирања, осим за извор 01 – Приходи из 

буџета. 

 Апропријације из става 1., 2., 3. и 4. овог 

члана могу се мењати без ограничења.  

Члан 17. 

 Обавезе према корисницима буџетских 

средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета. 

 У 2018. години приоритет у извршавању 

расхода за робе и услуге дирекних и индирекних 

корисника буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове, трошкове текућих поправки и 

одржавања и материјал, уз максималне уштеде на 

контима 422, 423 и  424.   

 Корисници буџетских средстава дужни су да 

обавезе настале по основу сталних трошкова, 

трошкова 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. 

 Поштовање приоритета у извршавању 

расхода и издатака и спровођење других мера за 

побољшање финансијске дисциплине пратиће се на 

основу месечних извештавања о стању доцњи ( 

доспеле, а неизмирене обавезе) од стране корисника 

буџетских средстава. 

 

Члан 18. 

 Средства буџета распоређују се и исказују по 

ближим наменама, у складу са организационом, 

функционалном, програмском и економском 

класификацијом, годишњим програмом и 

финансијским планом прихода и расхода буџетских 

корисника. 

 Годишњи програм и финансијски план 

прихода и расхода из става 1. овог члана доноси 

надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 19. 

 Приликом додељивања уговора о набавци 

добара, пружању услуга и извођењу радова сви 

корисници буџета треба да поступе на начин 

утврђен Законом о јавним набавкама ( “Сл.гласних 

РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 Јавна набавка мале вредности, у складу са 

чланом 39. Закона, јесте набавка истоврсних добара, 

услуга или радова чија је укупна процењена 

вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 

динара.  На набавке истоврсних добара, услуга 

или радова чија је укупна процењена вредност на 

годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара, 

корисници буџета нису у обавези да примењују 

одредбе овог Закона. 

 

Члан 20. 

 Корисници средстава буџета општине 

преузимају обавезе на основу писаног уговора или 

другог правног акта, уколико законом није 

другачије прописано.  

 Корисници буџетских средстава дужни су да 

обавесте трезор локалне власти: 

1. О намери преузимања обавезе, 
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2. Након потписивања уговора или другог 

правног акта којим се преузима обавеза, о 

преузимању обавезе и предвиђеним 

условима и роковима плаћања, 

3. О свакој промени која се тиче износа, рокова 

и услова плаћања из тачке 2 овог члана, 

4. Поднесу захтев за плаћање у року 

прописаном актом Министра из члана 58. 

Закона о буџетском систему ( "Службени 

гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 

, 93/12,62/13 ,63/2013, 108/2013, 142/2014, 

68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016). 

 Преузете обавезе чији је износ већи од 

износа средстава предвиђеног овом одлуком или 

која су настале у супротности са овом одлуком не 

могу се извршавати на терет консолидованог рачуна 

трезора буџета општине. 

 

Члан 21. 

 У случају да се у току године обим 

пословања или овлашћења директног корисника 

буџетских средстава промени, износ апропријација 

издвојених за активности тог корисника могу се 

увећати, односно смањити на терет или у корист 

текуће буџетске резерве. 

 Решење о промени апропријације из става 1. 

овог члана доноси Председник општине. 

 Директни корисник буџетских средстава, уз 

одобрење локалног органа управе надлежног за фи-

нансије, може извршити преусмеравање апроприја-

ције одобрених на име одређеног расхода у износу 

до  5% вредности апропријације за расход чији се 

износ умањује.  У случају да се у току године 

изврши повећање, односно смањење апропријације 

иста се накнадном променом апропријације не може 

смањити, односно повећати. 

 У случају ребаланса буџета, за износ извр-

шене промене апропријације путем преусмеравања 

до ребаланса умањује се укупан износ могуће про-

мене вредности апропријације. 

 Ако у току године дође до промене околно-

сти која не угрожава утврђене приоритете унутар 

буџета, Председник општине доноси одлуку да се 

износ апропријације који није могуће искористити, 

пренесе у текућу  буџетску резерву и може се кори-

стити за намене које нису предвиђене буџетом или 

за намене за које средства нису предвиђена у до-

вољном обиму. 

 Укупан износ преусмеравања не може бити 

већи од износа разлике између буџетом одобрених 

средства текуће буџетске резерве и максимално мо-

гућег износа средстава текуће буџетске резерве 

утврђеног чланом 69. став 3. Закона о буџетском 

систему. 

 

Члан 22. 

 Ако се у току фискалне године расходи и 

издаци повећају или приходи смање,  надлежни 

извршни орган локалне власти, на предлог локалног 

органа управе надлежног за финансије, може 

обуставити извршење појединих расхода и издатака 

(у даљем тексту: привремена обустава извршења), 

не дуже од 45 дана. 

Привременом обуставом извршења може се: 

1) зауставити преузимање обавеза; 

2) предложити продужење уговорног рока за 

плаћање; 

3) зауставити давање одобрења за закључење 

уговора; 

4) зауставити коришћење квота. 

 Локални орган управе надлежан за 

финансије, у сарадњи са директним корисницима 

буџетских средстава, припремају предлог обима и 

мера привремене обуставе извршења. 

 Мере привремене обуставе извршења могу се 

применити на све директне и индиректне кориснике 

буџетских средстава. 

 О одлуци из става 1. овог члана надлежни 

извршни орган локалне власти обавештава 

скупштину локалне власти, у року од седам дана. 
 

Члан 23. 

 За извршавање Одлуке о буџету одговоран је 

председник општине. 

 Наредбодавац за извршење  буџета  је пред-

седник општине. 

 

Члан 24. 

 Општинско веће је одговорно, у смислу За-

кона о буџетском систему, за спровођење фискалне 

политике и управљање јавном имовином, приходи-

ма и примањима и расходима и издацима. 

 Овлашћује се, Председник општине, да под-

несе захтев Министарству финансија за одобрење 

фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 

10%, уколико је резултат реализације јавних инве-

стиција. 

 

Члан 25. 

 Локални орган управе надлежан за финансије  

у обавези је да редовно прати извршење буџета и 

најмање два пута годишње информише Општинско 

веће,а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног,односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу 

извештаја из став 1.овог члана, Општинско веће 

усваја и доставља извештај Скупштини општине на 

упознавање. 

 

Члан 26. 
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 Распоред и коришћење средстава врши се 

финансијским плановима и програмима у оквиру 

раздела, чији су носиоци директни корисници бу-

џетских средтава, и то: 

Раздео 1, Глава 1-Скупштина општине 

 За коришћење средства из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

председник скупштине општине или његов заменик, 

уз пратећу оргиналну документацију претходно 

припремљену и контролисану од стране стручних 

служби Одељења за финасије и привреду Општин-

ске управе. 

Раздео 2, Глава 2-Председник општине 

 За коришћење средства из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

председник општине или његов заменик, уз пратећу 

оргиналну документацију претходно припремљену 

и контролисану од стране стручних служби Одеље-

ња за финасије и привреду Општинске управе. 

Раздео 3, Глава 3-Општинско веће 

 За коришћење средства из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

председник општине или његов заменик, уз пратећу 

оргиналну документацију претходно припремљену 

и контролисану од стране стручних служби Одеље-

ња за финасије и привреду Општинске управе.  

Раздео 4, Глава 4-Општинска управа 

 За коришћење средства из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела, везаних за ресорне 

функције по одељењема општинске управе, захтеве 

подносе: начелник Општинске управе или лица која 

овласти, уз пратећу оргиналну документацију прет-

ходно припремљену и контролисану од стране 

одговорног лица задуженог у Одељење за финансије 

и привреду Општинске управе, а за коришћење 

средстава из одобрених апропријација у оквиру раз-

дела, везаних за функције 160 – Месне заједнице, 

911 – Предшколско васпитање, 912 – Основно обра-

зовање, 920 - Средње образовање, 820 - Култура, 

810 - Спорт, 473 – Туризам, захтеве подносе руко-

водиоци индиректних буџетских корисника,  уз пра-

тећу књиговодствену документацију (копије истих) 

претходно припремљену и контролисану од стране 

одговорног лица службе књиговодства индиректних 

корисника.   

 Руководиоци корисника или њихови замени-

ци, из предходног става, су непосредно одговорни 

Председнику општине за коришћење средства из 

одобрених апропријација. 

 Сви захтеви из овог члана се подносе Трезо-

ру општине при Одељењу за финансије и привреду 

Општинске управе ( у даљем тексту: Трезор). 

 У случајевима када буџетским корисник на-

мерава да покрене поступак јавних набавки, у окви-

ру додељених апропријација, за текуће поправке и 

одржавање објеката, капитално одржавање  објеката 

и куповину опреме ( економска класификација 425, 

511 и 512), исти је дужан да се предходно обрати 

Трезору захтевом за преузимање обавеза најмање 

три дана од дана покретања поступака јавних на-

бавки. По спроведеном поступку јавних набавки 

буџетски корисник ће поднети захтев Трезору за 

пренос средстава. 

 На захтев трезора корисници су дужни да 

доставе на увид и друге податке који су неопходни 

ради преноса средстава из Трезора.  

 Унутар Одељења за финансије Општинске 

управе се спроводи интерна контрола о оправдано-

сти и законистости поднетих документа на плаћање 

из средстава буџета, на основу одобрених апропри-

јација из ове одлуке, финансијских планова и про-

грама  за сваког буџетског корисника.     

 

Члан 27. 

 За законито и наменско коришћење средства 

распоређених овом одлуком, одговоран је начелник 

Општинске управе. 

 За законито и наменско коришћење средства 

распоређених  овом одлуком из области предшкол-

ског, основног и средњег образовања, културе, фи-

зичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге 

о деци и здравства, за јавна предузећа, месне зајед-

нице и остале кориснике одговорно је лице кори-

сника.  

 

Члан 28. 

 Корисници средстава могу користити сред-

ства распоређена овом Одлуком само за намене које 

су им по њиховим захтевима та средства одобрена и 

пренета. 

 

Члан 29. 

 Директни и индиректни корисници буџет-

ских средстава у 2018. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовине исказују на терет 

капитала, односно не исказују расход амортизације 

и употребе средстава за рад. 

 

Члан 30. 

 У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 

основ, средства се враћају у буџет општине. 

 

Члан 31. 

  Уколико буџетски корисник, у складу са 

посебним законима, остварује сопствене приходе, 

надлежни орган локалне власти дужан је да води 

рачуна да тај корисник извршава расходе и издатке 

првенствено из тог и других извора, па тек онда из 
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извора 01 – Приходи из буџета ( члан 52. Закона о 

буџетском систему). 

 Уколико индиректни корисник буџета својом 

делатношћу изазове судски спор  извршење право-

снажних судских одлука и судска поравнања извр-

шавају се на терет његових апропријација, а преко 

апропријације која је намењена за ову врсту расхода 

из осталих извора, (пре свега из прихода које буџет-

ски корисници остваре обављањем сопствене де-

латности). 

 

Члан 32. 

 Привремено расположива средства на рачуну 

буџета могу се краткорочно пласирати или орочава-

ти код банака и других финансијских организација, 

у складу са Законом. 

 Уговор из става 1. овог члана закључује лице 

које је овлашћено за управљање готовинским сред-

ствима Трезора. 

 

Члан 33. 

 Приходи који су погрешно уплаћени, или 

уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се 

на терет погрешно или више уплаћених прихода, 

ако посебним прописима није другачије одређено. 

 Приходи из става 1. овог члана закључује 

лице које је овлашћено да управља готовинским 

средствима Трезора. 

Члан 34. 

 Буџетски корисници дужни су да на захтев 

надлежног одељења, т.ј.  Службе директног кори-

сника, ставе на увид документацију о њиховом фи-

нансирању, као и да достављају извештаје о оства-

рењу прихода и извршење расхода у одређеном пе-

риоду ( најмање тромесечно), укључујући и приходе 

које остваре обављањем услуга. 
 

Члан 35. 

 Одлуку о капиталном задуживању општине 

доноси Скупштина општине, по претходно прибав-

љеном мишљењу Министарства финансија Репу-

блике Србије. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

 Корисници буџетских средстава до 31. де-

цембра 2018. године пренеће на рачун извршења 

буџета сва средства која нису утрошена за финанси-

рање расхода у 2018. години, која су тим корисни-

цима пренета у складу са Одлуком о буџету општи-

не Сурдулица за 2018. годину. 

 

Члан 37. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се од 01.01.2018. године, а објавиће се  

у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 40-2/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 
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о са 

31.12.201

6. године 

2017 - 

план 

2017 

- 

проц

ена 

извр

шењ

а 

2018 2019 2020 
Након   

2020 

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

1 

Пројектна 

документација за 

изградњу моста  између 

градског парка и базена 

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

2 

Пројектна 

документација за 

изградњу потпорних 

зидова за заштиту 

путне инфраструктуре 

на територији општине 

Сурдулица 

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

3 

Израда пројектно 

техничке 

документације за 

изградњу и 

реконструкцију 

деоница канализационе 

мреже на територији 

општине Сурдулица 

    110,000   0 110,000 0 110,000 0 0 0 

4 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

локалног пута у 

Сувојници на к.п. Бр. 

1561 КО Сувојница 

дужине око 100м 

    15,000   0 15,000 0 15,000 0 0 0 

5 

Пројектна 

документација за 

изградњу фекалне 

канализације у 

Загужању од државног 

пута Сурдулица-

Владичин хан до 

планираног потисног 

вода за ППОВ 

    

40,000 

  0 300,000 0 40,000 0 0 0 

6 

Пројектна 

документација за 

изградњу потисног вода 

од Загужања до ППОВ 

    

288,000 

  0 288,000 0 288,000 0 0 0 

7 

Пројектна 

документација за  

продужетак 

канализационе мреже у 

Загужању – засеок 

Копчини 

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

8 

Пројектна 

документација 

изградње нн мреже и 

расвете у Сурдулици 

(10 локација) 

    579,600   0 579,600 0 579,600 0 0 0 

9 

Пројекат изведеног 

објекта локалног 

некатегорисаног пута у 

селу Ћурковица, насеље 

Парапуде 

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

10 

Пројекат изведеног 

објекта за крак улице 

Новице Дојчиновића     72,000   0 72,000 0 72,000 0 0 0 
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11 

Пројектна 

документација за 

израду атмосферске 

канализације у улици 

Сурдуличких мученика 

    100,000   0 100,000 0 100,000 0 0 0 

12 

Пројекат 

препарцелације за 

потребе изградње 

саобраћајнице 13-13 

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

13 

Пројектна 

документација за 

реконструкцију 

локалног 

некатегорисаног пута у 

с.Ћурковица – 

Парапуре крак 4 

    15,000   0 15,000 0 15,000 0 0 0 

14 

Пројектна 

документација за 

изградњу локалног пута 

код новог моста у 

Ћурковици 

    15,000   0 15,000 0 15,000 0 0 0 

15 

Пројектна 

документација за 

изградњу фекалне 

канализације у 

Масурици III фаза 

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

16 

Израда пројектне 

документације за 

реконструкцију 

канализационе мреже у 

улици Жике Стајковића 

    100,000   0 100,000 0 100,000 0 0 0 

17 

Пројектна 

документација за 

изградњу фекалне 

канализације у 

Алакинцу од Млинара 

до будућег ППОВ 

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

18 

Пројектна 

документација за 

изградњу секундарног 

крака канализационе 

мреже  у Алакинцу од 

кп.бр. 1677/2 до 

кп.бр.685/3 

КО.Алакинце и крака у 

појасу локалног 

некатегорисаног пута 

на кп.бр. 2319 К.О. 

Алакинце 

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

19 

Пројектна 

документација 

канализација Кеј Раде 

Цветковић 

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

20 

Пројектна 

документација за 

изградњу дела фекалне 

канализационе мреже у 

Алакинцу, код школе, у 

дужини од 400м 

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

 
 

Прилог  2a 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Шифра ЈЛС:                       
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  3,757,000       

         

         
  3,757,000       

         

         

у дин 

(заокружено на 

000)            

Р.б

р. 

Назив 

капита

лног 

пројек

та 

Ш

и

ф

ра 

пр

ог

ра

ма 

Ш

иф

ра 

пр

ог

ра

мс

ке 

ак

ти

вн

ос

ти/ 

Пр

оје

кт

а 

Ко

нто 

3. 

ни

во 

Ко

нт

о 

4. 

ни

во 

И

з

в

о

р 

Ре

ал

из

ов

ан

о 

за

кљ

уч

но 

са 

31.

12.

20

16. 

го

ди

не 

2017

- 

пла

н 

2

0

1

7 

- 

п

р

о

ц

е

н

а 

р

е

а

л

и

з

а

ц

и

ј

е 

2018 
20

19 

20

20 

На

ко

н   

202

0 

Гр

ађ

ев

ин

ск

а 

до

зв

ол

а 

(да

ту

м 

из

да

ва

ња 

- 

да

н/

ме

се

ц/г

од

ин

а) 

Да

ту

м 

обј

ав

љи

ва

ња 

јав

но

г 

по

зи

ва 

на

ба

вк

е 

(да

н/

ме

се

ц/г

од

ин

а) 

Уго

вор 

(бро

ј 

угов

ора 

и 

дат

ум  

закљ

уче

ња - 

дан/

месе

ц/го

дин

а)  

Угов

орен

а 

вред

ност 

по 

осно

вно

м 

угов

ору 

(у 

дин.) 

До

да

тн

о 

уг

ов

ор

ен

а 

вр

ед

но

ст 

(у 

ди

н.) 

Ро

к 

ре

ал

из

ац

ије 

по 

ос

но

вн

ом 

уг

ов

ор

у  ( 

у 

да

ни

ма

) 

Ане

кси

ма 

про

дуж

ен 

рок 

(пр

оду

же

ња 

рок

а у 

дан

има  

и 

крај

њи 

дат

ум 

по 

ане

ксу 

- 

дан/

мес

ец/г

оди

на) 

Ре

ал

но 

оч

ек

ив

ан

и 

ро

к 

ре

ал

из

ац

иј

е 

(д

а

ту

м 

- 

да

н/

ме

се

ц/г

од

ин

а) 

С

та

ту

с 

п

р

ој

ек

та 

(1

, 

2, 

3, 

4 

,5, 

 6 

и

л

и 

7) 

На

по

ме

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

Пројект

на 
докуме

нтација 

за 
изград

њу 

моста  
између 

градско

г парка 
и 

базена 

11
01 

00
01 

511 
51
14 

1   
200,
000 

  

200,

000 

          

404-

193/

17-

01 
од 

08.0

8.20
17. 

200,0
00 

        3 

  

2 

Пројект

на 
докуме

нтација 

за 
изград

њу 

потпор
них 

зидова 

за 
заштит

у путне 

инфрас
труктур

е на 
територ

ији 

општин
е 

Сурдул

ица 

11
01 

00
01 

511 
51
14 

1   
360,
000 

  

360,

000 

          

404-
193/

17-

01 
од 

08.0

8.20
17. 

360,0
00 

        3 

  

3 

Израда 
пројект

но 

техничк
е 

докуме

нтације 

за 

11
01 

00
01 

511 
51
14 

1   
110,
000 

  

110,

000 

          

404-
193/

17-

01 
од 

08.0

8.20

17. 

110,0
00 

        3 
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изград
њу и 

реконст

рукцију 
деониц

а 

канализ
ационе 

мреже 

на 
територ

ији 

општин
е 

Сурдул

ица 

4 

Пројект
на 

докуме

нтација 
за 

реконст
рукцију 

локалн

ог пута 
у 

Сувојн

ици на 
к.п. Бр. 

1561 

КО 
Сувојн

ица 

дужине 
око 

100м 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

15,0

00 
  

15,0

00 

          

404-

145/

17-
01 

од 

05.0
6.20

17 

15,00

0 
        3 

  

5 

Пројект

на 
докуме

нтација 

за 
изград

њу 

фекалн
е 

канализ
ације у 

Загужа

њу од 
државн

ог пута 

Сурдул
ица-

Владич

ин хан 
до 

планир

аног 
потисн

ог вода 

за 

ППОВ 

11
01 

00
01 

511 
51
14 

1   
300,
000 

  

40,0

00 

          

404-
192/

17-

01 
од 

01.0

8.20
17. 

40,00
0 

        3 

  

6 

Пројект

на 

докуме
нтација 

за 

изград
њу 

потисн

ог вода 
од 

Загужа
ња до 

ППОВ 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

288,

000 
  

288,

000 

          

404-

151/
17-

01 

од 
12.0

6.20

17 

288,0

00 
        3 

  

7 

Пројект

на 
докуме

нтација 

за  
продуж

етак 

11
01 

00
01 

511 
51
14 

1   
288,
000 

  
288,
000 

          

404-

151/
17-

01 

од 
12.0

6.20

288,0
00 

        3 
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канализ

ационе 
мреже 

у 

Загужа
њу – 

засеок 

Копчин
и 

17 

8 

Пројект

на 
докуме

нтација 

изград
ње нн 

мреже 

и 
расвете 

у 

Сурдул
ици (10 

локациј

а) 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

579,

600 
  

579,

600 
          

404-

117/
16-

01 

од 
22.0

4.20

16 

579,6

00 
        4 

  

9 

Пројека

т 

изведен
ог 

објекта 

локалн
ог 

некатег

орисан
ог пута 

у селу 

Ћурков
ица, 

насеље 

Парапу
де 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

144,

000 
  

144,

000 
                      1 

  

10 

Пројека

т 
изведен

ог 

објекта 
за крак 

улице 

Новице 
Дојчин

овића 

11
01 

00
01 

511 
51
14 

1   
72,0

00 
  

72,0
00 

                      1 

  

11 

Пројект

на 
докуме

нтација 

за 
израду 

атмосф

ерске 
канализ

ације у 

улици 
Сурдул

ичких 
мучени

ка 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

100,

000 
  

100,

000 
          

404-

194/

17-
01 

од 

08.0
8.20

17 

100,0

00 
        3 

  

12 

Пројека

т 
препар

целациј

е за 
потребе 

изград

ње 
саобраћ

ајнице 

13-13 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

120,

000 
  

120,

000 
          

404-

194/
17-

01 

од 
08.0

8.20

17 

120,0

00 
        3 

  

13 

Пројект

на 

докуме
нтација 

за 

реконст
рукцију 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

15,0

00 
  

15,0

00 
          

404-

145/

17-
01 

од 

05.0
6.20

15,00

0 
        3 
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локалн
ог 

некатег

орисан
ог пута 

у 

с.Ћурко
вица – 

Парапу

ре крак 
4 

17. 

14 

Пројект

на 

докуме
нтација 

за 

изград
њу 

локалн

ог пута 
код 

новог 
моста у 

Ћурков

ици 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

15,0

00 
  

15,0

00 
          

404-

145/

17-
01 

од 

05.0
6.20

17. 

15,00

0 
        3 

  

15 

Пројект
на 

докуме

нтација 
за 

изград

њу 
фекалн

е 

канализ
ације у 

Масури

ци III 
фаза 

11
01 

00
01 

511 
51
14 

1   
288,
000 

  
288,
000 

                        

  

16 

Израда 

пројект
не 

докуме

нтације 
за 

реконст

рукцију 
канализ

ационе 

мреже 
у улици 

Жике 

Стајков
ића 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

100,

000 
  

100,

000 
          

404-

194/

17-
01 

од 

08.0
8.20

17 

100,0

00 
        3 

  

17 

Пројектн

а 
документ

ација за 

изградњу 
фекалне 

канализа

ције у 
Алакинц

у од 

Млинара 
до 

будућег 

ППОВ 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

458,

400 
  

458,

400 
                      1 

  

18 

Пројектн
а 

документ

ација за 
изградњу 

секундар
ног крака 

канализа

ционе 
мреже  у 

Алакинц

у од 
кп.бр. 

1677/2 до 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

180,

000 
  

180,

000 
                      1 
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кп.бр.685

/3 
КО.Алак

инце и 

крака у 
појасу 

локалног 

некатего
рисаног 

пута на 
кп.бр. 

2319 

К.О. 
Алакинц

е 

19 

Пројект

на 
докуме

нтација 

канализ
ација 

Кеј 

Раде 

Цветко

вић 

11
01 

00
01 

511 
51
14 

1   
144,
000 

  
144,
000 

                      1 

  

20 

Пројектн
а 

документ

ација за 
изградњу 

дела 

фекалне 
канализа

ционе 

мреже у 
Алакинц

у, код 

школе, у 
дужини 

од 400м 

11

01 

00

01 
511 

51

14 
1   

240,

000 
  

240,

000 
                        

  

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 
Прилог  2 

Ш

иф

ра 

ЈЛ

С: 

  

       

   

 

         10,730,200    0  10,730,200   10,730,200   1 

               

Пр

иор

ите

т 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Годин

а 

почетк

а 

финан

сирањ

а 

пројек

та 

Годин

а 

заврш

етка 

фина

нсира

ња 

проје

кта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Угов

орени 

рок 

завр

шетк

а 

(месе

ц-

годин

а) 

Реализ

овано 

закључ

но са 

31.12.2

016. 

године 

2017 - 

план 

2017 

- 

проц

ена 

извр

шењ

а 

2018 2019 2020 

На

ко

н   

202

0 

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

1 

Пројектна 

документација 

за 

реконструкциј

у локалног 

пута у 

Загужању, 

крак код 

гробља 

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

Пројекат 

парцелације 

земљишта у 

Доњој Ромској 

махали за 

потребе 

утврђивања 

земљишта за 

редовну 

употребу 

објеката 

    100,000   0 100,000 0 100,000 0 0 0 

3 

Пројекат 

изведеног 

објекта нн 

мрежа и 

расвета у ул. 

Кеј Раде 

Цветковић и у 

насељу Бојина 

Чука 

    168,000   0 168,000 0 168,000 0 0 0 

4 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације 

за изградњу 

постројења за 

пречићавање 

отпадних вода 

насеља 

Биновце, 

Калабовце, 

Дугојницаи 

део насења у 

Сувојници 

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

5 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације 

за изградњу и 

реконструкциј

у деоница 

канализационе 

мреже на 

територији 

општине 

Сурудлица 

    

443,000 

  0 443,000 0 443,000 0 0 0 

6 

Ревизија 

пројекта 

канализационо

г прстена на 

Власини 

    

475,000 

  0 475,000 0 475,000 0 0 0 

7 

Пројектна 

документација 

за 

реконструкциј

у водоводне и 

канализационе 

мреже у улици 

Новице 

Дојчиновића 

    250,000   0 250,000 0 250,000 0 0 0 
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8 

Пројектна 

документација 

за 

реконструкциј

у водоводне 

мреже у улици 

Расадничкој 

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

9 

Реконструкциј

а објеката РОЦ 

код аутобуске 

станице 

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

10 

Урбанистички 

пројекат за 

пијацу 

    375,000   0 375,000 0 375,000 0 0 0 

11 

Пројектна 

документација 

за 

реконструкциј

у објекта 

задружни дом 

Сувојница 

    575,800   0 575,800 0 575,800 0 0 0 

12 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

водоводне 

мреже у појасу 

саобраћајница 

66-66, 120-120 

и 121а-121а 

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

13 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

секундарних 

какрова 

канализационе 

мреже у појасу 

локалних 

некатегорисан

их путева и 

реконструкциј

у путева на 

к.п.бр.364 и 

383 КО 

Алакинце 

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

14 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

фекалне 

канализационе 

мреже унасељу 

Алакинце на 

к.п.бр. 1678/2, 

468/1, 2296, 

2295/2, 2292, 

2296 и 481/2 

КО Алакинце, 

приближне 

дужине 1.500м. 

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

15 

Реконструкциј

а водоводне 

мреже на 

територији 

општине 

Сурдулица 

    2,100,000   0 2,100,000 0 2,100,000 0 0 0 
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16 

Изградња 

колектора за 

прикупљање 

отпадних вода 

са територије 

општина 

Влаичин Хан и 

Сурдулица 

    833,400   0 833,400 0 833,400 0 0 0 

17 

Израда 

пројектне 

документације 

за 

реконструкциј

у објекта 

интерног 

одељења у 

Сурдулици 

    2,460,000   0 2,460,000 0 2,460,000 0 0 0 

18           0 0 0 0 0 0 0 

19           0 0 0 0 0 0 0 

20           0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Прилог  2a 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Шифра ЈЛС:                       

        
 

                       

         
  10,730,200       

         

         
  10,730,200       

         

         

у дин (заокружено на 

000)             

Р.б

р. 

Назив 

капита

лног 

пројек

та 

Ш

иф

ра 

пр

ог

ра

ма 

Ши

фра 

про

гра

мск

е 

акт

ивн

ост

и/ 

Пр

оје

кта 

Ко

нто 

3. 

ни

во 

Ко

нт

о 

4. 

ни

во 

И

з

в

о

р 

Ре

ал

из

ов

ан

о 

за

к

љ

уч

но 

са 

31

.1

2.

20

16

. 

го

ди

не 

20

17

- 

пл

ан 

20

17 

- 

п

р

о

це

н

а 

ре

а

л

из

а

ц

иј

е 

20

18 

20

19 

20

20 

На

ко

н   

202

0 

Гр

ађ

ев

ин

ск

а 

до

зв

ол

а 

(да

ту

м 

из

да

ва

ња 

- 

да

н/

ме

се

ц/г

од

ин

а) 

Дат

ум 

обја

вљ

ива

ња 

јав

ног 

поз

ива 

наб

авк

е 

(да

н/м

есе

ц/го

дин

а) 

Угов

ор 

(број 

угово

ра и 

дату

м  

закљу

чења 

- 

дан/м

есец/г

один

а)  

Уг

ов

оре

на 

вр

едн

ост 

по 

осн

ов

но

м 

уго

во

ру 

(у 

ди

н.) 

До

да

тн

о 

уго

во

ре

на 

вр

ед

но

ст 

(у 

ди

н.) 

Рок 

реа

лиз

аци

је 

по 

осн

овн

ом 

уго

вор

у  ( 

у 

дан

има

) 

Ан

екс

им

а 

про

ду

же

н 

рок 

(пр

оду

же

ња 

рок

а у 

дан

им

а  и 

кра

јњи 

да

ту

м 

по 

ане

ксу 

- 

дан

/ме

сец

/год

ина

) 

Ре

ал

но 

оч

ек

ив

ан

и 

ро

к 

ре

ал

из

ац

ије 

(да

ту

м - 

да

н/

ме

се

ц/г

од

ин

а) 

Ст

ат

ус 

пр

ој

ек

та 

(1, 

2, 

3, 

4 

,5, 

 6 

ил

и 

7) 

На

по

ме

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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1 

Пројект

на 
докуме

нтација 

за 
реконст

рукцију 

локалн
ог пута 

у 

Загужа
њу, 

крак 

код 
гробља 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

10

0,0
00 

  

10

0,0
00 

          

404-

194/1
7-01 

од 

08.08.
2017 

100

,00
0 

        3 

  

2 

Пројека

т 
парцела

ције 

земљи
шта у 

Доњој 

Ромској 

махали 

за 

потребе 
утврђив

ања 

земљи
шта за 

редовн

у 
употреб

у 

објекат
а 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

10

0,0
00 

  

10

0,0
00 

          

404-

194/1
7-01 

од 

08.08.
2017 

100

,00
0 

        3 

  

3 

Пројека

т 
изведен

ог 

објекта 
нн 

мрежа 

и 
расвета 

у ул. 

Кеј 
Раде 

Цветко

вић и у 
насељу 

Бојина 

Чука 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

16
8,0

00 

  

16

8,0

00 

          

404-
182/1

6-01 

од 
03.08.

2016. 

168
,00

0 

        3 

  

4 

Израда 
пројект

но 

технич
ке 

докуме

нтације 
за 

изград
њу 

построј

ења за 
пречић

авање 

отпадн
их вода 

насеља 

Биновц
е, 

Калабо

вце, 
Дугојн

ицаи 

део 
насења 

у 

Сувојн
ици 

11

01 

000

1 
511 

51

14 

1

3 
  

1,3
50,

00

0 

  

1,3

50,
00

0 

          

404-

242/1

6-01 
14.11.

2016. 

1,3

50,
000 

        3 

Уг
ово

ре

на 
вре

дн

ост 
1.5

00.
00

0 

РС
Д ( 

Пл

ан: 
1.3

50.

00
0 

из 

изв
ора 

07 

+ 
15

0.0

00 
из 

изв
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ора 

01. 

5 

Израда 
пројект

но 

технич
ке 

докуме

нтације 
за 

изград

њу 
построј

ења за 

пречић
авање 

отпадн

их вода 

насеља 

Биновц

е, 
Калабо

вце, 
Дугојн

ицаи 

део 
насења 

у 

Сувојн
ици 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

15

0,0
00 

  

15

0,0
00 

          

404-

242/1

6-01 
14.11.

2016. 

150

,00
0 

          

  

6 

Израда 

пројект

но 
технич

ке 

докуме
нтације 

за 

изград
њу и 

реконст

рукцију 
деониц

а 

канализ
ационе 

мреже 

на 
територ

ији 
општин

е 

Сурудл
ица 

11
01 

000
1 

511 
51
14 

1
3 

  

40

0,0

00 

  

40

0,0
00 

          

404-
242/1

6-01 

14.11.
2016. 

400

,00

0 

          

  

7 

Израда 

пројект

но 
технич

ке 

докуме
нтације 

за 

изград
њу и 

реконст

рукцију 
деониц

а 

канализ
ационе 

мреже 

на 
територ

ији 
општин

е 

Сурудл

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

43,

00
0 

  

43,

00
0 
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ица 

8 

Ревизиј

а 
пројект

а 

канализ
ационо

г 

прстена 
на 

Власин

и 

11

01 

000

1 
511 

51

14 

1

3 
  

47
5,0

00 

  
47
5,0

00 

                        

  

9 

Пројект

на 

докуме
нтација 

за 

реконст
рукцију 

водово

дне и 
канализ

ационе 

мреже 
у улици 

Новице 

Дојчин
овића 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

25
0,0

00 

  
25
0,0

00 

                        

  

10 

Пројект

на 

докуме
нтација 

за 

реконст
рукцију 

водово
дне 

мреже 

у улици 
Расадн

ичкој 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

25
0,0

00 

  
25
0,0

00 

                        

  

11 

Реконст

рукција 
објекат

а РОЦ 

код 
аутобус

ке 

станице 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

40
0,0

00 

  
40
0,0

00 

                        

  

12 

Урбани

стички 

пројека
т за 

пијацу 

11
01 

000
1 

511 
51
14 

1   

37

5,0

00 

  

37

5,0

00 

          

404-

192/1

7-01 
од 

01.08.

2017. 

375

,00

0 

        3 

  

13 

Пројект
на 

докуме

нтација 
за 

реконст

рукцију 
објекта 

задруж
ни дом 

Сувојн

ица 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

57
5,8

00 

  
57
5,8

00 

                      1 

  

14 

Пројект
на 

докуме

нтација 
за 

изград

њу 

водово

11
01 

000
1 

511 
51
14 

1   

15

0,0

00 

  

15

0,0

00 

                      1 
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дне 
мреже 

у 

појасу 
саобраћ

ајница 

66-66, 
120-120 

и 121а-

121а 

15 

Пројект
на 

докуме

нтација 
за 

изград

њу 
секунда

рних 

какрова 
канализ

ационе 
мреже 

у 

појасу 
локалн

их 

некатег
орисан

их 

путева 
и 

реконст

рукцију 
путева 

на 

к.п.бр.3
64 и 

383 КО 

Алакин
це 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

30
0,0

00 

  
30
0,0

00 

                      1 

  

16 

Пројект

на 

докуме
нтација 

за 
изград

њу 

фекалн
е 

канализ

ационе 
мреже 

у 

насељу 
Алакин

це на 

к.п.бр. 
1678/2, 

468/1, 

2296, 

2295/2, 

2292, 

2296 и 
481/2 

КО 

Алакин
це, 

прибли

жне 
дужине 

1.500м. 

11
01 

000
1 

511 
51
14 

1   

25

0,0

00 

  

25

0,0

00 

                      1 

  

17 

Реконст
рукција 

водово

дне 
мреже 

на 

територ
ији 

општин

е 

11

01 

000

1 
511 

51

14 

1

3 
  

1,8
90,

00

0 

  

1,8
90,

00

0 

          

352-

45/17
-01 

од 

30.06.
2017 

1,8

90,
000 

        3 
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Сурдул

ица 

18 

Реконст

рукција 

водово
дне 

мреже 

на 
територ

ији 

општин
е 

Сурдул

ица 

11
01 

000
1 

511 
51
14 

1   

21

0,0

00 

  

21

0,0

00 

          

352-

45/17

-01 
од 

30.06.

2017 

210

,00

0 

        3 

  

19 

Изград

ња 

колекто
ра за 

прикуп

љање 

отпадн

их вода 

са 
територ

ије 

општин
а 

Влаичи

н Хан и 
Сурдул

ица 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

83

3,4
00 

  

83

3,4
00 

          

352-

39/17
-01 

од 

30.06.
2017 

833

,40
0 

        3 

  

20 

Израда 
пројект

не 

докуме
нтације 

за 

реконст
рукцију 

објекта 

интерн
ог 

одељењ

а у 
Сурдул

ици 

11

01 

000

1 
511 

51

14 
1   

2,4

60,

00

0 

  

2,4

60,

00

0 

          

404-
229/1

7-01 

од 

11.09.

2017 

2,4
60,

000 

        1 

  

 

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Прилог  2 
Ш

иф

ра 

ЈЛ

С: 

  

       

   

 

                     1 

               

    
28,300,000   0 

1,550,00

0 
0 19,400,000 8,900,000 0 0 

             

           

у дин 

(заокружено 

на 000)  

П

ри

ор

ит

ет 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фин

анси

рањ

а 

прој

Годи

на 

завр

шетк

а 

фина

нсира

ња 

проје

Укупна 

вредност 

пројекта 

Уговор

ени 

рок 

заврше

тка 

(месец-

година

) 

Реал

изов

ано 

зак

ључ

но 

са 

31.1

2.20

2017 - 

план 

2017 - 

проце

на 

извр

шења 

2018 2019 
202

0 

На

кон   

202

0 
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екта кта 16. 

годи

не 

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

1 

Израда 

пројектне 

документац

ије за 

изградњу 

водоводне 

мреже у 

насељу 

Загужање, 

засеок 

"Железарни

к" 

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

2 

Израда 

главног 

пројекта 

санације, 

рекултиваци

је и даље 

експлоатаци

је постојећег 

сметлишта 

"Бубавица" 

за град 

Сурдулицу 

    2,500,000   0 500,000 0 500,000 2,000,000 0 0 

3 

Пројектна 

документац

ија за 

реконструкц

ију 

Здравствено

г центра 

Сурдулица, 

фаза прва, 

изградња 

котларнице 

и цевне 

мреже 

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

4 

Пројектна 

документац

ија за израду 

постоља са 

пратећим 

инсталација

ма за 

постављање 

новог 

семафора на 

градском 

стадиону 

    180,000   0 0 0 180,000 0 0 0 
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5 

Пројектна 

документац

ија за 

реконструкц

ију Моста на 

реци Врли у 

насељу 

Алакинце 

    

250,000 

  0 0 0 250,000 0 0 0 

6 

Геотехнички 

истражни 

радови и 

израда 

геомеханичк

их елабората 

за потребе 

израде 

пројектне 

документац

ије 

    

600,000 

  0 0 0 600,000 0 0 0 

7 

Израда 

пројектне 

документац

ије за 

потребе 

реконструкц

ије локане 

путне мреже 

у насељу 

Загужање – 

Дикавци 

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

8 

Израда 

пројектне 

документац

ије за 

потребе 

реконструкц

ије локане 

путне мреже 

у насељу 

Бацијевце 

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

9 

Израда 

пројектне 

документац

ије за 

потребе 

реконструкц

ије локане 

путне мреже 

у насељу 

Загужање – 

Ново насеље 

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

10 

Израда 

пројектне 

документац

ије за 

потребе 

реконструкц

ије локане 

путне мреже 

у насељу 

Загужање – 

насеље 

Копчини 

    250,000   0 0 0 250,000 0 0 0 
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11 

Пројекат 

препарцелац

ије за 

градску 

пијацу у 

Сурдулици 

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

12 

Израда 

пројектне 

документац

ије за 

озакоњење 

објеката у 

јавној 

својини на 

територији 

општине 

Сурдулица 

    5,900,000   0 0 0 3,000,000 2,900,000 0 0 

13 

Пројектна 

документац

ија за 

реконструкц

ију 

Здравствено

г центра 

Сурдулица 

II фаза 

    10,000,000   0 0 0 10,000,000 0 0 0 

14 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

атмосферске 

каналоизаци

је у насељу 

Парапуде 

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

15 

Израда 

пројеката 

препарцелац

ије за 

потребе 

експроприја

ције 

земљишта 

изградњу 

система за 

прикупљање

,пречишћава

ње и 

одвођење 

отпадних 

вода са 

подручја 

Власине 

    2,500,000   0 0 0 1,000,000 1,500,000 0 0 

16 

Пројекат 

препарцелац

ије за 

потребе 

изузимања 

земљишта за 

паркинг иза 

поште 

    360,000   0 0 0 360,000 0 0 0 
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17 

Пројекат 

препарцелац

ије за 

саобраћајни

це 66-66, 

120-120 и 

121а-121а 

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

18 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

нисконапонс

ке мреже и 

јавне 

расвете у 

појасу 

саобраћајни

ца 66-66, 

120-120 и 

121а-121а 

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

19 

План 

детаљне 

регулације 

регионалног 

колектора за 

одвођење 

отпадних 

вода са 

припадајући

м системом 

на 

територији 

општине 

Сурдулица 

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

20 

Пројектна 

документац

ија за 

изградњу 

саобраћајни

ца 66-66, 

120-120 и 

121а-121а 

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

 

 

 

Прилог  2a 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Шифра 

ЈЛС: 
  

      
   

           

        
 

                        

         
  

19,400,

000 

8,900,0

00 
    

          

         
  

19,400,

000 

8,900,0

00 
    

          

         

у дин 

(заокружено 

на 000)              
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Р.б

р. 

Наз

ив 

кап

итал

ног 

прој

екта 

Ш

иф

ра 

пр

ог

ра

ма 

Ши

фра 

про

гра

мск

е 

акт

ивн

ост

и/ 

Пр

оје

кта 

К

о

н

то 

3. 

н

и

в

о 

Ко

нт

о 4. 

ни

во 

И

з

в

о

р 

Ре

ал

из

ов

ан

о 

за

к

љ

уч

но 

са 

31

.1

2.

20

16

. 

го

д

и

не 

20

17

- 

п

л

а

н 

201

7 - 

про

цен

а 

реа

лиз

аци

је 

20

18 

20

19 

202

0 

Н

ак

он   

20

20 

Гра

ђев

инс

ка 

дозв

ола 

(да

тум 

изда

вањ

а - 

дан/

месе

ц/го

дин

а) 

Дат

ум 

обј

ав

љи

ва

ња 

јав

ног 

поз

ива 

наб

авк

е 

(да

н/м

есе

ц/г

оди

на) 

Угов

ор 

(број 

угово

ра и 

дату

м  

закљу

чења 

- 

дан/м

есец/

годин

а)  

Уг

ов

оре

на 

вр

ед

нос

т 

по 

осн

ов

но

м 

уго

во

ру 

(у 

ди

н.) 

До

да

тн

о 

уг

ов

ор

ен

а 

вр

ед

но

ст 

(у 

ди

н.) 

Рок 

реа

лиз

аци

је 

по 

осн

овн

ом 

уго

вор

у  ( 

у 

дан

им

а) 

Анек

сима 

прод

ужен 

рок 

(прод

уже

ња 

рока 

у 

дани

ма  и 

крајњ

и 

дату

м по 

анекс

у - 

дан/м

есец/

годин

а) 

Реа

лно 

оче

кив

ани 

рок 

реа

лиз

аци

је 

(да

ту

м - 

дан

/ме

сец/

год

ина

) 

Ст

ат

ус 

пр

ој

ек

та 

(1, 

2, 

3, 

4 

,5, 

 6 

ил

и 

7) 

Н

а

п

о

м

е

н

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2

4 

1 

Изра

да 
прој

ектн

е 
доку

мент

ациј
е за 

изгр

адњу 
водо

водн

е 
мре

же у 

насе
љу 

Загу

жањ
е, 

засе

ок 
"Же

леза

рник
" 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1   

30
0,

00

0 

  

30

0,0
00 

          

404-

299/1
7-01 

од 

02.11.
2017. 

300

,00
0 

        3 

  

2 

Изра

да 
глав

ног 

прој
екта 

сана

ције, 
реку

лтив

ациј
е и 

даље 

експ
лоат

ациј

е 
пост

ојеће

г 
смет

лиш

та 
"Буб

авиц

а" за 
град 

Сурд

улиц
у 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1   

50
0,

00

0 

  

50

0,0
00 

2,0
00,

00

0 
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3 

Прој

ектн
а 

доку

мент
ациј

а за 

реко
нстр

укци
ју 

Здра

вств
еног 

цент

ра 
Сурд

улиц

а, 
фаза 

прва, 

изгр
адња 

котл

арни
це и 

цевн

е 
мре

же 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1   

50

0,

00
0 

  

50
0,0

00 

2,5

00,

00
0 

                      

  

4 

Прој

ектн
а 

доку

мент
ациј

а за 
изра

ду 

пост
оља 

са 

прат
ећим 

инст

алац
ијам

а за 

пост
авља

ње 

ново
г 

сема

фора 
на 

град

ском 
стад

иону 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1       

18
0,0

00 

                        

  

5 

Прој

ектн

а 

доку
мент

ациј

а за 
реко

нстр

укци
ју 

Мос

та на 
реци 

Врли 

у 
насе

љу 

Алак
инце 

11
01 

000
1 

51
1 

511
4 

1       

25

0,0
00 
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6 

Геот
ехни

чки 

истр
ажни 

радо

ви и 
изра

да 

геом
ехан

ички

х 
елаб

орат

а за 
потр

ебе 

изра
де 

прој

ектн
е 

доку

мент
ациј

е 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1       

60
0,0

00 

                        

  

7 

Изра
да 

прој

ектн
е 

доку

мент
ациј

е за 

потр
ебе 

реко

нстр
укци

је 

лока
не 

путн

е 
мре

же у 

насе
љу 

Загу

жањ
е – 

Дика

вци 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1       

25

0,0
00 

                        

  

8 

Изра

да 

прој
ектн

е 

доку

мент

ациј

е за 
потр

ебе 

реко
нстр

укци

је 
лока

не 

путн
е 

мре

же у 
насе

љу 

Баци
јевце 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1       

25
0,0

00 
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9 

Изра

да 
прој

ектн

е 
доку

мент

ациј
е за 

потр
ебе 

реко

нстр
укци

је 

лока
не 

путн

е 
мре

же у 

насе
љу 

Загу

жањ
е – 

Ново 

насе
ље 

11
01 

000
1 

51
1 

511
4 

1       

25

0,0

00 

                        

  

10 

Изра

да 

прој
ектн

е 

доку
мент

ациј
е за 

потр

ебе 
реко

нстр

укци
је 

лока

не 
путн

е 

мре
же у 

насе

љу 
Загу

жањ

е – 
насе

ље 

Копч
ини 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1       

25

0,0
00 

                        

  

11 

Прој

екат 

преп

арце

лаци
је за 

град

ску 
пија

цу у 

Сурд
улиц

и 

11
01 

000
1 

51
1 

511
4 

1       

30

0,0

00 

                        

  

12 

Изра

да 
прој

ектн

е 
доку

мент

ациј
е за 

озак

11
01 

000
1 

51
1 

511
4 

1       

3,0

00,
00

0 

2,9

00,
00

0 
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оње
ње 

обје

ката 
у 

јавн

ој 
свој

ини 

на 
тери

тори

ји 
опш

тине 

Сурд
улиц

а 

13 

Прој

ектн
а 

доку
мент

ациј

а за 
реко

нстр

укци
ју 

Здра

вств
еног 

цент

ра 
Сурд

улиц

а II 
фаза 

11
01 

000
1 

51
1 

511
4 

1       

10,

00
0,0

00 

                        

  

14 

Прој

ектн

а 
доку

мент

ациј
а за 

изгр
адњу 

атмо

сфер
ске 

кана

лоиз
ациј

е у 

насе
љу 

Пара

пуде 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1       

25
0,0

00 

                        

  

15 

Изра
да 

прој

екат
а 

преп

арце
лаци

је за 

потр
ебе 

експ

ропр
ијац

ије 
земљ

ишта 

изгр
адњу 

сист

ема 
за 

прик

упља

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1       

1,0

00,

00
0 

1,5

00,

00
0 
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ње, 

преч
ишћ

авањ

е и 
одво

ђење 

отпа
дних 

вода 
са 

подр

учја 
Влас

ине 

16 

Прој

екат 
преп

арце

лаци
је за 

потр

ебе 

изуз

има

ња 
земљ

ишта 

за 
парк

инг 

иза 
пош

те 

11
01 

000
1 

51
1 

511
4 

1       

36

0,0

00 

                        

  

17 

Прој
екат 

преп

арце
лаци

је за 

саоб
раћај

нице 

66-
66, 

120-

120 
и 

121а

-
121а 

11
01 

000
1 

51
1 

511
4 

1       

36

0,0

00 

                        

  

18 

Прој

ектн
а 

доку

мент
ациј

а за 

изгр
адњу 

ниск

онап
онск

е 

мре
же и 

јавне 

расв
ете у 

појас

у 
саоб

раћај

ница 
66-

66, 

120-
120 

и 

121а
-

121а 

11
01 

000
1 

51
1 

511
4 

1       

30

0,0

00 
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19 

План 
дета

љне 

регу
лаци

је 

реги
онал

ног 

коле
ктор

а за 

одво
ђење 

отпа

дних 
вода 

са 

прип
адају

ћим 

сист
емом 

на 

тери
тори

ји 

опш
тине 

Сурд

улиц
а 

11
01 

000
1 

51
1 

511
4 

1   

25

0,
00

0 

  

25

0,0

00 

                      2 

  

20 

Прој

ектн
а 

доку

мент
ациј

а за 

изгр
адњу 

саоб

раћај
ница 

66-

66, 
120-

120 

и 
121а

-

121а 

11

01 

000

1 

51

1 

511

4 
1       

25
0,0

00 

                        

  

 

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Прилог  2 

 
Ши

фр

а 

ЈЛ

С: 

  

       

   

  

                     1  

                

    
4,258,300   0 

1,811,4

00 
0 4,258,300 0 0 0 

 

              

           

у дин 

(заок

руже

но на 

000)   
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Пр

иор

ите

т 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фин

анси

рањ

а 

прој

екта 

Годи

на 

завр

шетк

а 

фина

нсира

ња 

проје

кта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Угово

рени 

рок 

завр

шетк

а 

(месе

ц-

годин

а) 

Реали

зован

о 

закљу

чно 

са 

31.12.

2016. 

годин

е 

2017 - 

план 

2017 

- 

проц

ена 

извр

шењ

а 

2018 2019 2020 
Након   

2020 

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

1 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

дела улице и 

решавање 

атмосферских 

вода – крак 

улице 

Капетана 

Радише 

Лукића 

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

2 

Пројектна 

документација 

за 

реконструкциј

у локалног 

пута у насељу 

Сувојница на 

к.п.бр. 1412 

КО Сувојница 

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

3 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

две 

саобраћајнице 

у Белом Пољу 

на к.п.бр. 

2334/1 КО 

Сурдулица 

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

4 

Измена 

пројектне 

документације 

за 

реконструкциј

у локалних 

путева у 

Сувојнице 

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

5 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

саобраћајнице 

– крак улице 

Романовске 

    

150,000 

  0 0 0 150,000 0 0 0 

6 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације 

за изградњу 

Тематског 

етног парка 

традицоналног 

градитељства 

Јужне Србије у 

    

1,600,000 

  0 
1,600,0

00 
0 1,600,000 0 0 0 
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Сурдулици 

7 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

комеморативно

г објекта у 

оквиру 

комплекса 

спомен 

фонтане “Да се 

не заборави” у 

улици Томе 

Ивановића 

    96,000   0 96,000 0 96,000 0 0 0 

8 

Израда 

пројекта 

препарцелациј

е за потребе 

формирања 

грађевинских 

парцела за 

изградњу 

улица на 

територији 

насеља 

Сурдулица 

    115,400   0 115,400 0 115,400 0 0 0 

9 

Пројектна 

документација 

за извођење 

радова на 

уклањању 

препрека за 

особе са 

инвалидитетом 

на објекту 

градске 

библиотеке у 

Сурдулици 

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

10 

Пројектна 

документација 

за изградњу 

водоводне и 

канализационе 

мреже у 

насељу 

Божица 

    1,306,900   0 0 0 1,306,900 0 0 0 

11           0 0 0 0 0 0 0 

12           0 0 0 0 0 0 0 

13           0 0 0 0 0 0 0 

14           0 0 0 0 0 0 0 

15           0 0 0 0 0 0 0 

16           0 0 0 0 0 0 0 

17           0 0 0 0 0 0 0 

18           0 0 0 0 0 0 0 

19           0 0 0 0 0 0 0 

20           0 0 0 0 0 0 0 
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Прилог  2 

 
Шифра 

ЈЛС: 
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1 

Реконструкција, 

адаптација и 

пренамена 

таванског 

простора зграде 

општине 

Сурдулица 

2017 2018 3,720,000 2018 0 3,720,000 
2,520,

000 
1,200,000 0 0 0 

2 

Стручни надзор 

над извођењем 

радова на 

изградњи и 

реконструкцији 

објеката 

2017 2018 3,000,000 2018 0 2,055,000 0 3,000,000 0 0 0 

3 

Инвестиционо 

одржавање 

водоводне мреже 

на територији 

општине 

Сурдулица 

2018 2018 5,900,000   0 0 0 5,900,000 0 0 0 

4 

Инвестиционо 

одржавање 

атмосферске 

канализације-

Југословенска-

Т.Ивановића и 

лимар Алакинце 

2018 2018 500,000   0 0 0 500,000 0 0 0 

5 

Изградња главног 

колектора фекалне 

канализације у 

Белом Пољу дуж 

државног пута 

2018 2018 2,200,000   0 0 0 2,200,000 0 0 0 

6 

Изградња 

секундарне 

канализационе 

мреже у 

Сурдулици-насеље 

Дубока долина 

2018 2018 7,600,000   0 0 0 7,600,000 0 0 0 

7 

Чишћење и 

одржавање 

атмосферске 

канализације на 

територији 

општине 

Сурдулици 

2018 2018 600,000   0 0 0 600,000 0 0 0 

8 
Пресвлачење 

улица по м2 2018 2018 8,000,000   0 0 0 8,000,000 0 0 0 

9 

Инвестиционо 

одржавање 

тротоара у 

градском насељу 

Сурдулица 

2018 2018 8,000,000   0 0 0 8,000,000 0 0 0 

10 

Изградња расвете 

дела улице 

Капетана Радише 

Лукића и Војводе 

Мишића 

2015 2018 1,600,000   0 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0 

11 

Реконструкција 

локалних 

некатегорисаних 

путева у селу 

Алакинцу- на КП 

1667/2 

2017 2018 9,260,000   0 0 
8,160,

000 
1,100,000 0 0 0 
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12 

Инвестиционо 

одржавање 

паркинг простора 

иза поште 

2017 2018 3,600,000   0 3,600,000 0 3,600,000 0 0 0 

13 

Радови на уградњи 

семафора на 

раскрсници улица 

Сурдуличких 

Мученика и 

Српских Владара 

2017 2018 10,800,000   0 10,800,000 0 10,800,000 0 0 0 

14 

Извођење радова 

на продужетку НН 

мреже јавне 

расвете крак 

Дринске дивизије 

2015 2018 410,000   0 410,000 370,000 40,000 0 0 0 

15 

Инвестиционо 

одржавање 

градског центра у 

Сурдулици 

2017 2018 3,150,000   0 3,150,000 
2,300,0

00 
850,000 0 0 0 

16 

Израда прикључка 

на НН мрежу 

фискултурне сале 

у саставу ОШ “Ј.Ј. 

Змај” 

2017 2018 840,000   0 840,000 0 840,000 0 0 0 

17 

Реконструкција 

дела локалног пута 

на Власини у 

општини 

Сурдулица 

2017 2018 23,500,000   0 23,500,000 0 23,500,000 0 0 0 

18 

Уређење и 

обележавање 

саобраћајном 

сигнализацијом 

службеном 

паркинга у улици 

Милоша Обилића 

2017 2018 450,000   0 450,000 0 450,000 0 0 0 

19           0 0 0 0 0 0 0 

20           0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

 

Прилог 2 а 
Шифра 

ЈЛС: 
  

      
   

           

0       
               

                       

         
13,350,000 

79,780,

000 
0 0 0 

       

         
13,350,000 

79,780,

000 
0 0 0 

       

0         

у дин 

(заокруже

но на 000)             



2898-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

Р.б

р. 

Нази

в 

капи

талн

ог 

прој

екта 

Ш

иф

ра 

пр

ог

ра

ма 

Ши

фра 

про

гра

мск

е 

акт

ивн

ост

и/ 

Пр

оје

кта 

Ко

нт

о 3. 

ни

во 

Ко

нт

о 

4. 

ни

во 

И

з

в

о

р 

Ре

ал

из

ов

ан

о 

за

к

љ

уч

но 

са 

31

.1

2.

20

16

. 

го

ди

не 

20

17- 

пл

ан 

201

7 - 

про

цен

а 

реа

лиз

аци

је 

20

18 

201

9 

20

20 

Н

а

к

о

н   

20

20 

Гр

ађе

ви

нск

а 

доз

вол

а 

(да

ту

м 

изд

ава

ња 

- 

дан

/ме

сец

/го

дин

а) 

Дат

ум 

обја

вљ

ива

ња 

јав

ног 

поз

ива 

наб

авк

е 

(да

н/м

есе

ц/го

дин

а) 

Уго

вор 

(бро

ј 

угов

ора 

и 

дат

ум  

зак

ључ

ења 

- 

дан/

мес

ец/г

оди

на)  

Уг

ово

рен

а 

вре

дно

ст 

по 

осн

овн

ом 

уго

вор

у 

(у 

дин

.) 

До

да

тн

о 

уг

ов

ор

ен

а 

вр

ед

но

ст 

(у 

ди

н.) 

Ро

к 

ре

ал

из

ац

иј

е 

по 

ос

но

вн

ом 

уг

ов

ор

у  

( у 

да

ни

ма

) 

Ане

кси

ма 

про

дуж

ен 

рок 

(про

дуж

ења 

рока 

у 

дан

има  

и 

крај

њи 

дат

ум 

по 

анек

су - 

дан/

месе

ц/го

дин

а) 

Реал

но 

очек

иван

и рок 

реал

изац

ије 

(дат

ум - 

дан/м

есец/г

один

а) 

Ст

ат

ус 

пр

ој

ек

та 

(1, 

2, 

3, 

4 

,5, 

 6 

ил

и 

7) 

Н

а

п

о

м

ен

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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20,
00
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00,
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00,
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17 
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20

17 
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2017 
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5,9

00,
00
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00 
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адња 
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ног 
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а 
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лиза
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м 
Пољ
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дуж 
држа

вног 

пута 

04
01 

П 

4.3.

5 

511 
51
12 

7       

2,2

00,
00

0 
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Изгр

адња 

секу
ндар

не 

кана
лиза
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мреж

е у 

Сурд
улиц

и-
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ље 

Дубо

ка 
доли
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01 

П 

4.3.
6 

511 
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7       
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00,

00

0 

                        

  

7 

Чиш
ћење 

и 

одрж
авањ

е 

атмо
сфер
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01 

П 
4.3.

7 
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12 
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60
0,0

00 
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Прес
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01 

ПА 
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2 

511 
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8,0
00,
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9 

Инве

стиц
ионо 

одрж

авањ
е 

трот

оара 

у 

град

ском 
насе

љу 

Сурд
улиц

а 

07

01 

ПА 

000

2 

511 
51

13 
1       

8,0

00,

00

0 

                        

  

10 

Изгр
адња 

расв

ете 
дела 

улиц

е 
Капе

тана 

Ради
ше 

Луки

ћа и 
Војв

оде 

Миш
ића 

07
01 

П 

4.3.

8 

511 
51
13 

1   

1,6

00,
00

0 

  

1,6

00,
00

0 

      

351
-

262

/20
13-

03 

од 
03.

06.

201
4 

  

14.0

5.20

15 

1.5

84.

436 

  
30.
00 

  
14.07.

2015 
  

  

11 

Реко

нстр
укци

ја 

лока
лних 

нека

тего
риса

них 

путе
ва у 

селу 

Алак
инцу

- на 

КП 
1667

/2 

07
01 

П 

4.3.

9 

511 
51
13 

1     

8,16

0,00

0 

1,1

00,
00

0 

      

Од
обр

ење 

351
-

91/

201
5-

03 

од 
02.

09.

201
5 

  

17.0

5.20

16 

9.1

74.

991 

          

  

12 

Инве

стиц
ионо 

одрж

авањ
е 

парк
инг 

прос

тора 
иза 

пошт

е 

07

01 

П 

4.3.
10 

511 
51

13 
1   

3,6
00,

00

0 

  

3,6
00,

00

0 

          

Уго
вор 

бр. 

404-
238/

17-
01 

од 

30.0
6.20

17 

3.5

68.
740 

  
30.

00 
  

14.10.

2017 
6 
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13 

Радо

ви на 
угра

дњи 

сема
фора 

на 

раск
рсни

ци 
улиц

а 

Сурд
улич

ких 

Муч
еник

а и 

Српс
ких 

Влад

ара 

07

01 

П 

4.3.
11 

511 
51

13 
1   

7,7
00,

00

0 

  

7,7
00,

00

0 

          

Уго
вор 

бр.4

04-
161/

17-
01 

од 

05.0
7.20

17. 

10.
761

.17

8 

  
30.

00 
  

30.12.

2017 
3 

  

14 

Радо

ви на 

угра

дњи 
сема

фора 

на 
раск

рсни

ци 
улиц

а 

Сурд
улич

ких 
Муч

еник

а и 
Српс

ких 

Влад
ара 

07

01 

П 

4.3.
11 

511 
51

13 

1

3 
  

3,1
00,

00

0 

  

3,1
00,

00

0 

          

Уго

вор 

бр.4
04-

161/

17-
01 

од 
05.0

7.20

17. 

10.
761

.17

8 

  
30.

00 
  

30.12.

2017 
3 

  

15 

Изво

ђење 

радо
ва на 

прод

ужет
ку 

НН 

мреж
е 

јавне 

расв
ете 

крак 

Дрин
ске 

диви

зије 

07
01 

П 

4.3.

13 

511 
51
13 

1   

41

0,0

00 

370,
000 

40,

00

0 

      

Од

обр
ење 

351

-
413

/14-

03 
од 

03.

10.
201

4 

  

03/ 

De-

cem
ber 

201

5 

408

.00
0,0

0 

  
30.
00 

  
31.12.

2017 
5 

  

16 

Инве

стиц

ионо 
одрж

авањ

е 
град

ског 

цент
ра у 

Сурд

улиц
и 

07

01 

П 
4.3.

14 

511 
51

13 
1   

3,1

50,

00
0 

2,30
0,00

0 

85
0,0

00 

          

Уго

вор 
бр. 

404-

234/
17-

01 

од 
30.0

8.20

17. 

3.0

72.

720
,00 

  
30.

00 
  

20.10.

2017 
6 

  

17 

Изра

да 
прик

ључк

а на 
НН 

мреж

07
01 

П 

4.3.

15 

511 
51
13 

1   

84

0,0

00 

  

84

0,0

00 
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у 
фиск

улту

рне 
сале 

у 

саста
ву 

ОШ 

“Ј.Ј. 
Змај

” 

18 

Реко

нстр
укци

ја 

дела 
лока

лног 

пута 
на 

Влас
ини 

у 

општ
ини 

Сурд

улиц
а 

07

01 

П 
4.3.

16 

465 
46

52 
1   

2,5

00,

00
0 

  

2,5

00,

00
0 

          

Уго

вор 
бр. 

401-

66/1
5-01 

од  

29.0
5.20

17. 
са 

Ми

нис
тарс

тво

м 
фин

анс

ија -
CF

CU 

            

  

19 

Реко

нстр
укци

ја 

дела 
лока

лног 

пута 
на 

Влас

ини 
у 

општ
ини 

Сурд

улиц
а 

07

01 

П 
4.3.

16 

465 
46

52 
6   

21,

00

0,0
00 

  

21,

00

0,0
00 

                        

  

20 

Уређ

ење 

и 
обел

ежав

ање 
саоб

раћај

ном 
сигн

ализ

ациј
ом 

служ

бено
м 

парк

инга 
у 

улиц

и 
Мил

оша 
Обил

ића 

07

01 

П 
4.3.

19 

511 
51

13 
1   

45
0,0

00 

  
45
0,0

00 
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

 

 

Прилог  2 
Ш

и

ф

ра 

Ј

Л

С: 

  

       

   

 

                     1 

               

    

53,190,00

0 
  0 

51,990,00

0 

6,060,

000 
42,030,000 

5,100,

000 
0 0 

             

           

у дин 

(заокруже

но на 000)   

П

ри

ор

ит

ет 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фин

анси

рањ

а 

прој

екта 

Годи

на 

завр

шет

ка 

фин

анси

рањ

а 

прој

екта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Уго

воре

ни 

рок 

завр

шет

ка 

(мес

ец-

годи

на) 

Реа

лиз

ова

но 

зак

љу

чно 

са 

31.

12.

201

6. 

год

ине 

2017 - 

план 

2017 - 

проце

на 

извр

шења 

2018 2019 2020 

Нак

он   

2020 

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

1 

Реконструкцију 

МК Власина Рид 2 

фаза 
2015 2018 1,800,000   0 1,800,000 0 1,800,000 0 0 0 

2 

Реконструкција 

Задружног дома 

Алакинце-2 фаза 
2015 2018 1,200,000   0 1,200,000 0 1,200,000 0 0 0 

3 

Духовна музика 

Србије и Бугарске 

као подршка 

прекограничном 

фестивалу туризма 

2017 2018 13,000,000   0 13,000,000 0 13,000,000 0 0 0 

4 

Развој туризма у 

пограничном 

региону Бугарске и 

Србије кроз 

креирање 

туристичких 

атракција и 

изложби 

репрезентативних 

културних и 

историјских 

локалитета у 

општинама 

Сурдулица и 

Правец 

2017 2018 12,500,000   0 12,500,000 0 12,500,000 0 0 0 
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5 

Реконструкција и 

опремање СКЦ II 

А фаза 

2017 2018 15,560,000   0 15,560,000 
6,060,

000 
9,500,000 0 0 0 

6 

: Реконструкција и 

адаптација Дома 

културе у 

Дугојници 

2017 2019 7,600,000   0 7,600,000 0 2,500,000 
5,100,

000 
0 0 

7 

Уградња 

подземних 

хидраната на 

градском стадиону 

2017 2018 330,000   0 330,000 0 330,000 0 0 0 

8 

Израда  постоља са 

пратећом опремом 

за постављање 

семафора на 

градском стадиону 

2018 2018 1,200,000   0 0 0 1,200,000 0 0 0 

9           0 0 0 0 0 0 0 

10           0 0 0 0 0 0 0 

11           0 0 0 0 0 0 0 

12           0 0 0 0 0 0 0 

13           0 0 0 0 0 0 0 

14           0 0 0 0 0 0 0 

15           0 0 0 0 0 0 0 

16           0 0 0 0 0 0 0 

17           0 0 0 0 0 0 0 

18           0 0 0 0 0 0 0 

19           0 0 0 0 0 0 0 

20           0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Прилог 2 а 
Шифра 

ЈЛС: 
  

      
   

           

0       
               

    
                    

         
6,060,000 

42,030,

000 
5,100,000 0 0 

      

         
6,060,000 

42,030,

000 
5,100,000 0 0 

      

0         

у дин 

(заокруже

но на 000)            

Р.б

р. 

Нази

в 

капи

талн

ог 

прој

екта 

Ш

иф

ра 

пр

ог

ра

ма 

Ши

фр

а 

про

гра

мс

ке 

акт

ив

нос

ти/ 

Пр

оје

кта 

Ко

нт

о 

3. 

ни

во 

Ко

нто 

4. 

нив

о 

Из

во

р 

Ре

ал

из

ов

ан

о 

за

к

љ

уч

но 

са 

31.

12.

20

16. 

го

ди

не 

20

17- 

пл

ан 

201

7 - 

про

цен

а 

реа

лиз

аци

је 

20

18 

20

19 

20

20 

Н

ак

он   

20

20 

Грађ

евин

ска 

дозв

ола 

(дат

ум 

издав

ања - 

дан/

месе

ц/год

ина) 

Да

ту

м 

обј

ав

љи

ва

ња 

јав

ног 

поз

ив

а 

на

бав

ке 

(да

н/м

есе

ц/г

Уг

ов

ор 

(бр

ој 

уго

вор

а и 

да

ту

м  

зак

љу

че

ња 

- 

да

н/

ме

сец

Уг

ов

оре

на 

вр

едн

ост 

по 

осн

ов

но

м 

уго

во

ру 

(у 

ди

н.) 

До

да

тн

о 

уг

ов

ор

ен

а 

вр

ед

но

ст 

(у 

ди

н.) 

Ро

к 

ре

ал

из

ац

иј

е 

по 

ос

но

вн

ом 

уг

ов

ор

у  

( у 

да

ни

Анек

сима 

прод

ужен 

рок 

(прод

уже

ња 

рока 

у 

дани

ма  и 

крај

њи 

дату

м по 

анек

су - 

дан/

месе

Реа

лно 

оче

кив

ани 

рок 

реа

лиз

аци

је 

(да

ту

м - 

дан

/ме

сец/

год

ина

) 

Ст

ат

ус 

пр

ој

ек

та 

(1, 

2, 

3, 

4 

,5, 

 6 

ил

и 

7) 

На

по

ме

на 
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од

ин

а) 

/го

ди

на)  

м

а) 

ц/год

ина) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

Реко

нстр

укциј
у МК 

Влас

ина 
Рид 

2 

фаза 

12
01 

П 

4.3.

20 

51
1 

511
3 

13   

1,8

00,
00

0 

  

1,8

00,
00

0 

                        

  

2 

Реко

нстр

укциј
а 

Задр

ужно
г 

дома 

Алак

инце

-2 

фаза 

12
01 

П 

4.3.

21 

51
1 

511
3 

13   

1,2

00,
00

0 

  

1,2

00,
00

0 

      

Одоб
рење 

351-

31/15
-03 

од 

18.05

.2015 

                

  

3 

Духо
вна 

музи

ка 
Срби

је и 

Буга
рске 

као 

подр
шка 

прек
огра

ничн

ом 
фест

ивал

у 
тури

зма 

12
01 

П 

4.3.

22 

46
5 

465
2 

1   

8,0

00,
00

0 

  

8,0

00,
00

0 

      

Бр. 

351-
34/12

-03 

од 
18.09

.201 

  

Уг

ово

р.Р
Д-

02-

29-
26

9/2
2.1

1.2

01
6 

            

  

4 

Духо

вна 
музи

ка 

Срби
је и 

Буга

рске 
као 

подр

шка 
прек

огра

ничн
ом 

фест

ивал
у 

тури
зма 

12

01 

П 
4.3.

22 

46

5 

465

2 
6   

5,0

00,

00
0 

  

5,0

00,

00
0 

      

Бр. 

351-

34/12
-03 

од 

18.09
.201 

  

Уг
ово

р.Р

Д-
02-

29-

26
9/2

2.1

1.2
01

6 

            

  

5 

Разв

ој 

тури
зма у 

погр

анич
ном 

реги

ону 
Буга

рске 

и 
Срби

је 

кроз 

креи

12

01 

П 
4.3.

23 

46

5 

465

2 
1   

4,2

00,

00
0 

  

4,2

00,

00
0 

      

Бр. 

351-

22/12
-03 

од 

14.02
.2016 

  

Уг
ово

р.Р

Д-
02-

29-

28
3/2

2.1

1.2
01

6 
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рање 
тури

стич

ких 
атрак

ција 

и 
изло

жби 

репр
езент

атив

них 
култ

урни

х и 
исто

ријск

их 
лока

лите

та у 
општ

инам

а 
Сурд

улиц

а и 
Прав

ец 

6 

Разв
ој 

тури

зма у 
погр

анич

ном 
реги

ону 

Буга
рске 

и 

Срби
је 

кроз 

креи
рање 

тури

стич
ких 

атрак

ција 
и 

изло

жби 
репр

езент

атив
них 

култ

урни

х и 

исто

ријск
их 

лока

лите
та у 

општ

инам
а 

Сурд
улиц

а и 

Прав
ец 

12

01 

П 

4.3.
23 

46

5 

465

2 
6   

5,0
00,

00

0 

  

5,0
00,

00

0 

      

Бр. 
351-

22/12

-03 
од 

14.02

.2016 

  

Уг

ово
р.Р

Д-

02-
29-

28

3/2
2.1

1.2

01
6 
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7 

Разв

ој 
тури

зма у 

погр
анич

ном 

реги
ону 

Буга
рске 

и 

Срби
је 

кроз 

креи
рање 

тури

стич
ких 

атрак

ција 
и 

изло

жби 
репр

езент

атив
них 

култ

урни
х и 

исто

ријск
их 

лока

лите
та у 

општ

инам
а 

Сурд

улиц
а и 

Прав

ец 

12

01 

П 

4.3.
23 

46

5 

465

2 
13   

3,3
00,

00

0 

  

3,3
00,

00

0 

      

Бр. 
351-

22/12

-03 
од 

14.02

.2016 

                

  

8 

Реко

нстр

укциј
а и 

опре

мање 
СКЦ 

II А 

фаза 

12
01 

П 

4.3.

24 

51
1 

511
3 

1   

15,

56
0,0

00 

6,0

60,

000 

9,5

00,
00

0 

          

Уг

ово

р 
бр. 

40

4-
13

8/1

7-
01 

од 

19.
06.

20

17 

15.
118

.79

7,5
0 

  

30

/ 
M

ar

ch 
19

00 

  

31.

12.
201

7 

5 

  

9 

: 

Реко

нстр
укциј

а и 

адап
тациј

а 

Дома 
култ

уре у 

Дуго
јниц

и 

12

01 

П 

4.3.
27 

51

1 

511

3 
1   

7,6
00,

00

0 

  

2,5
00,

00

0 

5,

10

0,
00

0 

                      

  

10 

Угра

дња 
подз

емни

х 
хидр

аната 

13
01 

П 

4.3.

31 

51
1 

511
3 

1   

33

0,0

00 

  

33

0,0

00 
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на 
градс

ком 

стад
иону 

11 

Изра

да  

пост
оља 

са 

прат
ећом 

опре

мом 
за 

пост

авља
ње 

сема

фора 
на 

градс
ком 

стад

иону 

13

01 

П 

4.3.
32 

51

1 

511

3 
        

1,2
00,

00

0 

                        

  

12 
  

                                         
  

13 
  

                                         
  

14 
  

                                         
  

15 
  

                                         
  

16 
  

                                         
  

17 
  

                                         
  

18 
  

                                         
  

19 
  

                                         
  

20 
  

                                         
  

 

 

 

ПРЕГЛЕД 

ПРИХОДА 
  ПРИЛОГ I 

Екон.клас

ификација 
Извор прихода и примања 

Одлука о 

буџету 2018. 

година 

1 2 3 

700000 I Текући приходи   

711000 Порез на доходак,добит и капиталне добитке   

711111 Порез на зараде 173,000,000 
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711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном нето приходу 
500,000 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално одређеном нето приходу 
6,400,000 

711123 Порез на приходе од самосталних делатности самоопорезивање 7,500,000 

711143 Порез на приходе од непокретности 10,000 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 150,000 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 5,000 

711147 Порез на земљиште 10,000 

711161 Порез на приходе од осигурања лица   

711181 
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на 

територији месне заједнице и општине 
  

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства   

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу   

711191 Порез на остале приходе 21,500,000 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 1,500,000 

  УКУПНО 711000 210,575,000 

712000 Порез на фонд зарада   

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

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених   

712113 Порез на фонд зарада лица која остварују приходе   

  УКУПНО 712000   

713000 Порез на имовину   

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 22,000,000 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 23,000,000 

713311 Порез на наслеђе и поклоне 1,400,000 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 4,300,000 

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

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

713611 Порез на акције, на име и уделе   
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  УКУПНО 713000 52,700,000 

714000 Порез на добра и услуге   

714421 
Ком.такса за држање музичких уређаја и  приређивање музичког програма 

у угоститељским објектима 
10,000 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 10,000 

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

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних  возила, 

осим пољопривредних возила и машина 
8,500,000 

714514 Годишња накнада за  моторна возила, тракторе и прикључна возила   

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 150,000 

714547 Накнада за загађивање животне средине   

714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 500,000 

714552 Боравишна такса 500,000 

714562 Посебна нак.за заш.и унапређ.жив.сред. 31,000,000 

714571 Ком.такса за држање кућних животиња    

714572 Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") 140,000 

  УКУПНО 714000 40,820,000 

716000 Други порези   

716111 Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 18,000,000 

  УКУПНО 716000 18,000,000 

732000 Текуће донације   

732151 Текуће донације 2,000,000 

732251 Капиталне донације 40,000,000 

  У К У П Н О      732000 42,000,000 

733100 Трансфери од других нивоа власти   

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

733152 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општине 5,000,000 

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

нивоа општине 
9,400,265 
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733251 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу,  од Републике у корист 

нивоа општине 
25,000,000 

  УКУПНО 733000 277,454,746 

741000 Приходи од имовине   

741151 
Приходи буџета општине од камата на ср. консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака  
2,000,000 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 150,000 

741526 Накнада за коришћење шума 1,000,000 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности 

260,000,000 

741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање   

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,000,000 

741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 10,000 

741536 Накнада за коришћење грађевинског земљишта од правних лица   

741541 Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе 1,500,000 

741542 Накнада за коришћење природног лековитог фактора 27,350,000 

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

нафте и гаса  
  

741569 Сливна вода – накнада од правних лица 1,000 

  УКУПНО 741000 293,011,000 

742000 Приходи од продаје добара и услуга   

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини  које користе општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 

  

742153 Приходи од  закупнине за  грађевинско земљиште у корист нивоа општине 60,000 

742251 Општинске административне таксе 160,000 
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742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1,500,000 

742255 Такса за озакоњење објекта  1,000,000 

742351 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина 2,800,000 

  УКУПНО 742000 5,520,000 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1,800,000 

743351 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска 

корист у том поступку 

20,000 

743924 Приходи од ув.цел.пореског дуга који је предмет принудне наплате 400,000 

  УКУПНО 743000 2,220,000 

745000 Мешовити неодређени приходи   

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 7,699,254 

  УКУПНО 745000 7,699,254 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   

  УКУПНО 771000   

772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године   

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године   

  УКУПНО 772000   

911000 Примања од домаћих задужења    

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

  УКУПНО 911000   

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине   

921951 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа 

општине 
  

  УКУПНО 921000   

  У К У П Н О      I 950,000,000 

   II Приходи буџетских корисника   
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50,000,000 

01 Приходи из буџета  950,000,000 

04 
Приходи остварени обављањем сопствене делатности 

буџетских корисника 
9,638,000 

06 Приходи буџетских корисника од донација 31,056,000 

07 Од другог нивоа власти 30,800,265 

08 Трансфери од физичких лица 5,030,000 

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   

    1,076,524,265 

  У К У П Н О       1,076,524,265 

 

 

 

 

 

 
          

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ 

ДЕЛА БУЏЕТА  

      

         ПРИЛОГ 

II 

ПРОГРА

М / ПA / 

Пројекат 

Шиф

ра 

Циљ Индикатор Циљана 

вредност 

2018. 

Циљана 

вредност 

2019. 

Циљана 

вредност 

2020. 

Средства из 

буџета  

2018. 

Сопствени 

и други 

приходи 

2018. 

Укупна 

средства 

          

1 – 

Становањ

е, развој 

и 

просторн

о 

планирањ

е 

1101   48,745,500 50,451,593 52,469,656 44,630,500 4,115,000 48,745,500 

Просторн

о и 

урбанист

ичко 

планирањ

е 

0001 Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Проценат 

површине 

покривен 

плановима 

детаљне 

регулације 

39,745,500 41,136,593 42,782,056 35,630,500 4,115,000 39,745,500 

П 4.3.2 0002 Унапређење 

стамбеног 

положаја грађана 

Број 

опремљених 

локација за 

становање 

путем јавног 

огласа 

9,000,000 9,315,000 9,687,600 9,000,000  9,000,000 

2 - 

Комунал

на 

делатност 

1102   55,400,000 57,339,000 59,632,560 55,400,000 0 55,400,000 
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Управља

ње 

/одржава

ње 

јавним 

осветљењ

ем 

0001 Адекватно 

управљање јавним 

осветљењем 

   Укупан 

број 

интервенција 

по поднетим 

иницијатива

ма грађана 

зазамену 

светиљки 

када 

престану да 

раде 

Укупан број 

замена 

светиљки 

након 

пуцања 

лампи на 

годишњој 

бази 

 

21,500,000 22,252,500 23,142,600 21,500,000  21,500,000 

Одржава

ње јавних 

зелених 

површин

а 

0002 Максимална 

могућа 

 покривеност 

насеља 

 и територије 

услугама уређења 

и 

 одржавања 

зеленила 

Број м2 

јавних 

зелених 

површина на 

којима се 

уређује и 

одржава             

зеленило у 

односу на 

укупан број 

м2 зелених 

површина 

 

 

5,000,000 5,175,000 5,382,000 5,000,000  5,000,000 

Одржава

ње 

чистоће 

на 

површин

ама јавне 

намене 

0003  

Максимална 

могућа 

 покривеност 

насеља  

И територије 

услугама 

одржавање чистоће 

јавних површина 

Степен 

покривеност

и територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавно 

– прометних 

површина( 

број улица 

које се чисте 

у односу на 

укупан број 

улица у 

општини) 

22,000,000 22,770,000 23,680,800 22,000,000  22,000,000 

Зоохигије

на 

0004  

 

 

 

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 

болести које 

преносе животиње 

Број 

ухваћених и 

збринутих 

паса и мачака 

луталица  

Јавне  

Површине 

 на којима је  

рађена  

дератизација 

(у км2) 

Број 

пријављених 

уједа од паса 

и мачака 

луталица од 

стране 

оштећених  

 

 

 

 

 

 

1,000,000 

 

 

 

 

 

 

1,035,000 

 

 

 

 

 

 

1,076,400 

 

 

 

 

 

 

1,000,000 

  

 

 

 

 

 

1,000,000 
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П 4.3.3 1102 Адекватан 

квалитет пружених 

услуга 

водоснабдевања 

Број кварова 

по км 

водоводне 

мреже 

 

5,900,000 6,106,500 6,350,760 5,900,000  5,900,000 

4- Развој 

туризма 

1502   30,335,000 31,396,725 32,652,594 25,915,000 4,420,000 30,335,000 

Управља

ње 

развојем 

туризма 

0001 Повећање 

квалитета 

туристичке понуде 

и услуге 

Проценат 

реализације 

програма 

развоја 

туризма 

општине  у 

односу на 

годишњи 

план 

26,705,000 27,639,675 28,745,262 23,415,000 3,290,000 26,705,000 

Промоциј

а 

туристич

ке понуде 

0002 Адекватна 

промоција 

туристичке понуде 

града/општине на 

циљаним 

тржиштима 

Број догађаја 

који 

промовишу 

туристичку 

понуду 

општине  на 

којима 

учествује ТО 

општине 

Број 

дистрибутив

ног 

пропагандног 

материјала 

3,630,000 3,757,050 3,907,332 2,500,000 1,130,000 3,630,000 

          

5 – 

Пољопри

вреда и 

рурални 

развој 

0101   35,305,000 36,540,675 38,002,302 35,305,000 0 35,305,000 

Подршка 

за 

спровође

ње 

пољопри

вредне 

политике 

у 

локалној 

заједници 

0001 Стварање услова за 

развој и 

унапређење 

пољопривредне 

производње  

Број 

едукација 

намењених 

пољопривред

ним 

произвођачи

ма на 

територији 

града/општи

не 

 

3,280,000 3,394,800 3,530,592 3,280,000  3,280,000 

Мере 

подршке 

руралном 

развоју 

0002 Унапређење 

руралног развоја    

Број 

регистровани

х 

пољопривред

них 

газдинстава 

који су 

корисници 

директног 

плаћања у 

односу на 

укупан број 

пољопривред

них 

газдинстава 

32,025,000 33,145,875 34,471,710 32,025,000  32,025,000 

6 - 

Заштита 

животне 

0401   86,140,000 89,154,900 92,275,322 61,250,000 24,890,000 86,140,000 



2916-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

средине 

Управља

ње 

заштитом  

животне 

средине  

0001 Испуњење обавеза 

у складу са 

законима у домену 

постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и мера 

заштите 

Усвојен 

програм 

заштите 

животне 

средине са 

акционим 

планом  

Усвојен план 

квалитета 

ваздуха 

Усвојен план 

заштите од 

буке 

75,240,000 77,873,400 80,988,336 60,150,000 15,090,000 75,240,000 

П 4.3.4 0401 Адекватан 

квалитет пружених 

услуга одвођења 

отпадних вода 

Број 

интервенција  

на 

канализацио

ној мрежи 

500,000 517,500 538,200 500,000  500,000 

П 4.3.5    2,200,000 2,277,000 2,368,080  2,200,000 2,200,000 

П 4.3.6    7,600,000 7,866,000 8,180,640  7,600,000 7,600,000 

П 4.3.7    600,000 621,000 645,840 600,000  600,000 

7 – 

Организа

ција 

саобраћај

а и 

саобраћај

на 

инфрастр

уктура 

0701   109,390,000 113,218,650 117,747,396 60,823,500 48,566,500 109,390,00

0 

Одржава

ње и 

одржава

ње 

саобраћај

не 

инфрастр

уктуре 

0002 Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и  

редовно 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

 

Проценат 

санираних 

путева од 

укупне 

дужине 

путне мреже 

која захтева 

санацију и 

реконструкц

ију 

36,280,000 37,549,800 39,051,792 36,280,000  36,280,000 

П 4.2.2.1 0701 Одржавање 

квалитета улица 

кроз 

реконструкцију и 

редовно 

одржавање 

асфалтног 

покривач 

Број 

километара 

новоизграђен

их путева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Број 

километара 

санираних 

или 

реконструиса

них улица 

10,000,000 10,350,000 10,764,000  10,000,000 10,000,000 

П 4.2.2.2 0701   3,600,000 3,726,000 3,875,040  3,600,000 3,600,000 
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П 4.2.2.3 0701   5,300,000 5,485,500 5,704,920  5,300,000 5,300,000 

П 4.3.8 0701   1,600,000 1,656,000 1,722,240 1,600,000  1,600,000 

П 4.3.9 0701   1,100,000 1,138,500 1,184,040 1,100,000  1,100,000 

П 4.3.10 0701   3,600,000 3,726,000 3,875,040 3,600,000  3,600,000 

П 4.3.11 0701   10,800,000 11,178,000 11,625,120 7,700,000 3,100,000 10,800,000 

П 4.3.12 0701   1,250,000 1,293,750 1,345,500 1,250,000  1,250,000 

П 4.3.13 0701   40,000 41,400 43,056 40,000  40,000 

П 4.3.14 0701   850,000 879,750 914,940 850,000  850,000 

П 4.3.15 0701   840,000 869,400 904,176 840,000  840,000 

П 4.3.16 0701   10,000,000 10,350,000 10,764,000 4,433,500 5,566,500 10,000,000 

П 4.3.17 0701   180,000 186,300 193,752 180,000  180,000 

П 4.3.18 0701   23,500,000 24,322,500 25,295,400 2,500,000 21,000,000 23,500,000 

П 4.3.19 0701   450,000 465,750 484,380 450,000  450,000 

          

8 – 

Предшко

лско 

васпитањ

е и 

образова

ње 

2001   75,046,000 77,672,610 80,779,514 61,930,000 13,116,000 75,046,000 

Функцио

нисање и 

остварива

ње 

предшкол

ског 

образова

ња и 

васпитањ

а 

0001 Обезбеђени 

адекватни  услови 

за Васпитно-

образовни рад са 

децом уз повећан 

обухват 

Просечан 

број деце у 

групи (јасле, 

предшколски

, ппп) 

Просечан 

број деце по 

васпитачу/ва

спитачици 

(јасле, 

предшколски

, припремни 

предшколски 

програм) 

74,740,000 77,355,900 80,450,136 61,930,000 12,810,000 74,740,000 

П 4.1.3.1 2001 Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања  

Број  

одржаних 

манифестаци

ја 

250,000 258,750 269,100  250,000 250,000 

П 4.1.3.2 2001 Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања кроз 

пружање подршке, 

сарадње и 

укључивање деце 

Ромске 

националности 

узраста од 3-5 

година у систем 

Предшколског 

образовања 

Број 

одржаних 

радионица у 

оквиру 

циљне групе 

56,000 57,960 60,278  56,000 56,000 

          

9 – 

Основно 

образова

ње и 

васпитањ

е 

2002   51,500,000 53,302,500 55,434,600 51,500,000 0 51,500,000 
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Функцио

нисање 

основних 

школа 

0001 Обезбеђени 

прописани услови 

за васпитно-

образовни рад са 

децом у основним 

школама  

Просечан 

број ученика 

по одељењу 

(разврстани 

по полу) 

50,300,000 52,060,500 54,142,920 50,300,000  50,300,000 

П 4.1.4.1 2002 Унапређен 

квалитет основног 

образовања 

Проценат 

ученика који 

је учествовао 

на 

републичким 

такмичењима

(разврстани 

по полу) 

600,000 621,000 645,840 600,000  600,000 

П 4.1.4.2 2002 Унапређен 

квалитет основног 

образовања 

Проценат 

ученика 

носиоца 

Вукове 

дипломе(разв

рстани по 

полу) 

600,000 621,000 645,840 600,000  600,000 

10 – 

Средње 

образова

ње и 

васпитањ

е 

2003   19,060,000 19,727,100 20,516,184 19,060,000 0 19,060,000 

Функцио

нисање 

средњих 

школа 

0001 Обезбеђени 

прописани услови 

за васпитно-

образовни рад у 

средњим школама 

и безбедно 

одвијање наставе 

Просечан 

број ученика 

по одељењу  

18,400,000 19,044,000 19,805,760 18,400,000  18,400,000 

П 4.1.5.1 2003 Обезбеђени 

прописани услови 

за васпитно-

образовни рад са 

децом у средњим 

школама  

Просечан 

број ученика 

по одељењу 

(разврстани 

по полу) 

360,000 372,600 387,504 360,000  360,000 

П 4.1.5.2 2003 Унапређен 

квалитет 

средњегобразовањ

а 

Проценат 

ученика који 

је учествовао 

на 

републичким 

такмичењима

(разврстани 

по полу) 

300,000 310,500 322,920 300,000  300,000 

11 - 

Социјалн

а и дечја 

заштита 

0901   32,628,765 33,770,772 34,952,749 26,170,000 6,458,765 32,628,765 

Једнократ

не 

помоћи и 

други 

облици 

помоћи  

0001 Унапређење 

заштите 

сиромашних  

Број 

корисника 

једнократне 

новчане 

помоћи у 

односу на 

укупан број 

грађана 

9,540,000 9,873,900 10,268,856 9,500,000 40,000 9,540,000 

Породич

ни и 

домски 

смештај, 

прихвати

0002 Обезбеђење услуга 

смештаја 

Број 

корисника 

услуга 

смештаја/при

хватилишта 

600,000 621,000 645,840 100,000 500,000 600,000 
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лишта и 

друге 

врсте 

смештаја 

Дневне 

услуге у 

заједници 

0003 Подстицање 

развоја 

разноврсних 

социјалних и 

других услуга у 

заједници 

Број 

удружења / 

хуманитарни

х 

организација 

које добијају 

средства из 

буџета 

града/општи

не 

2,708,500 2,803,298 2,915,429 2,700,000 8,500 2,708,500 

Саветода

вно-

терапијск

е и 

социјалн

о-

едукатив

не услуге 

0004 Подршка развоју 

мреже  услуге  

социјалне заштите 

предвиђене 

Одлуком о 

социјалној заштити 

и Законом о 

социјалној заштити  

Број 

корисника 

саветодавно-

терапијских 

и социо - 

едукативних 

услуга у 

заједници  

3,550,265 3,674,524 3,821,505 2,150,000 1,400,265 3,550,265 

Подршка 

реализац

ији 

програма 

Црвеног 

крста 

0005 Социјално 

деловање - 

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне помоћи 

лицима у невољи, 

развијањем 

солидарности међу 

људима, 

организовањем 

различитих облика 

помоћи 

Број 

дистрибуира

них пакета 

хране за 

социјално 

угрожено 

становништв

о 

2,700,000 2,794,500 2,906,280 2,700,000  2,700,000 

Подршка 

деци и 

породици 

са децом 

0006 Унапређење услуга 

социјалне заштите 

за децу и породицу 

Број 

корисника 

услуга 

4,300,000 4,450,500 4,628,520 4,300,000  4,300,000 

Подршка 

рађању и 

родитељс

тву 

0007 Подршка 

породицама да 

остваре жељени 

број деце  

Просечан 

износ давања 

за мере 

подршке 

рађању по 

рођеном 

детету 

3,020,000 3,125,700 3,250,728 3,020,000  3,020,000 

П 4.1.1 0901 Обезбеђивање 

услуга социјалне 

заштите за старије 

и одрасле са 

инвалидитетом 

Број 

кориснука 

услуга  

3,000,000 3,105,000 3,229,200  3,000,000 3,000,000 

П 4.1.2 0901 Унапређење услуга 

социјалне заштите 

за децу и породицу 

Број 

кориснука 

услуга  

1,010,000 1,045,350 1,087,164  1,010,000 1,010,000 

П 4.1.3 0901 Побољшање 

социјално-

економских услова 

живота грађана 

који припадају 

посебно 

осетљивим 

социјаним групама  

Број 

корисника 

услуга 

2,200,000 2,277,000 2,368,080 1,700,000 500,000 2,200,000 

          

12 -  1801   5,450,000 5,640,750 5,838,176 5,450,000 0 5,450,000 
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Здравстве

на 

заштита 

Мртвозор

ство 

0002 Утврђивање узрока 

смрти 

Број 

здравствених 

радника/лека

ра 

финансирани

х из буџета 

за услуге 

утврђивања 

узрока смрти 

650,000 672,750 699,660 650,000  650,000 

Спровође

ње 

активнос

ти из 

области 

друштвен

е бриге за 

јавно 

здравље 

0003 Стварање услова за 

унапређење и 

очување здравља 

становништва 

% 

реализованих 

посебних 

програма из 

области 

јавног 

здравља 

4,350,000 4,502,250 4,682,340 4,350,000  4,350,000 

П 4.1.3-1    450,000 465,750 484,380 450,000  450,000 

13 - 

Развој 

културе и 

информи

сања  

1201   112,674,000 116,100,090 120,744,094 89,796,000 22,878,000 112,674,00

0 

Функцио

нисање 

локалних 

установа 

културе 

0001 Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

Број 

запослених у 

установама 

културе у 

односу на 

укупан број 

запослених у 

ЈЛС 

44,837,000 46,406,295 48,262,547 38,339,000 6,498,000 44,837,000 

Јачање 

културне 

продукци

је и 

уметничк

ог 

стварала

штва 

0002 Повећање учешћа 

грађана у 

културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

Број грађана 

који су 

учествовали 

у програмима 

културне 

продукције 

уметничког 

стваралаштва 

6,792,000 7,029,720 7,310,909 6,777,000 15,000 6,792,000 

Остварив

ање и 

унапређи

вање 

јавног 

интереса 

у области 

јавног 

информи

сања 

0004 Повећана понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

Број 

програмских 

садржаја 

подржаних 

на 

конкурсима 

јавног 

информисањ

а 

2,900,000 3,001,500 3,121,560 2,900,000  2,900,000 

Унапређе

ње јавног 

информи

сања на 

језицима 

национал

них 

мањина 

0005 Унапређење права 

националних 

мањина за 

информисање на 

сопственом језику  

Број 

пројеката/про

грама 

мултијезичко

г карактера 

500,000   500,000  500,000 

П 4.1.1.1 1201 Унапређење 

очувања културно-

историјског 

наслеђа 

Број 

реализованих 

програма 

популаризац

10,180,000 10,536,300 10,957,752 10,150,000 30,000 10,180,000 
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ије културно-

историјског 

наслеђа на 

нивоу 

локалне 

заједнице 

П 4.1.2.1 1201 Популисање 

поезије и ширење 

круга рецитатора и 

љубитеља поезије, 

промоција дечијег 

стваралаштва и 

песништва 

Број деце, 

учесника у 

културним 

активностим

а и повећан 

број чланова 

библиотеке 

245,000 253,575 263,718 210,000 35,000 245,000 

П 4.1.7 1201 Повећана понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

Број 

програмских 

садржаја 

подржаних 

на 

конкурсима 

јавног 

информисањ

а 

3,000,000 3,105,000 3,229,200 3,000,000  3,000,000 

П 4.1.8 1201 Подршка свим 

нивоима 

образовања 

Степен 

подршке 

талентованој 

деци као и 

подршка 

високошколц

има у 

научноистра

живачком 

раду 

2,520,000 2,608,200 2,712,528 2,520,000  2,520,000 

П 4.3.20 1201 Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа културе 

Број установа 

културе у 

надлежности 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 

1,800,000 1,863,000 1,937,520  1,800,000 1,800,000 

П 4.3.21 1201 Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа културе 

Број установа 

културе у 

надлежности 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 

1,200,000 1,242,000 1,291,680  1,200,000 1,200,000 
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П 4.3.22 1201 Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа културе 

Број установа 

културе у 

надлежности 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 

13,000,000 13,455,000 13,993,200 8,000,000 5,000,000 13,000,000 

П 4.3.23 1201 Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа културе 

Број установа 

културе у 

надлежности 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 

12,500,000 12,937,500 13,455,000 4,200,000 8,300,000 12,500,000 

П 4.3.24 1201 Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа културе 

Број установа 

културе у 

надлежности 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 

9,500,000 9,832,500 10,225,800 9,500,000  9,500,000 

П 4.3.25 1201 Подстицање 

развоја културе 

кроз  јачање 

капацитета 

установа културе 

Број установа 

културе у 

надлежности 

града/општи

не у којима 

су извршена 

инвестицион

а улагања на 

годишњем 

нивоу, у 

односу на 

укупан број 

установа 

културе 

600,000 621,000 645,840 600,000  600,000 

П 4.3.26 1201   600,000 621,000 645,840 600,000  600,000 

П 4.3.27 1201   2,500,000 2,587,500 2,691,000 2,500,000  2,500,000 

          

14 - 

Развој 

спорта и 

омладине 

1301   181,615,000 187,971,525 195,490,386 180,535,000 1,080,000 181,615,00

0 
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Подршка 

локалним 

спортски

м 

организа

цијама, 

удружењ

има и 

савезима 

0001 Унапређење 

подршке локалним 

спортским 

организацијама  

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта 

 

Број 

посебних 

програма 

спортских 

организација 

финансирани

х од стране 

града/општи

не 

169,985,000 175,934,475 182,971,854 168,905,000 1,080,000 169,985,00

0 

Спровође

ње 

омладинс

ке 

политике 

0005 Подршка активном 

укључивању 

младих у 

различите 

друштвене 

активности 

Број младих 

жена 

корисника 

услуга 

700,000 724,500 753,480 700,000  700,000 

П 4.1.4.1 1301 Унапређење 

подршке локалним 

спортским 

организацијама  

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта 

 

Број 

посебних 

програма 

спортских 

организација 

финансирани

х од стране 

општине 

5,000,000 5,175,000 5,382,000 5,000,000  5,000,000 

П 4.1.5 1301 Планска градња 

нових спортских 

објеката, 

реконструкција  и 

редовно 

одржавање 

постојећих 

спортских објеката 

од интереса за 

град/општину 

Број 

постојећих 

функционалн

их спортских 

објеката 

150,000 155,250 161,460 150,000  150,000 

П 4.1.6 1301   150,000 155,250 161,460 150,000  150,000 

П 4.3.28 1301   500,000 517,500 538,200 500,000  500,000 

П 4.3.29 1301   1,200,000 1,242,000 1,291,680 1,200,000  1,200,000 

П 4.3.30 1301   600,000 621,000 645,840 600,000  600,000 

П 4.3.31 1301   330,000 341,550 355,212 330,000  330,000 

П 4.3.32 1301   1,200,000 1,242,000 1,291,680 1,200,000  1,200,000 

П 4.3.33 1301   1,800,000 1,863,000 1,937,520 1,800,000  1,800,000 

15 – 

Опште 

услуге 

локалне 

самоупра

ве 

0602   198,665,000 205,618,275 213,843,006 197,665,000 1,000,000 198,665,00

0 

Функцио

нисање 

локалне 

самоупра

ве и 

градских 

општина 

0001 Функционисање 

управе 

Број решених 

предмета по 

запосленом 

 

137,590,000 142,405,650 148,101,876 137,590,000  137,590,00

0 

Фунцион

исање 

месних 

заједница 

0002 Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и интереса 

локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница  

Број 

иницијатива 

односно 

предлога МЗ 

према 

општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништв

11,800,000 12,213,000 12,701,520 10,800,000 1,000,000 11,800,000 
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о 

Сервисир

ање 

јавног 

дуга 

0003 Одржавање 

финансијске 

стабилности 

града/општине и 

финансирање 

капиталних 

инвестиционих 

расхода  

Учешће 

издатака за 

сервисирање 

дугова у 

текућим 

приходима < 

или=15% 

29,200,000 30,222,000 31,430,880 29,200,000  29,200,000 

Општинс

ко  

правобра

нилаштво 

0004 Заштита 

имовинских права 

и интереса 

општине 

Број решених 

предмета у 

односу на 

укупан број 

предмета на 

годишњем 

нивоу 

4,995,000 5,169,825 5,376,618 4,995,000  4,995,000 

Функцио

нисање 

национал

них 

савета 

национал

них 

мањина 

0007 Остваривање права 

националних 

мањина у локалној 

заједници 

% остварења 

програма 

националних 

мањина који 

се 

финансирају 

из буџета 

општине 

1,500,000 1,552,500 1,614,600 1,500,000  1,500,000 

Текућа 

буџетска 

резерва 

0009   5,000,000 5,175,000 5,382,000 5,000,000  5,000,000 

Стална 

буџетска 

резерва 

0010   2,000,000 2,070,000 2,152,800 2,000,000  2,000,000 

Управља

ње у 

ванредни

м 

ситуација

ма 

0014 Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система заштите и 

спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и др 

непогода  

Број 

идентификов

аних објеката 

критичне 

инфраструкт

уре 

3,000,000 3,105,000 3,229,200 3,000,000  3,000,000 

П 4.2.1 0602 Обезбеђења услова за адекватан 

рад у Општинској управи 

1,200,000 1,242,000 1,291,680 1,200,000  1,200,000 

П 4.2.1.1 0602 Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и интереса 

локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница  

Број 

иницијатива 

односно 

предлога МЗ 

према 

општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништв

о 

700,000 724,500 753,480 700,000  700,000 

П 4.2.2 0602 Остваривање права 

националних 

мањина у локалној 

заједници 

% остварења 

програма 

националних 

мањина који 

се 

финансирају 

200,000 207,000 215,280 200,000  200,000 
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из буџета 

општине 

П  4.3.1 0602 Унапређење 

безбедности 

саобраћаја у 2018. 

год. 

Мањи број 

саобраћајних 

прекршаја 

1,480,000 1,531,800 1,593,072 1,480,000  1,480,000 

         0 

16 – 

Политичк

и систем 

локалне 

самоупра

ве 

2101   34,570,000 35,779,950 37,032,248 34,570,000 0 34,570,000 

Функцио

нисање 

Скупшти

не 

0001 Функционисање 

Локалне 

скупштине 

Број седница 

скупштина 

Број 

усвојених 

аката 

17,040,000 17,636,400 18,341,856 17,040,000  17,040,000 

Функцио

нисање 

извршних 

органа 

0002 Функционисање 

извршних органа 

Број седница 

извршних 

органа 

Број 

усвојених 

аката 

17,530,000 18,143,550 18,869,292 17,530,000  17,530,000 

УКУПНО

: 

   1,076,524,26

5 

1,113,685,114 1,157,410,787 950,000,000 126,524,265 1,076,524,2

65 
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ОПИС 

Извори финансирања 

расхода и издатака 

 

 

 

 

 

 

 

УКУ

ПНА 

СРЕДС

ТВА 

 

 

 

 

 

 

Прихо

ди из 

буџета 

(01) 

 

 

 

 

 

 

Средства 

из 

осталих 

извора 

финанси

рања 

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

96384 1 1       СThУПШТИНА ОПШТИНЕ    

    2101     ПРОГРАМ 16ПОЛИТИЧThИ 

СИСТЕМ ЛОThАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

    21010001     ПА 0001 

ФУНThЦИОНИСАЊЕ 

СThУПШТИНЕ 

   

     111    Извршни и законодавни 

органи 

   

       1 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

2,550,000  2,550,000 

       2 412 Социјални доприноси на терет 455,000  455,000 
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послодавца 

       3 414 Социјална давања запосленима 100,000  100,000 

        

4 

 

416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

Ова апропријација је намењена 

за рад стручних комисија ( 

Комисија за родну 

равноправност полова, Накнада 

за рад одборника на седници 

скупштине, Комисије за ОИК и 

др.) 

 

2,000,000 

  

2,000,000 

       5 422 Трошкови путовања 20,000  20,000 

        

 

 

6 

 

 

 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена је 

за: 

 текуће пословање Скупштине 

 Угоститељске услуге 

 функционерски додатак 

 накнаде за рад комисија ( 

Административно мандатна 

комисија, ОИК и др. Комисије 

основане од стране скупштине и 

накнаде за рад одборничких 

група) 

-Медијске услуге радија 

 

 

 

 

11,000,000 

  

 

 

 

11,000,000 

        

 

7 

 

 

424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена 

за: Специјализоване услуге 

укоричавања Специјализоване 

услуге умножавања 

Осталих специјализованих 

услуга (Реализација мера и 

активности комисије за родну 

равноправност) 

 

 

 

200,000 

  

 

 

200,000 

        

8 

 

426 

Материјал 

Ова апропријација је намењена 

за рад Скупштине 

-Цвеће и зеленило и остали 

материјал за потребе рада 

Скупштине 

 

100,000 

  

100,000 

        

9 

 

465 

Остале текуће донације, 

дотације и трансфери Ова 

апропријација намењена је за: 

-Накнаду средстава по Закону о 

привременом смањењу 

основице 

 

 

340,000 

  

340,000 

       10 481 Финансирање редовног рада 

политичких странака 

275,000  275,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 111 Приходи из 

буџета 

17,040,000  17,040,000 

         Укупно за функцију 111 17,040,000  17,040,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

21010001: Приходи из буџета 

17,040,000  17,040,000 

         Свега за програмску 

активност 21010001: 

17,040,000  17,040,000 
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         Извори финансирања за 

Програм 16 ( ПА 0001 ) 

17,040,000  17,040,000 

        01 Приходи из буџета 17,040,000  17,040,000 

         Свега за Програм 16 17,040,000  17,040,000 

             

         Извори финансирања за Главу 

1 

17,040,000  17,040,000 

        01 Приходи из буџета 17,040,000  17,040,000 

         Свега за за Главу 1 17,040,000  17,040,000 

             

         Извори финансирања за 

Раздео 1 

17,040,000  17,040,000 

        01 Приходи из буџета 17,040,000  17,040,000 

         Свега за за Раздео 1 17,040,000  17,040,000 

             

96386 2 2       ПРЕДСЕДНИTh ОПШТИНЕ    

    2101     ПРОГРАМ 16ПОЛИТИЧThИ 

СИСТЕМ ЛОThАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

    21010002     ПА 0002 

ФУНThЦИОНИСАЊЕ 

ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

   

     111    Извршни и законодавни 

органи 

   

       11 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

3,950,000  3,950,000 

       12 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

705,000  705,000 

       13 415 Накнаде трошкова за запослене 

Ова апропријација намењена је 

за исплате накнада за долазак на 

посао и са посла од тога: 

 

50,000 

  

50,000 

       14 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

150,000  150,000 

       15 421 Стални трошкови 100,000  100,000 

       16 422 Трошкови путовања 50,000  50,000 

        

17 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена 

за редовни рад извршног органа 

– уговорне обавезе, поклони, 

угоститељске услуге и др. 

 

1,250,000 

  

1,250,000 

       18 426 Материјал 100,000  100,000 

        

19 

 

465 

Остале текуће донације, 

дотације и трансфери Ова 

апропријација намењена је за: 

-Накнаду средстава по Закону о 

привременом смањењу 

основице 

 

525,000 

  

525,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 111 Приходи из 

буџета 

6,880,000  6,880,000 

         Укупно за функцију 111 6,880,000  6,880,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

21010002: Приходи из буџета 

6,880,000  6,880,000 

         Свега за програмску 6,880,000  6,880,000 
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активност 21010002: 

             

         Извори финансирања за 

Програм 16 (ПА 0002) 

6,880,000  6,880,000 

        01 Приходи из буџета 6,880,000  6,880,000 

         Свега за Програм 16 6,880,000  6,880,000 

             

         Извори финансирања за Главу 

2 

6,880,000  6,880,000 

        01 Приходи из буџета 6,880,000  6,880,000 

         Свега за за Главу 2 6,880,000  6,880,000 

             

         Извори финансирања за 

Раздео 2 

6,880,000  6,880,000 

        01 Приходи из буџета 6,880,000  6,880,000 

         Свега за за Раздео 2 6,880,000  6,880,000 

             

96385 3 3       ОПШТИНСThО ВЕThЕ    

    2101     ПРОГРАМ 16ПОЛИТИЧThИ 

СИСТЕМ ЛОThАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

    21010002     ПА 0002 

ФУНThЦИОНИСАЊЕ 

ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

   

     111    Извршни и законодавни 

органи 

   

       20 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

1,855,000  1,855,000 

       21 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

335,000  335,000 

       22 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

2,900,000  2,900,000 

       23 422 Трошкови путовања 10,000  10,000 

        

 

24 

 

 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена је 

за рад Општинског већа: 

 Накнада за рад члановима 

општинског већа 

 Накнаде члановима комисије 

за попис имовине у државној 

својини на којој је корисник 

општина Сурдулица 

 Угоститељске услуге 

-Остале опште услуге 

 

 

 

5,300,000 

  

 

 

5,300,000 

        

25 

 

465 

Остале текуће донације, 

дотације и трансфери Ова 

апропријација намењена је за: 

-Накнаду средстава по Закону о 

привременом смањењу 

основице 

 

250,000 

  

250,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 111 Приходи из 

буџета 

 

10,650,000 

  

10,650,000 

         Укупно за функцију 111 10,650,000  10,650,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

21010002: Приходи из буџета 

 

10,650,000 

  

10,650,000 
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         Свега за програмску 

активност 21010002: 

10,650,000  10,650,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 16 

10,650,000  10,650,000 

        01 Приходи из буџета 10,650,000  10,650,000 

         Свега за Програм 16 10,650,000  10,650,000 

             

         Извори финансирања за Главу 

3 

10,650,000  10,650,000 

        01 Приходи из буџета 10,650,000  10,650,000 

         Свега за за Главу 3 10,650,000  10,650,000 

             

         Извори финансирања за 

Раздео 3 

10,650,000  10,650,000 

        01 Приходи из буџета 10,650,000  10,650,000 

         Свега за за Раздео 3 10,650,000  10,650,000 

             

07224 4 4       ОПШТИНСThА УПРАВА    

   4.1      Одељење за општу управу и 

јавне службе 

   

70707    0901     ПРОГРАМ 11СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

   

    09010001     ПА 0001ЈЕДНАКРАТНЕ 

ПОМОЋИ И ДРУГИ 

ОБЛИЦИ ПОМОЋИ 

   

     070    Социјалне помоћи угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

       26 472 Једнократна новчана помоћ за 

покриће трошкова лечења 

малигних обољења и других 

тешких системских болести 

1,000,000  1,000,000 

       27 472 Једнократне новчане помоћи 3,000,000  3,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 070 Приходи из 

буџета 

4,000,000   

4,000,000 

         Укупно за функцију 070 4,000,000  4,000,000 

             

70707     090    Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

        

28 

 

472 

Накнада за социјалну заштиту 

из буџета 

Ова апропријација намењена је 

за финансирање: 

- трошкова везаних за живот и 

рад избеглих и интерно 

раељених лица на територији 

општине ( огрев, храна, лекови 

и др) 

 

 

500,000 

 

 

40,000 

 

 

540,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 090 Приходи из 

буџета 

500,000  500,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 40,000 40,000 



2930-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

         Укупно за функцију 090 500,000 40,000 540,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

09010001: Приходи из буџета 

4,500,000  4,500,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 40,000 40,000 

         Свега за програмску 

активност 09010001 

4,500,000 40,000 4,540,000 

             

70707    09010003     ПА 0003ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У 

ЗАЈЕДНИЦИ 

   

     010    Болест и инвалидност    

        

29 

 

 

481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је намењена 

за рад следећих удружења: 

Савез цивилних инвалида рата, 

Ментално недовољно развијене 

особе, Савез слепих, Савез 

глувих, Удружење ратних и 

мирнодопских војних инвалида, 

Удружење дистрофичара 

пчињског и јабланичког округа 

и друга Удружења из области 

Болест и инвалидности 

 

 

1,500,000 

 

 

8,500 

 

 

1,508,500 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 010 Приходи из 

буџета 

1,500,000  1,500,000 

        13 Пренета неутрошена 

средстваВЕЗА 07 

 8,500 8,500 

         Укупно за функцију 010 1,500,000 8,500 1,508,500 

             

70707     020    Старост    

        

 

30 

 

 

481 481 

Дотације невладиним 

организацијама Ова 

апропријација је намењена за: 

Удржење пензионера, 

Удружење ветерана Србије 

Удружење бораца, 

Друга Удружења из области 

старости 

 

 

 

1,200,000 

  

 

 

1,200,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 020 Приходи из 

буџета 

1,200,000  1,200,000 

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

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

09010003: Приходи из буџета 

2,700,000  2,700,000 

        13 Пренета неутрошена 

средстваВЕЗА 07 

 8,500 8,500 

         Свега за програмску 

активност 09010003: 

2,700,000 8,500 2,708,500 

             

70707    0901П 

4.1.1 

    Пројекат: Помоћ у кући    
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     010    Болест и инвалидност    

       31 481 Дотације невладиним 

организацијама 

 3,000,000 3,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 010 Приходи из 

буџета 

   

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 3,000,000 3,000,000 

         Укупно за функцију 010  3,000,000 3,000,000 

             

         Извори финансирања за 

пројекат 0901П 4.1.1: 

Приходи из буџета 

   

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 3,000,000 3,000,000 

         Свега за пројекат 0901П 4.1.1:  3,000,000 3,000,000 

             

70707    0901000

4 

    ПА 0004САВЕТОДАВНО 

ТЕРАПИЈСКЕ И 

СОЦИЈАЛНОЕДУКАТИВН

Е УСЛУГЕ 

   

     040    Породица и деца    

       32 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

150,000  150,000 

        

33 

 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена 

за: 

 Накнаду за рад стручних 

комисија ( интерресорна 

комисија и персонални 

асистенти за децу ометену у 

развоју) 

-Остало 

 

 

1,500,000 

 

 

1,400,265 

 

 

2,900,265 

        

34 

 

481 

 481 

Дотације невладиним 

организацијама Ова 

апропријација је намењена за: 

Сигурну кућу, Центар за развој 

потенцијала “Бил-тим”, 

Удружење “Пружене руке” 

Удружење дечија суза и друга 

Удружења из области породица 

и деца 

 

 

500,000 

  

 

500,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 040 Приходи из 

буџета 

2,150,000  2,150,000 

        07  

Трансфери другог нивоа 

власти 

 1,400,265 1,400,265 

         Укупно за функцију 040 2,150,000 1,400,265 3,550,265 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

09010004: Приходи из 

буџета 

2,150,000  2,150,000 

        07  

Трансфери другог нивоа 

власти 

 1,400,265 1,400,265 
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         Свега за програмску 

активност 09010004 

2,150,000 1,400,265 3,550,265 

             

70707    0901000

6 

    ПА 0006ПОДРШКА ДЕЦИ 

И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

   

     040    Породица и деца    

       35 472 Једнократна новчана помоћ за 

полазак у први разред школске 

2017.-2018.г. 

1,100,000  1,100,000 

       36 472 Бесплатан превоз, ужина и 

уџбеници за децу ометену у 

развоју до специјалних школа за 

основно 

образовање 

200,000  200,000 

       37 472 Бесплатна ужина и превоз за 

децу основног школског узраста 

лошег материјалног стања, 

припрема за малу матуру као и 

дневни боравак и ужина за децу 

предшколског узраста лошег 

материјалног стања 

1,000,000  1,000,000 

       38 472 Бесплатна одећа, обућа , 

уџбеници и екскурзија за децу 

основног образовања , у стању 

социјалне угрожености 

 

1,000,000 

  

1,000,000 

       39 472 Накнада за социјалну заштиту 

из буџета-превоз, смештај и 

екскурзија за ђаке средњег 

образовања лошег материјалног 

стања,као и за велику матуру 

1,000,000  1,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 040 Приходи из 

буџета 

4,300,000  4,300,000 

         Укупно за функцију 040 4,300,000  4,300,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

09010006: Приходи из буџета 

4,300,000  4,300,000 

         Свега за програмску 

активност 09010006: 

4,300,000  4,300,000 

             

70707    0901000

7 

    ПА 0007ПОДРШКА 

РАЂАЊУ И 

РОДИТЕЉСТВУ 

   

     040    Породица и деца    

       40 472 Накнада за социјалну заштиту 

из буџета: 

Једнократна новчана помоћ за 

прворођено дете у Новој години 

на територији општине 

20,000  20,000 

       41  

472 

Накнада за социјалну заштиту 

из буџета: 

Једнократна новчана помоћ за 

прворођено дете у породици 

 

1,500,000 

  

1,500,000 

       42  

472 

Накнада за социјалну заштиту 

из буџета: 

Једнократна новчана помоћ за 

подршку рађања и родитељству 

 

1,500,000 

  

1,500,000 
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        01 Извори финансирања за 

функцију 040 Приходи из 

буџета 

3,020,000  3,020,000 

         Укупно за функцију 040 3,020,000  3,020,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

09010007: Приходи из буџета 

3,020,000  3,020,000 

         Свега за програмску 

активност 09010007: 

3,020,000  3,020,000 

             

70707         ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД 

   

    0901000

1 

    ПА 0001ЈЕДНОThРАТНЕ 

ПОМОThИ И ДРУГИ 

ОБЛИЦИ ПОМОThИ 

(АThТИВНОСТИ ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД) 

   

     070    Социјалне помоћи угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

        

43 

463 

463 

Трансфери осталим нивоима 

власти Ова апропријација 

намењена је за : 

- Установу “Центар за социјални 

рад” 

 

5,000,000 

  

5,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 070 Приходи из 

буџета 

5,000,000  5,000,000 

         Укупно за функцију 070 5,000,000  5,000,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

09010001: Приходи из 

буџета 

5,000,000  5,000,000 

         Свега за програмску 

активност 09010001 

5,000,000  5,000,000 

             

70707    0901П 

4.1.2 

    Пројекат: Шта сам вам ја    

     090    Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

       44 463 Трансфери осталим нивоима 

власти 

 1,010,000 1,010,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 090 Приходи из 

буџета 

   

        13 Пренета неутрошена 

средстваВЕЗА 07 

 1,010,000 1,010,000 

         Укупно за функцију 090  1,010,000 1,010,000 

             

         Извори финансирања за 

пројекат 0901П 4.1.2: 

Приходи из буџета 
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        13 Пренета неутрошена 

средстваВЕЗА 07 

 1,010,000 1,010,000 

         Свега за пројекат 0901П 4.1.2:  1,010,000 1,010,000 

             

 

70707 

   0901000

2 

    ПА 0002ПОРОДИЧНИ И 

ДОМСThИ СМЕШТАЈ, 

ПРИХВАТИЛИШТА И 

ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА 

   

     090    Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

        

45 

 

    463 4463 

 Трансфери осталим нивоима 

власти Ова апропријација 

намењена је за : 

- Установу “Центар за 

социјални рад” 

(Срдства намењена за смештај 

лица у прихватилишта) 

 

 

100,000 

 

 

500,000 

 

 

600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 090 Приходи из 

буџета 

100,000  100,000 

        13 Пренета неутрошена 

средстваВЕЗА 07 

 500,000 500,000 

         Укупно за функцију 090 100,000 500,000 600,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

09010002: Приходи из 

буџета 

100,000  100,000 

        13 Пренета неутрошена 

средстваВЕЗА 07 

 500,000 500,000 

         Свега за програмску 

активност 09010002 

100,000 500,000 600,000 

             

70707    0901П 

4.1.3 

    Пројекат: Дневни Центар 

Бело Поље 

   

     090    Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

       46 421 Стални трошкови 50,000  50,000 

       47 423 Услуге по Уговору 1,600,000 500,000 2,100,000 

       48 425 Текуће поправке и одржавање 50,000  50,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 090 Приходи из 

буџета 

1,700,000  1,700,000 

        13 Пренета неутрошена 

средстваВЕЗА 07 

 500,000 500,000 

         Укупно за функцију 090 1,700,000 500,000 2,200,000 

             

         Извори финансирања за 

пројекат 0901П 4.1.3: 

Приходи из буџета 

1,700,000  1,700,000 

        13 Пренета неутрошена 

средстваВЕЗА 07 

 500,000 500,000 

         Свега за пројекат 0901П 4.1.3: 1,700,000 500,000 2,200,000 

             

70707         ЦРВЕНИ КРСТ    
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    0901000

5 

    ПА 0005ПОДРШThА 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ЦРВЕНОГ ThРСТА 

   

     090    Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

        

49 

 

 481  481 

Дотације невладиним 

организацијама Ова 

апропријација је намењена за: 

Црвени крст 

 

2,700,000 

  

2,700,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 090 Приходи из 

буџета 

2,700,000  2,700,000 

         Укупно за функцију 090 2,700,000  2,700,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

09010005: Приходи из 

буџета 

2,700,000  2,700,000 

         Свега за програмску 

активност 09010005 

2,700,000  2,700,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 11 ( ПА 09010001 + 

ПА 09010003 + П 4.1.1 + ПА 

09010004+ПА 09010006+ПА 

09010007+ПА 09010001+П 

4.1.2+ПА 09010002+П 

4.1.3+ПА 09010005) 

   

        01 Приходи из буџета 26,170,000  26,170,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 4,440,265 4,440,265 

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 2,018,500 2,018,500 

         Свега за Програм 11 26,170,000 6,458,765 32,628,765 

             

07224         БУЏЕТСThИ ФОНД ЗА 

ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

   

    1801     ПРОГРАМ 12 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

   

    18010003     ПА 0003СПРОВОЂЕЊЕ 

АThТИВНОСТИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ 

БРИГЕ ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ 

   

     721    Опште медицинске услуге    

       50 421 Стални трошкови 20,000  20,000 

       51 423 Услуге по уговору 1,400,000  1,400,000 

       52 424 Специјализоване услуге ( 

спречавање тропских болести) 

500,000  500,000 

       53 426 Материјал 930,000  930,000 

       54 512 Машина и опрема 1,500,000  1,500,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 721 Приходи из 

буџета 

4,350,000  4,350,000 

         Укупно за функцију 721 4,350,000  4,350,000 
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         Извори финансирања за 

програмску активност 

18010003: Приходи из 

буџета 

4,350,000  4,350,000 

         Свега за програмску 

активност 1801—0003: 

4,350,000  4,350,000 

             

    18010002     ПА 0002 – МРТВОЗОРСТВО    

     721    Опште медицинске услуге    

        

55 

 

424 

Специјализоване услуге: 

Ова апропријација намењена је 

за: 

Послови за одређивање доктора 

у вези утврђивања времена и 

узрока смрти( мртвозорство) 

 

 

650,000 

  

 

650,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 721 Приходи из 

буџета 

650,000  650,000 

         Укупно за функцију 721 650,000  650,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

18010002: Приходи из 

буџета 

650,000  650,000 

         Свега за програмску 

активност 1801—0002: 

650,000  650,000 

             

70707    0901П 

4.1.31 

    Пројекат: Савет за јавно 

здравље 

   

     721    Опште медицинске услуге    

       56 424 Специјализоване услуге 450,000  450,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 721 Приходи из 

буџета 

450,000  450,000 

         Укупно за функцију 721 450,000  450,000 

             

         Извори финансирања за 

пројекат 0901П 4.1.31: 

Приходи из буџета 

450,000  450,000 

         Свега за пројекат0901П 

4.1.31: 

450,000  450,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 12 (ПА 18010003+ПА 

18010002) 

   

        01 Приходи из буџета 5,450,000  5,450,000 

         Свега за Програм 12 5,450,000  5,450,000 

             

70714             

    1201     ПРОГРАМ 1 3 РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

   

    12010001     ПА 

0001ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА 

КУЛТУРЕ 

   

     860    Рекреација, спорт, културе и    
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вере, некласификоване на 

другом месту 

       57 481 Историјски архив 360,000  360,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 860 Приходи из 

буџета 

360,000  360,000 

         Укупно за функцију 860 360,000  360,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

12010001 Приходи из 

буџета 

360,000  360,000 

         Свега за програмску 

активност 12010001 

360,000  360,000 

             

    12010002     ПА 0002ЈАЧАЊЕ 

КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ 

И УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

   

     860    Рекреација, спорт, културе и 

вере, некласификоване на 

другом месту 

   

       58 481 Дотације верским 

организацијама: 

Ова апропријација намењена је 

Верским заједницама 

 

5,000,000 

  

5,000,000 

        

 

59 

 

 

481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је намењена 

за финансирање програма и 

пројеката Удружењима: 

Удружење жена, Удружење 

жена “Викторија 017”, “Звичај” 

, астрономско друштво 

“Вега”,”Сувојничка душа”, 

Сувојница, Удружење 

узгајивача голубова и друга 

Удружења из области културног 

и уметничког стваралаштва 

 

 

1,200,000 

  

 

1,200,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 860 Приходи из 

буџета 

6,200,000  6,200,000 

         Укупно за функцију 860 6,200,000  6,200,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

12010002 Приходи из буџета 

6,200,000  6,200,000 

         Свега за програмску 

активност 12010002 

6,200,000  6,200,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 13 ( ПА 

12010001+ПА 12010002) 

   

        01 Приходи из буџета 6,560,000  6,560,000 

         Свега за Програм 13 6,560,000  6,560,000 

             

70717             
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    1301     ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

    1301000

1 

    ПА 0001ПОДРШКА 

ЛОКАЛНИ СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

САВЕЗИМА 

   

     810    Услуге рекреације и спорта    

        

 

60 

 

481     1 

Дотације невладиним 

организацијама Ова 

апропријација је намењена за: 

- Спортске организације 

 

155,000,000 

  

155,000,000 

        

 

61 

 

481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је намењена 

за омладинска Удружења: 

Центар за друштвени 

реконструкцију и друга 

Удружења из ове области 

 

400,000 

  

400,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 810 Приходи из 

буџета 

155,400,000  155,400,000 

         Укупно за функцију 810 155,400,000  155,400,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

13010001: Приходи из 

буџета 

155,400,000  155,400,000 

         Свега за програмску 

активност 13010001 

155,400,000  155,400,000 

             

70717             

    1301П 

4.1.4 

    Пројекат: Пројектно 

финансирање спорта 

   

     810    Услуге рекреације и спорта    

       62 481 Дотације невладиним 

организацијама 

5,000,000  5,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 810 Приходи из 

буџета 

5,000,000  5,000,000 

         Укупно за функцију 810 5,000,000  5,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 1301П 4.1.4: 

Приходи из буџета 

5,000,000  5,000,000 

         Свега за пројекат 1301П 4.1.4 

: 

5,000,000  5,000,000 

             

    1301000

5 

    ПА 0005СПРОВОЂЕЊЕ 

ОМЛАДИНСКЕ 

ПОЛИТИКЕ 

(КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

МЛАДЕ) 

   

     810    Услуге рекреације и спорта    

       63 421 Стални трошкови 200,000  200,000 

       64 422 Трошкови путовања 50,000  50,000 

       65 423 Услуге по Уговору 300,000  300,000 
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       66 424 Специјализоване услуге 100,000  100,000 

       67 426 Материјал 50,000  50,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 810 Приходи из 

буџета 

700,000  700,000 

         Укупно за функцију 810 700,000  700,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

13010005: Приходи из 

буџета 

700,000  700,000 

         Свега за програмску 

активност 13010005: 

700,000  700,000 

             

    1301 П 

4.1.5 

    Пројекат: Thанцеларија за 

младе ,”Међународни дан 

младих” 

   

     130    Опште услуге    

       68 423 Услуге по Уговору 150,000  150,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 130 Приходи из 

буџета 

150,000  150,000 

         Укупно за функцију 130 150,000  150,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 4.1.5: 

Приходи из буџета 

150,000  150,000 

         Свега за пројекат 1301-П 4.1.5: 150,000  150,000 

             

    1301 П 

4.1.6 

    Пројекат: Thанцеларија за 

младе ,”Међународни дан 

волонтера” 

   

     130    Опште услуге    

       69 423 Услуге по Уговору 150,000  150,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 130 

Приходи из буџета 

150,000  150,000 

         Укупно за функцију 130 150,000  150,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 4.1.6: 

Приходи из буџета 

150,000  150,000 

         Свега за пројекат 1301-П 4.1.6: 150,000  150,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 14 ( ПА 13010001+П 

4.1.4+ПА 13010005+П 4.1.5+П 

4.1.6) 

   

        01 Приходи из буџета 161,400,000  161,400,000 

         Свега за Програм 14 161,400,000  161,400,000 

             

07257             

   4.1

.1 

     СУРДУЛИЧThИ 

ThУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

   

    1201     ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ 

ThУЛТУРЕ И 
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ИНФОРМИСАЊЕ 

    12010001     ПА 

0001ФУНThЦИОНИСАЊЕ 

ЛОThАЛНИХ УСТАНОВА 

ThУЛТУРЕ 

   

     820    Услуге културе    

       70 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

5,980,000  5,980,000 

       71 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

1,071,000  1,071,000 

        

72 

 

414 

Социјална  давања запосленима 

Ова апропријација је намењена 

за исплате накнада за време 

одсуствовања са посла, 

отпремнина и помоћи и помоћи 

у медицинском лечењу 

 

150,000 

 

300,000 

 

450,000 

       73 415 Накнаде трошкова за запослене 

Ова апропријација намењена је 

за исплате накнада за долазак на 

посао и са посла од тога: 

 

50,000 

  

50,000 

       74 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

580,000  580,000 

        

75 

 

421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена 

за исплате трошкова платног 

промета, струје, комуналних 

услуга, услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

опреме 

 

1,100,000 

 

100,000 

 

1,200,000 

       76 422 Трошкови путовања намењена 

су за исплату трошкова 

путовања у земљи и 

иностранству 

300,000 30,000 330,000 

        

 

77 

 

 

423 

 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за исплату трошкова 

компјутерских услуга, 

образовања и усавршавања 

запослених, информисања, 

стручних услуга, 

репрезентације, осталих 

општих услуга 

 

 

6,500,000 

 

 

30,000 

 

 

6,530,000 

        

 

78 

 

 

424 

 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација намењена је 

за исплату трошкова услуга 

образовања културе и спорта, 

медицинских услуга, очувања 

животне средине, науке, 

геодетске услуге и остало 

 

 

4,650,000 

  

 

4,650,000 

       79 425 Текуће поправке и одржавање 

односи се на текуће поправке и 

одржавање зграда и опреме 

300,000  300,000 

        

 

 

80 

 

 

 

426 

Материјал 

Ова апропријација намењена је 

за: 

 набавку административног 

материјала. 

 

 

 

 

2,100,000 

 

 

 

 

110,000 

 

 

 

 

2,210,000 



Уторак,26.децембар.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"      Број -35-  Страна-2941 

 

 

 материјал за образовање и 

усавршавање запослених, 

 материјал за саобраћај, 

 материјал за образовање, 

културу и спорт, 

 материјал за домаћинство и 

угоститељство, 

 материјал за посебне намене 

       81 465 Остале текуће донације и 

трансфери 

623,000  623,000 

       82 482 Порези, обавезне таксе и казне 160,000 10,000 170,000 

       83 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

50,000  50,000 

        

84 

 

512 

Машине и опрема 

Ова апропријација је намењена 

за набаку административне 

опреме, опреме за образовање, 

културу и спорт и др. 

 

530,000 

 

5,250,000 

 

5,780,000 

       85 515 Нематеријална имовина 20,000  20,000 

             

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 820 Приходи из 

буџета 

24,164,000  24,164,000 

        04 Сопствени приходи  530,000 530,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 300,000 300,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 5,000,000 5,000,000 

         Укупно за функцију 820 24,164,000 5,830,000 29,994,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

12010001: Приходи из 

буџета 

24,164,000  24,164,000 

        04 Сопствени приходи  530,000 530,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 300,000 300,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 5,000,000 5,000,000 

         Свега за програмску 

активност 12010001 

24,164,000 5,830,000 29,994,000 

             

    1201000

2 

    ПА 0002ЈАЧАЊЕ 

КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ 

И УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

   

     820    Услуге културе    

       86 422 Трошкови путовања 20,000  20,000 

       87 423 Услуге по уговору 

За Окружну смотру рецитатора 

и смотру аматерских позоришта 

 

320,000 

  

320,000 

       88 424 Специјализоване услуге  

10,000 

  

10,000 

       89 426 Материјал 57,000  57,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 820 Приходи из 

буџета 

407,000  407,000 
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         Укупно за функцију 820 407,000  407,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

12010002: Приходи из буџета 

407,000  407,000 

         Свега за програмску 

активност 12010002: 

407,000  407,000 

             

    1201П 

4.1.1.1 

    Пројекат: Власинско лето    

     820    Услуге културе    

       90 421 Стални трошкови 50,000  50,000 

       91 422 Трошкови путовања 30,000 10,000 40,000 

       92 423 Услуге по Уговору 6,880,000 10,000 6,890,000 

       93 424 Специјализоване услуге 2,900,000  2,900,000 

       94 426 Материјал 290,000 10,000 300,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 820 Приходи из 

буџета 

10,150,000  10,150,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 30,000 30,000 

         Укупно за функцију 820 10,150,000 30,000 10,180,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.1.1.1: 

Приходи из буџета 

10,150,000  10,150,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 30,000 30,000 

         Свега за пројекат1201П 4 

1.1.1 : 

10,150,000 30,000 10,180,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 13 ( ПА 

12010001+ПА 12010002+ П 

4.1.1.1) 

   

        01 Приходи из буџета 34,721,000  34,721,000 

        04 Сопствени приходи  530,000 530,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 300,000 300,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 5,030,000 5,030,000 

         Свега за Програм 13 34,721,000 5,860,000 40,581,000 

             

         Извори финансирања за 

Подглаву 4.1.1 

   

        01 Приходи из буџета 34,721,000  34,721,000 

        04 Сопствени приходи  530,000 530,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 300,000 300,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 5,030,000 5,030,000 

         Свега за за Подглаву 4.1.1 34,721,000 5,860,000 40,581,000 

             

07256             

   4.1.

2. 

     БИБЛИОТЕThА РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИTh 

   

    1201     ПРОГРАМ 1 3 РАЗВОЈ 

ThУЛТУРЕ 
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    12010001     ПА 0001 – 

ФУНThЦИОНИСАЊЕ 

ЛОThАЛНИХ УСТАНОВА 

ThУЛТУРЕ 

   

     820    Услуге културе    

       95 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

5,300,000  5,300,000 

       96 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

949,000  949,000 

        

97 

 

414 

Социјална  давања запосленима 

Ова апропријација је намењена 

за исплате накнада за време 

одсуствовања са посла, 

отпремнина и помоћи и помоћи 

у медицинском лечењу 

 

320,000 

 

150,000 

 

470,000 

       98 415 Накнаде трошкова за запослене 

Ова апропријација намењена је 

за исплате накнада за долазак на 

посао и са посла 

 

20,000 

  

20,000 

       99 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

80,000  80,000 

        

100 

 

421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена 

за исплате трошкова платног 

промета, струје, комуналних 

услуга, услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

опреме 

 

600,000 

 

53,000 

 

653,000 

       101 422 Трошкови путовања 30,000 40,000 70,000 

        

102 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за исплату трошкова 

компјутерских услуга, 

образовања и усавршавања 

запослених, информисања, 

стручних услуга, 

репрезентације, осталих 

општих услуга 

 

3,200,000 

 

103,000 

 

3,303,000 

       103 424 Специјализоване услуге 

Ова апропријација намењена је 

за исплату трошкова услуга 

образовања културе и спорта 

 

50,000 

 

20,000 

 

70,000 

       104 425 Текуће поправке и одржавање 

односи се на текуће поправке и 

одржавање зграда 

200,000 20,000 220,000 

        

 

 

105 

 

 

 

426 

Материјал 

Ова апропријација намењена је 

за: 

 набавку административног 

материјала. 

 материјал за образовање и 

усавршавање запослених, 

 материјал за саобраћај, 

 материјал за образовање, 

културу и спорт, 

 материјал за домаћинство и 

угоститељство, 

 материјал за посебне намене 

 

 

 

 

170,000 

 

 

 

 

172,000 

 

 

 

 

342,000 

       106 465 Остале текуће донације и 631,000  631,000 
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трансфери 

       107 482 Порези, обавезне таксе и казне 5,000 10,000 15,000 

       108 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

Ова апропријација је намењена 

за исплате новчаних казни по 

решењу судова 

 

2,000,000 

 

20,000 

 

2,020,000 

       109 512 Машине и опрема 60,000 30,000 90,000 

       110 515 Нематеријална имовина 200,000 50,000 250,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 820 Приходи из 

буџета 

13,815,000  13,815,000 

        04 Сопствени приходи  518,000 518,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 150,000 150,000 

         Укупно за функцију 820 13,815,000 668,000 14,483,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

12010001: Приходи из буџета 

13,815,000  13,815,000 

        04 Сопствени приходи  518,000 518,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 150,000 150,000 

         Свега за програмску 

активност 12010001 

13,815,000 668,000 14,483,000 

             

    1201000

2 

    ПА 0002ЈАЧАЊЕ 

КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ 

И УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

   

     820    Услуге културе    

        

 

111 

 

 

  483  423 

Услуге по Уговору 

Ова апропријација је намењена 

за: Песници за децу и деца за 

песнике Општинска 

смотрарецитатора 

И други потстицаји у 

културном уметничком 

стваралаштву 

 

 

150,000 

 

 

15,000 

 

 

165,000 

       112 424 Специјализоване услуге 20,000  20,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 820 Приходи из 

буџета 

170,000  170,000 

        04 Сопствени приходи  15,000 15,000 

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

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

12010002: Приходи из 

буџета 

170,000  170,000 

        04 Сопствени приходи  15,000 15,000 

         Свега за програмску 

активност 12010002 

170,000 15,000 185,000 

             

    1201П 

4.1.2.1 

    Пројекат: Промоција 

књижевних дела популисање 

књига и читања 
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     820    Услуге културе    

       113 423 Услуге по Уговору 110,000 35,000 145,000 

       114 424 Специјализоване услуге 100,000  100,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 820 Приходи из 

буџета 

210,000  210,000 

        04 Сопствени приходи  35,000 35,000 

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

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.1.2.1: 

Приходи из буџета 

210,000  210,000 

        04 Сопствени приходи  35,000 35,000 

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

             

         Извори финансирања за 

Програм 13 ( ПА 

12010001+ПА 12010002+ П 

4.1.2.1) 

   

        01 Приходи из буџета 14,195,000  14,195,000 

        04 Сопствени приходи  568,000 568,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 150,000 150,000 

         Свега за Програм 13 14,195,000 718,000 14,913,000 

             

         Извори финансирања за 

Подглаву 4.1.2 

   

        01 Приходи из буџета 14,195,000  14,195,000 

        04 Сопствени приходи  568,000 568,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 150,000 150,000 

         Свега за за Подглаву 4.1.2 14,195,000 718,000 14,913,000 

             

70704             

    12010004     ПА 0004 

ОСТВАРИВАЊЕ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 

   

     830    Услуге емитовања и 

штампања 

   

         Услуге по уговору 

 Ова апропријација је намењена 

за услуге информисања 

јавности, рад Скупштине, органа 

и тела јединице локалне 

самоуправе, објављивање у 

јавним гласилима 

   

       115 423 Медијске услуге радија 2,000,000  2,000,000 

       116 423 Медијске услуге радија и 

телевизије 

200,000  200,000 

       117 423 Остале медијске услуге 200,000  200,000 

       118 423 Услуге информисања јавности – 

штампане публикације 

200,000  200,000 

       119 423 Услуге објављивања у јавним 

гласилима 

300,000  300,000 

             



2946-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

        01 Извори финансирања за 

функцију 830 Приходи из 

буџета 

2,900,000  2,900,000 

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

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

12010004: Приходи из 

буџета 

2,900,000  2,900,000 

         Свега за програмску 

активност 12010004 

2,900,000  2,900,000 

             

70704             

    1201000

5 

    ПА 0005 УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

НА ЈЕЗИЦИМА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИН 

А   

     830    Услуге емитовања и 

штампања 

   

       120 423 Услуге информисања на 

језицима националних мањина 

500,000  500,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 830 Приходи из 

буџета 

500,000  500,000 

         Укупно за функцију 830 500,000  500,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

12010005: Приходи из буџета 

500,000  500,000 

         Свега за програмску 

активност 12010005: 

500,000  500,000 

             

             

    1201П 

4.1.7 

    Пројекат: Пројектно 

финансирање медија 

   

     830    Услуге емитовања и 

штампања 

   

       121 481 Пројектно финансирање медија 

по јавном конкурсу 

3,000,000  3,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 830 Приходи из 

буџета 

3,000,000  3,000,000 

         Укупно за функцију 830 3,000,000  3,000,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.1.7: 

Приходи из буџета 

3,000,000  3,000,000 

         Свега за пројекат 1201-П 4.1.7: 3,000,000  3,000,000 

             

    1201П 

4.1.8 

    Пројекат: Подршка свим 

нивоима образовања 

   

     980    Образовање некласификовано 

на другом месту 

   

       122 472 Накнада из буџета за културу, 

науку и спорт 

2,500,000  2,500,000 

       123 472 Фонд Ђорђе Лазаревић 20,000  20,000 
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        01 Извори финансирања за 

функцију 980 Приходи из 

буџета 

2,520,000  2,520,000 

         Укупно за функцију 980 2,520,000  2,520,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.1.8 : 

Приходи из буџета 

2,520,000  2,520,000 

         Свега за пројекат 1201П 4.1.8 

: 

2,520,000  2,520,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 13 ( ПА 12010004 

+ПА 12010005+П 4.1.7+ П 

4.1.8) 

   

        01 Приходи из буџета 8,920,000  8,920,000 

         Свега за Програм 13 8,920,000  8,920,000 

             

07255             

   4.1.

3. 

     ПРЕДШThОЛСThА 

УСТАНОВА “НАША 

РАДОСТ” 

   

    2001     ПРОГРАМ 8 

ПРЕДШThОЛСThО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

   

    20010001     ПА 

0001ФУНThЦИОНИСА

ЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРЕДШThОЛСThОГ 

ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА 

   

     911    Предшколско образовање    

       124 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

45,240,000  45,240,000 

       125 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

8,100,000  8,100,000 

       126 413 Накнаде у натури  300,000 300,000 

       127 414 Социјална давања запосленима 300,000 1,550,000 1,850,000 

       128 415 Накнаде трошкова за запослене  700,000 700,000 

        

129 

 

416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

Ова апропријација намењена је 

за исплату јубиларне награде за 

2 радника 

 

455,000 

  

455,000 

        

130 

 

421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена 

за исплате трошкова платног 

промета, струје, комуналних 

услуга, услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

опреме 

 

4,500,000 

 

930,000 

 

5,430,000 

       131 422 Трошкови путовања намењена 

су за исплату трошкова 

путовања у земљи и 

иностранству 

 500,000 500,000 

        

132 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена 

за исплату трошкова образовање 

 

200,000 

 

1,040,000 

 

1,240,000 
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и усавршавање запослених, 

трошкови репрезентације 

,-издаци за стручне испите и др 

       133 424 Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена 

за исплату медицинских услуга 

(бактериолошки и здравствени 

прегледи) 

 

120,000 

 

570,000 

 

690,000 

       134 425 Текуће поправке и одржавање 

односи се на текуће поправке и 

одржавање зграда и опреме ( 

кречење објекта број 2, 

санирање зидова и таваница, 

поправка паркета) 

  

700,000 

 

700,000 

        

135 

 

426 

Материјал 

Ова апропријација је 

намењена за набавку 

административног 

материјала, Материјала за 

одржавање хигијене, за 

саобраћај, дидактички 

материјал и др. 

  

5,620,000 

 

5,620,000 

       136 465 Остале текуће донације и 

трансфери 

3,015,000  3,015,000 

       137 482 Порези, обавезне таксе и казне  50,000 50,000 

       138 512 Машине и опрема  850,000 850,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 911 Приходи из 

буџета 

61,930,000  61,930,000 

        04 Сопствени приходи  1,790,000 1,790,000 

        07 Трахсфери од других нивоа 

власти 

 11,020,000 11,020,000 

         Укупно за функцију 911 61,930,000 12,810,000 74,740,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

20010001 Приходи из буџета 

61,930,000  61,930,000 

        04 Сопствени приходи  1,790,000 1,790,000 

        07 Трахсфери од других нивоа 

власти 

 11,020,000 11,020,000 

         Свега за програмску 

активност 20010001 

61,930,000 12,810,000 74,740,000 

             

    2001П 

4.1.3.1 

    Пројекат: Дечија недеља    

     911    Предшколско образовање    

       139 423 Услуге по Уговору  200,000 200,000 

       140 424 Специјализоване услуге  50,000 50,000 

       141 426 Материјал    

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 911 Приходи из 

буџета 

   

        04 Сопствени приходи  250,000 250,000 

         Укупно за функцију 911  250,000 250,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 2001П 4.1.3.1: 
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Приходи из буџета 

        04 Сопствени приходи  250,000 250,000 

         Свега за пројекат 2001П 

4.1.3.1: 

 250,000 250,000 

             

    2001П 

4.1.3.2 

    Пројекат: Подршка раном 

развоју, образовању и 

социјалној инклузији 

предшколке деце из ромских и 

других ускраћених група 

   

     911    Предшколско образовање    

       142 421 Стални трошкови  1,000 1,000 

       143 512 Машине и опрема  55,000 55,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 911 Приходи из 

буџета 

   

        06 Донације од међународних 

организација 

 56,000 56,000 

         Укупно за функцију 911  56,000 56,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 2001П 4.1.3.2: 

Приходи из буџета 

   

        06 Донације од међународних 

организација 

 56,000 56,000 

         Свега за пројекат 2001П 

4.1.3.2: 

 56,000 56,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 8 (ПА 20010001+ П 

4.1.3.1+ П 4.1.3.2) 

   

        01 Приходи из буџета 61,930,000  61,930,000 

        04 Сопствени приходи  2,040,000 2,040,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 56,000 56,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 11,020,000 11,020,000 

         Свега за Програм 8 61,930,000 13,116,000 75,046,000 

             

         Извори финансирања за 

Подглаву 4.1.3. 

   

        01 Приходи из буџета 61,930,000  61,930,000 

        04 Сопствени приходи  2,040,000 2,040,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 56,000 56,000 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

 11,020,000 11,020,000 

         Свега за за Подглаву 4.1.3. 61,930,000 13,116,000 75,046,000 

             

70706             

   4.1.

4. 

     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

    2002     ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

   

    20020001     ПА 

0001ФУНThЦИОНИСАЊЕ 
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ОСНОВНИХ ШThОЛА 

     912    Основно образовање    

         Трансфери осталим нивоима 

власти Ова апропријација 

намењена је                   за: 

текуће расходе ( социјална 

давања, накнаде за запослене, 

јубиларне награде, стални 

трошкови, трошкови путовања, 

услуге по уговору, 

специјализоване услуге, 

материјал) 

 текуће поправке и одржавање 

 зграде и грађевински објекти 

 машине и опрема 

   

       144 463 ОШ "Вук Караџић" 20,000,000  20,000,000 

       145 463 ОШ "Ј.Ј.Змај" 11,000,000  11,000,000 

       146 463 ОШ "Пера Мачкатовац" 6,200,000  6,200,000 

       147 463 ОШ "Бора Станковић" 4,000,000  4,000,000 

       148 463 ОШ "Академик Ђорђе 

Лазаревић” 

2,600,000  2,600,000 

       149 463 ОШ "Свети Сава" 3,100,000  3,100,000 

       150 463 ОШ "Иво Лола Рибар” 3,400,000  3,400,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 912 Приходи из 

буџета 

50,300,000  50,300,000 

         Укупно за функцију 912 50,300,000  50,300,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

20020001: Приходи из буџета 

50,300,000  50,300,000 

         Свега за програмску 

активност 20020001 

50,300,000  50,300,000 

             

    2002П 

4.1.4.1 

    Пројекат: Светосавске 

награде 

   

     912    Основно образовање    

       151 472 Накнаде из буџета за 

образовање: 

Ово апропријација је намењена 

Светосавске награде 

 

600,000 

  

600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 912 Приходи из 

буџета 

600,000  600,000 

         Укупно за функцију 912 600,000  600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 2002П 4.1.4.1: 

Приходи из буџета 

600,000  600,000 

         Свега за пројекат 2002П 

4.1.4.1: 

600,000  600,000 

             

    2002П 

4.1.4.2 

    Пројекат: Вукове награде    

     912    Основно образовање    

       152 472 Накнаде из буџета за 

образовање, културу, науку и 

 

600,000 

  

600,000 
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спорт Ова апропријација је 

намењена за: Исплату Вукових 

награда 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 912 Приходи из 

буџета 

600,000  600,000 

         Укупно за функцију 912 600,000  600,000 

             

         Извори финансирања за 

пројекат2002П 4.1.4.2: 

Приходи из буџета 

600,000  600,000 

         Свега за пројекат 2002П 

4.1.4.2: 

600,000  600,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 9 (ПА 20020001+П 

4.1.4.1+ П 4.1.4.2 ) 

   

        01 Приходи из буџета 51,500,000  51,500,000 

         Свега за Програм 9 51,500,000  51,500,000 

             

         Извори финансирања за 

Подглаву 4.1.4 

   

        01 Приходи из буџета 51,500,000  51,500,000 

         Свега за за Подглаву 4.1.4 51,500,000  51,500,000 

             

70705             

   4.1

.5 

     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    

    2003     ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

   

    20030001     ПА 

0001ФУНThЦИОНИСАЊЕ 

СРЕДЊИХ ШThОЛА 

   

     920    Средње образовање    

         

 
Трансфери осталим нивоима власти Ова 

апропријација намењена  је за: 

текуће расходе ( социјална 

давања, накнаде за запослене, 

јубиларне награде, стални 

трошкови, трошкови путовања, 

услуге по уговору, 

специјализоване услуге, 

материјал) 

 текуће поправке и одржавање 

 зграде и грађевински објекти 

 машине и опрема 

   

       153 463 Гимназија "Светозар Марковић" 4,100,000  4,100,000 

       154 463 ТШ "Никола Тесла" 8,500,000  8,500,000 

       155 463 ПШ "Јосиф Панчић" 5,800,000  5,800,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 920 Приходи из 

буџета 

18,400,000  18,400,000 

         Укупно за функцију 920 18,400,000  18,400,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

18,400,000  18,400,000 
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20030001: Приходи из 

буџета 

         Свега за програмску 

активност 20030001 

18,400,000  18,400,000 

             

    2003П 

4.1.5.1 

    Пројекат: Светосавске 

награде 

   

     920    Средње образовање    

       156 472 Накнаде из буџета за 

образовање: 

Ово апропријација је намењена 

Светосавске награде 

 

360,000 

  

360,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 920 Приходи из 

буџета 

360,000  360,000 

         Укупно за функцију 920 360,000  360,000 

             

         Извори финансирања за 

пројекат 2003П 4.1.5.1: 

Приходи из буџета 

360,000  360,000 

         Свега за пројекат 2003П 

4.1.5.1: 

360,000  360,000 

             

    2003П 

4.1.5.2 

    Пројекат: Вукове награде    

     920    Средње образовање    

       157 472 Накнаде из буџета за 

образовање, културу, науку и 

спорт Ова апропријација је 

намењена за: Исплату Вукових 

награда 

 

300,000 

  

300,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 920 Приходи из 

буџета 

300,000  300,000 

         Укупно за функцију 920 300,000  300,000 

             

         Извори финансирања за 

пројекат 2003-П 4.1.5.2: 

Приходи из буџета 

300,000  300,000 

         Свега за пројекат 2003-П 

4.1.5.2: 

300,000  300,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 10 ( ПА 20030001+ П 

4.1.5.1 + П 4.1.5.2 ) 

   

        01 Приходи из буџета 19,060,000  19,060,000 

         Свега за Програм 10 19,060,000  19,060,000 

             

         Извори финансирања за 

Подглаву 4.1.5. 

   

        01 Приходи из буџета 19,060,000  19,060,000 

         Свега за за Подглаву 4.1.5. 19,060,000  19,060,000 

             

         Извори финансирања за 

Подглаву 4.1 ( ПР11 + ПР 

12+ПР13 +ПР 14 + ПР 13 (ПГ 

4.1.1) + ПР 13 (ПГ 4.1.2) 
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+ПР13+ПР 8 (ПГ 4.1.3) + ПР 9 

(ПГ 4.1.4) + ПР 10 (ПГ 4.1.5 )) 

        01 Приходи из буџета 389,906,000  389,906,000 

        04 Сопствени приходи  3,138,000 3,138,000 

        07 Трансфери од другог нивоа 

власти 

 15,910,265 15,910,265 

        06 Донације од међународних 

организација 

 56,000 56,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 5,030,000 5,030,000 

        13 Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

 2,018,500 2,018,500 

         Свега за за Подглаву 4.1 389,906,000 26,152,765 416,058,765 

             

07224             

   4.2

. 

     ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

И ПРИВРЕДУ 

   

    0602     ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОThАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

    06020001     ПА 

0001ФУНThЦИОНИСАЊЕ 

ЛОThАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

И ГРАДСThИХ ОПШТИНА 

   

     130    Опште услуге    

       158 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде ) 

45,000,000  45,000,000 

       159 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

8,050,000  8,050,000 

       160 413 Накнаде у натури 10,000  10,000 

        

161 

 

414 

Социјална давања запосленима 

Ова апропријација намењена је 

за исплате за породиљско и 

боловање преко 30 дана, 

исплату отпремнина, помоћи у 

медицинском лечењу и др 

 

2,000,000 

  

2,000,000 

       162  

415 

Накнаде трошкова за запослене 

( за превоз за долазак и одлазак 

са посла и остало) 

 

650,000 

  

650,000 

       163 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи – за исплату 

јубиларних награда по Закону и 

чланове стручних комисија из 

редова запослених 

 

1,000,000 

  

1,000,000 

        

 

 

 

 

164 

 

 

 

 

 

 

421 

Стални трошкови 

Ова апртопријација је намењена 

за рад управе и за послове 

спровођења и реализације јавне 

набавке: 

-лож уља 

 дератизација 

 осигурање имовине 

 трошкове струјe 

-воде 

 ПТТ услуга 

 услуге мобилног 

телефона 

 услуге фиксног телефона 

 интернета 

 

 

 

 

 

 

 

17,800,000 

  

 

 

 

 

 

 

17,800,000 
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 платни промет 

-Закуп простора 

-Остали трошкови 

        

 

165 

 

 

422 

Трошкови путовања 

Ова апропријација је намењена 

за трошкове путовања радника 

Општинске управе и др. 

ангажована лица за потребе 

Општинске управе 

-Одрживост пројекта 

“Допринос соц-ек. развоју 

општине Божуриште и 

Сурдулице кроз јачање 

општинске инфраструктуре у 

култури”, 

- Одрживост пројекта “ Улагање 

у природу” 

 

 

 

700,000 

  

 

 

700,000 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за измирење уговорних 

обавеза и за послове 

спровођења и реализације 

јавних набавки: 

-Репрезентацију 

-Угоститељске услуге 

 Услуге ангажовања лица (ППП) 

 Трошкове превођења 

 Одржавање софтвера ЛПА , 

сајта општине и др 

 Образовање запослених и 

котизације за семинаре 

 Стручни испити за лиценце 

 Услуге штампања 

-Услуге ревизије 

 Накнаде за рад стручних 

комисија 

-Чланарине за СКГО и др. 

облика сарадње општине 

 Центар за развој јабланичког и 

пчињског округа 

 Остале опште услуге 

-Услуге вештачења 

-Остали издаци за стручно 

образовање 

Одрживост пројекта “Зелено 

погранично подручје” 

Одрживост пројекта 

“Допринос соцек. развоју 

општине Божуриште и 

Сурдулице кроз јачање 

општинске инфраструктуре у 

култури” 

 - Одрживост пројекта “ 

Улагање у природу” 

И остале услуге по Уговору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,910,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,910,000 

        

167 

 

424 

Специјализоване услуге 

-Ова апропријација намењена је 

за: 

- услуге добијања сагласности и 

 

900,000 

  

900,000 
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осталих специјализованих 

услуга 

        

 

 

 

168 

 

 

 

 

 

425 

 

Текуће поправке и одржавање 

Ова апропријација је 

намењена за рад управе као и 

за послове јавне набавке 

сервисирања возила, опреме, 

- текуће поправке и 

одржавање зграда ( радови на 

водоводу и канализацији, 

радови на електричним 

инсталацијама, на 

комуникационим 

инсталацијама и остале 

услуге и материјали за текуће 

поправке и одржавање) 

 текућа поправка и 

одржавање опреме – 

намештаја, опреме за 

комуникацију, рачунарске 

опреме и остале 

административне опреме 

 текуће поправке и 

одржавање опреме за 

саобраћај ( механичке 

поправке, поправке 

електричне и електронске 

опреме, лимарски радови на 

возилима, остале поправке - 

сервисирање возила 

 и одржавање опреме за 

саобраћај ( прање возила) 

 

 

 

 

 

 

2,600,000 

  

 

 

 

 

 

2,600,000 

        

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

 

 

 

426 

Материјал 

Ова апропријација је намењена 

за: 

Ова апропријација намењена је 

за рад управе као и послове 

јавних набавки: 

 услуга канцеларијског 

материјала 

 радне униформе 

 хигијенског материјала 

 Бензина 

-расходи за стручну литературу 

 резервни делови и материјал за 

уградњу за превозна средства 

-резервни делови и материјал за 

информациони систем 

 потрошни материјал,алати и 

инвентари за рад Општинске 

управе 

 цвеће и зеленило 

 и остали материјал за посебне 

намене 

-Одрживост пројекта 

“Допринос соц-ек. развоју 

општине Божуриште и 

Сурдулице кроз јачање 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,800,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

10,800,000 
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општинске инфраструктуре 

у култури” 

       170 465 Остале текуће донације и 

трансфери 

6,000,000  6,000,000 

       171 482 Порези, обавезне таксе и казне 500,000  500,000 

       172 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

3,000,000  3,000,000 

       173 485 Накнада штете за повреде или 

нанету штету од стране 

државних органа 

500,000  500,000 

        

 

 

174 

 

 

 

 

512 

Машине и опрема 

 Набавка канцеларијске и остале 

опреме потребне за рад управе. 

 Додаје се структура: 

 Канцеларијска опрема 

 Електронска и Фотографска 

опрема-. 

 Комуникациона опрема. 

 рачунарска опрема за потребе 

информационог система 

 Oпрема за саобраћај 

 Опрема за одржавање 

хигијене и друго 

 

 

 

 

1,500,000 

  

 

 

 

1,500,000 

        

175 

 

515 

Нематеријална имовина 

-Набавка софтвера и лиценци. 

-и остале нематеријалне 

имовине 

 

1,000,000 

  

1,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 130 Приходи из 

буџета 

   

          

Укупно за функцију 130 

116,920,000  116,920,000 

          116,920,000  116,920,000 

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020001: Приходи из буџета 

   

         Свега за програмску 

активност 06020001 

116,920,000  116,920,000 

             

07224    0602 П 

4.2.1 

    Пројекат: Реконструкција, 

адаптација и пренамена 

таванског простора зграде 

општине Сурдулица 

   

     130    Опште услуге    

       176 511 Зграде и грађевински објекти 1,200,000  1,200,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 130 Приходи из 

буџета 

1,200,000  1,200,000 

        06 Остале текуће донације и 

трансфери 

   

         Укупно за функцију 130 1,200,000  1,200,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0602-П 4.2.1: 

Приходи из буџета 

1,200,000  1,200,000 

        06 Остале текуће донације и    
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трансфери 

         Свега за пројекат 0602-П 4.2.1: 1,200,000  1,200,000 

             

07224    06020014     ПА 0014 УПРАВЉАЊЕ У 

ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

   

     160    Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

   

        

177 

 

484 

Накнада штете за повреде или 

штету насталу услед 

елементарних непогода Ова 

апропријација је намењена за: 

- накнаде штете услед 

елементарних непогода – 

поплава, снежних наноса, 

пожара, суша, град и лед, за 

средства добијена од другог 

нивоа власти или штете 

утврђене од стране надлежног 

органа општине 

 

 

3,000,000 

  

 

3,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 160 Приходи из 

буџета 

3,000,000  3,000,000 

         Укупно за функцију 160 3,000,000  3,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020014: Приходи из 

буџета 

3,000,000  3,000,000 

         Свега за програмску 

активност 06020014: 

3,000,000  3,000,000 

             

70715             

   4.2.

1. 

         

    06020002     ПА 

0002ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

   

     160    Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

   

        

178 

 

421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је 

намењена за редован рад 

месних заједница и то за 

покриће трошкова платног 

промета, комуналних 

услуга, закупа и др- 

 

300,000 

 

100,000 

 

400,000 

        

179 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је 

намењена за покриће 

трошкова услуга 

информисања, стручних 

услуга, услуга за домаћинство 

и угоститељство, 

репрезентације. Осталих 

општих услуга и др. 

 

1,000,000 

 

100,000 

 

1,100,000 
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180 

 

424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена 

за геодетске услуге и остале 

специјализоване услуге 

(чишћење канала,снежних 

нанаса и сл.) 

 

2,000,000 

 

300,000 

 

2,300,000 

        

181 

 

425 

 

Текуће поправке и одржавање 

Ова апропријација је намењена 

за текуће поправке и 

одржавање зграда у месним 

заједницама, поправку путева у 

сеоском подручју, електро и 

водоводне инсталације- 

 

 

5,000,000 

 

 

200,000 

 

 

5,200,000 

        

 

182 

 

 

426 

Материјал 

Ова апропријација намењена је 

за: 

 набавку административног 

материјала 

 материјал за посебне намене 

(материјал за саобраћај, цвеће и 

зеленило, алати и инвентари, 

грађевински материјал и сл.) 

 

 

1,500,000 

 

 

200,000 

 

 

1,700,000 

        

183 

 

472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 

Ова апропријација је намењена 

за исплате једнократних 

новчаних помоћи за материјално 

угрожена лица на територији 

месних заједница 

 

1,000,000 

 

100,000 

 

1,100,000 

             

        01 Извори финансирања за функцију 

160 Приходи из буџета 

10,800,000  10,800,000 

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

         Укупно за функцију 160 10,800,000 1,000,000 11,800,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020002: Приходи из буџета 

10,800,000  10,800,000 

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

         Свега за програмску 

активност 06020002 

10,800,000 1,000,000 11,800,000 

             

 

70715 

   0602 П 

4.2.1.1 

    Пројекат: Сеоске и градска 

слава 

   

     160    Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

   

       184 423 Услуге по Уговору 

Ова апропријација намењена је 

за обележавање сеоских и 

градских слава 

 

700,000 

  

700,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 160 Приходи из 

буџета 

700,000  700,000 

         Укупно за функцију 160 700,000  700,000 

             

         Извори финансирања за 700,000  700,000 
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01 пројекат 0602 П 4.2.1.1: 

Приходи из буџета 

         Свега за пројекат 0602 П 

4.2.1.1: 

700,000  700,000 

             

         Извори финансирања за 

Подглаву 4.2.1.1: 

   

        01 Приходи из буџета 11,500,000  11,500,000 

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

         Свега за за Подглаву 4.2.1 11,500,000 1,000,000 12,500,000 

             

07222             

    06020003     ПА 0003СЕРВИСИРАЊЕ 

ЈАВНОГ ДУГА 

   

     170    Трансакције везане за јавни 

дуг 

   

       185 441 Отплата камата 2,200,000  2,200,000 

       186 611 Отплата главнице домаћим 

пословним банкама 

27,000,000  27,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 170 Приходи из 

буџета 

29,200,000  29,200,000 

         Укупно за функцију 170 29,200,000  29,200,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020003: Приходи из буџета 

29,200,000  29,200,000 

         Свега за програмску 

активност 06020003 

29,200,000  29,200,000 

             

96387             

    06020004     ПА 0004 ОПШТИНСThО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

   

     330    Судови    

       187 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

2,350,000  2,350,000 

       188 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

420,000  420,000 

       189 414 Социјална давања запосленима 20,000  20,000 

       190 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

10,000  10,000 

       191 421 Стални трошкови 180,000  180,000 

       192 423 Услуге по уговору 1,650,000  1,650,000 

       193 426 Материјал 30,000  30,000 

       194 465 Остале текуће донације, 

дотације и трансфери 

305,000  305,000 

       195 512 Машине и опрема 30,000  30,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 330 Приходи из 

буџета 

4,995,000  4,995,000 

         Укупно за функцију 330 4,995,000  4,995,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020004: Приходи из буџета 

4,995,000  4,995,000 

         Свега за програмску 

активност 06020004 

4,995,000  4,995,000 
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07224    0602000

7 

    ПА 0007 

ФУНThЦИОНИСАЊЕ 

НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

   

     160    Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

   

        

196 

 

423 

Савез за међунационалне односе 

Ова апропријација намењена је 

за остваривање заштите и 

унапређивање националне 

равноправности на територији 

општине 

 

100,000 

  

100,000 

       197 481 Дотације Националним 

саветима Националних мањина 

400,000  400,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 160 Приходи из 

буџета 

500,000  500,000 

         Укупно за функцију 160 500,000  500,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020007: Приходи из буџета 

500,000  500,000 

         Свега за програмску 

активност 06020007: 

500,000  500,000 

             

07224    0602000

7 

    ПА 0007 – 

ФУНThЦИОНИСАЊЕ 

НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

   

     860    Рекреација, спорт, култура и 

вере некласификоване на 

другом месту 

   

        

 

198 

 

 

481 

481 

Дотације невладиним 

организацијама Ова 

апропријација је намењена за: 

Друштво за едукацију Рома 

Друштво за просвету, науку, 

културу и социјална питања “ 

Друштво Ром” Савез друштва 

Рома пчињског и јабланичког 

округа 

Велико срце Рома, 

И друга Удружења из области 

програма или пројеката 

националних мањина 

 

 

 

1,000,000 

  

 

 

1,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 860 Приходи из 

буџета 

1,000,000  1,000,000 

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

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020007 Приходи из буџета 

1,000,000  1,000,000 

         Свега за програмску 

активност 06020007: 

1,000,000  1,000,000 
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    0602П 

4.2.2 

    Пројекат: Светски дан Рома    

     860    Рекреација, спорт, култура и 

вере некласификоване на 

другом месту 

   

       199 423 Услуге по Уговору 50,000  50,000 

       200 472 Накнаде из буџета за 

образовање 

150,000  150,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 860 Приходи из 

буџета 

200,000  200,000 

         Укупно за функцију 860 200,000  200,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0602П 4.2.2: 

Приходи из буџета 

200,000  200,000 

         Свега за пројекат 0602П 4.2.2: 200,000  200,000 

             

7224    06020009     ПА 0009 ТЕThУThА 

БУЏЕТСThА РЕЗЕРВА 

   

     160    Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

   

       201 499 Текућа резерва 5,000,000  5,000,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 160 Приходи из 

буџета 

5,000,000  5,000,000 

         Укупно за функцију 160 5,000,000  5,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020009: Приходи из буџета 

5,000,000  5,000,000 

         Свега за програмску 

активност 06020009: 

5,000,000  5,000,000 

             

07224    06020010     ПА 00010 СТАЛНА 

БУЏЕТСThА РЕЗЕРВА 

   

     160    Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

   

       202 499 Стална резерва 2,000,000  2,000,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 160 Приходи из 

буџета 

2,000,000  2,000,000 

         Укупно за функцију 160 2,000,000  2,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020010: Приходи из буџета 

2,000,000  2,000,000 

         Свега за програмску 

активност 06020010: 

2,000,000  2,000,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 15 ( ПА 

06020001+П 4.2.1+ ПА 
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06020014+ ПА 06020002+ П 

4.2.1.1 +ПА 06020003+ ПА 

06020004+ ПА 06020007+ 

ПА 06020007 +П 4.2.2+ ПА 

0009+ПА 00010) 

        01 Приходи из буџета 175,515,000  175,515,000 

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

         Свега за Програм 15 175,515,000 1,000,000 176,515,000 

             

07224         БУЏЕТСThИ ФОНД ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

   

    0101     ПРОГРАМ 5РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВЕДЕ 

   

    01010002     ПА 0002МЕРЕ ПОДРШThЕ 

РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

   

     421    Пољопривреда    

       203 421 Стални трошкови 25,000  25,000 

        

204 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је 

намењена за трансфер знања 

и развој саветодавства у 

области пољопривреде и 

руралног развоја – 

Агроинформативни центар 

 

1,000,000 

  

1,000,000 

        

 

205 

 

 

451 

 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

Ова апропријација намењена је 

за текуће субвенције за 

пољопривреду ( регистрованом 

пољопривредном газдинству- 

набавку садница, набавку 

сточног фонда и слично као и 

отплату камате на кредите дате 

пољопривредном газдинству 

као и накнада за обнову 

нарушеног производног 

потенцијала ( губитак на 

засађеним пољопривредним 

културама и губитак стоке а 

услед деловања природних 

сила)) 

 

 

 

31,000,000 

  

 

 

31,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 421 Приходи из 

буџета 

32,025,000  32,025,000 

         Укупно за функцију 421 32,025,000  32,025,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

01010002: Приходи из буџета 

32,025,000  32,025,000 

         Свега за програмску 

активност 01010002: 

32,025,000  32,025,000 

             

07224             

     

01010001 

    ПА 0001ПОДРШThА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
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ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИThЕ У 

ЛОThАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

     421    Пољопривреда    

        

206 

 

423 

Услуге по уговору 

- Ова апропријација намењена је 

за израду И реализацију 

годишњег Програма заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта као 

и осталих програма из области 

пољопривреде 

 

200,000 

  

200,000 

       207 465 Остале текуће донације и 

трансфери – Животна помоћ 

1,380,000  1,380,000 

        

208 

 

481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за Удружења која 

се баве подстицајем 

пољопривредне производње: 

Удружење “Матица”, 

“ЕКО-МЛЕКО” и друга 

Удружења 

 

1,700,000 

  

1,700,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 421 Приходи из 

буџета 

3,280,000  3,280,000 

         Укупно за функцију 421 3,280,000  3,280,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

01010001: Приходи из буџета 

3,280,000  3,280,000 

         Свега за програмску 

активност 01010001 

3,280,000  3,280,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 5 ( ПА 01010002+ ПА 

01010001) 

   

        01 Приходи из буџета 35,305,000  35,305,000 

         Свега за Програм 5 35,305,000  35,305,000 

             

07226             

   4.2

.2 

     ТУРИСТИЧThА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

   

    1502     ПРОГРАМ 4РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 

   

    15020001     ПА 0001УПРАВЉАЊЕ 

РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 

   

     473    Туризам    

       209 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

5,035,000  5,035,000 

       210 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

900,000  900,000 

       211 413 Накнаде у натури  5,000 5,000 

        

212 

 

414 

Социјална давања 

запосленима Ова 

апропријација намењена 

 

 

100,000 

 

 

20,000 

 

 

120,000 
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је за: 

 исплату отпремнине, 

 помоћи радницима у 

медицинском лечењу и 

у случају смрти ужег 

члана породице 

       213 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000  100,000 

       214 416 награде запосленима и остали 

посебни расходи 

160,000  160,000 

        

215 

 

421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена 

за исплате трошкова платног 

промета, струје, комуналних 

услуга, услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

опреме 

 

900,000 

 

175,000 

 

1,075,000 

       216 422 Трошкови путовања намењена 

су за исплату трошкова 

путовања у земљи и 

иностранству 

 350,000 350,000 

        

217 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за исплату трошкова 

компјутерских услуга, 

образовања и усавршавања 

запослених, информисања, 

стручних услуга, 

репрезентације, осталих 

општих услуга 

 

14,000,000 

 

1,680,000 

 

15,680,000 

        

218 

 

424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација намењена је 

за исплату трошкова услуга 

образовања културе и спорта, 

медицинских услуга, геодетске 

услуге и остало 

 

100,000 

 

80,000 

 

180,000 

       219 425 Текуће поправке и одржавање 

односи се на текуће поправке и 

одржавање зграда и опреме 

 

300,000 

 

70,000 

 

370,000 

        

 

 

220 

 

 

 

 

426 

Материјал 

Ова апропријација намењена је 

за: 

 набавку административног 

материјала. 

 материјал за образовање и 

усавршавање запослених, 

 материјал за саобраћај, 

 материјал за образовање, 

културу и спорт, 

 материјал за домаћинство и 

угоститељство, 

 материјал за посебне намене 

 

 

 

 

1,090,000 

 

 

 

 

250,000 

 

 

 

 

1,340,000 

       221 465 Остале текуће донације и 

трансфери 

500,000  500,000 

       222 482 Порези, обавезне таксе и казне 80,000 50,000 130,000 

       223 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

50,000 50,000 100,000 

        

224 

 

512 

Машине и опрема 

Ова апропријација је намењена 

за набаку административне 

 

100,000 

 

60,000 

 

160,000 
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опреме, опреме за образовање, 

културу и спорт и др. 

       225 523 Залихе робе за даљу продају  500,000 500,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 473 Приходи из 

буџета 

23,415,000  23,415,000 

        04 Сопствени приходи  3,290,000 3,290,000 

         Укупно за функцију 473 23,415,000 3,290,000 26,705,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

15020001 Приходи из буџета 

23,415,000  23,415,000 

        04 Сопствени приходи  3,290,000 3,290,000 

         Свега за програмску 

активност 15020001 

23,415,000 3,290,000 26,705,000 

             

 

07226 

   1502000

2 

    ПА 0002 ПРОМОЦИЈА 

TУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

(Прослава православне НГ, 

Власинска регата, Златне 

руке) 

   

     473    Туризам    

        

226 

 

421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је намењена 

за исплате трошкова платног 

промета, струје, комуналних 

услуга, услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

опреме 

 

100,000 

  

100,000 

       227  

422 

 

Трошкови путовања намењена 

су за исплату трошкова 

путовања у земљи 

 

50,000 

 

350,000 

 

400,000 

       228 423 Услуге по Уговору 1,450,000 300,000 1,750,000 

       229 424 Специјализоване услуге 300,000 300,000 600,000 

       230 426 Материјал 100,000 180,000 280,000 

       231 423 Услуге по уговору-боравишна 

такса 

300,000  300,000 

       232 424 Специјализоване 

услуге-боравишна такса 

100,000  100,000 

       233 426 Материјал-боравишна такса 100,000  100,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 473 Приходи из 

буџета 

2,500,000  2,500,000 

        04 Сопствени приходи  1,130,000 1,130,000 

         Укупно за функцију 473 2,500,000 1,130,000 3,630,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

15020002 Приходи из буџета 

2,500,000  2,500,000 

        04 Сопствени приходи  1,130,000 1,130,000 

         Свега за програмску 

активност 15020002 

2,500,000 1,130,000 3,630,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 4 ( ПА 15020001 + 

ПА 15020002) 
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        01 Приходи из буџета 25,915,000  25,915,000 

        04 Сопствени приходи  4,420,000 4,420,000 

         Свега за Програм 4 25,915,000 4,420,000 30,335,000 

             

07226    0401     ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

    04010001     ПА 0001УПРАВЉАЊЕ 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

   

     620    Развој заједнице    

       234 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

1,315,000 1,425,000 2,740,000 

       235 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

225,000 255,000 480,000 

       236 421 Стални трошкови 5,700,000  5,700,000 

       237 422 Трошкови путовања 200,000  200,000 

       238 423 Услуге по уговору 5,870,000 1,290,000 7,160,000 

       239 424 Специјализоване услуге 1,750,000  1,750,000 

       240 425 Текуће поправке и одржавање 1,550,000 10,000,000 11,550,000 

       241 426 Материјал 3,020,000 300,000 3,320,000 

       242 465 Остале текуће донације и 

трансфери 

60,000 120,000 180,000 

       243 482 Порези, обавезне таксе и казне 500,000  500,000 

       244 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000  2,000,000 

       245 512 Машине и опрема 4,960,000 1,700,000 6,660,000 

             

         Извори финансирања за 

функцију 620 

   

        01 Приходи из буџета 27,150,000  27,150,000 

        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 5,090,000 5,090,000 

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 10,000,000 10,000,000 

         Укупно за функцију 620 27,150,000 15,090,000 42,240,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

04010001 

   

        01 Приходи из буџета 27,150,000  27,150,000 

        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 5,090,000 5,090,000 

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 10,000,000 10,000,000 

         Свега за програмску 

активност 04010001 

27,150,000 15,090,000 42,240,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 6 (ПА 04010001) 

   

        01 Приходи из буџета 27,150,000  27,150,000 

        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 5,090,000 5,090,000 

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 10,000,000 10,000,000 

         Свега за Програм 6 27,150,000 15,090,000 42,240,000 

             

07226             

    0701     ПРОГРАМ 7 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАThАЈА И 
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САОБРАThАЈНЕ 

ИНФРАСТРУThТУРЕ 

    0701П 

4.2.2.1 

    Пројекат: Инвестиционо 

одржавање локалних путева 

на Власини 

   

     620    Развој заједнице    

       246 511 Зграде и грађевински објекти  10,000,000 10,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 10,000,000 10,000,000 

         Укупно за функцију 620  10,000,000 10,000,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П 4.2.2.1: 

Приходи из буџета 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 10,000,000 10,000,000 

         Свега за пројекат 0701П 

4.2.2.1: 

 10,000,000 10,000,000 

             

07226             

    0701П 

4.2.2.2 

    Пројекат: Реконструкција 

локалног пута у махали 

Данкови, Власина Рид 

   

     620    Развој заједнице    

       247 511 Зграде и грађевински објекти  3,600,000 3,600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 3,600,000 3,600,000 

         Укупно за функцију 620  3,600,000 3,600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П 4.2.2.2: 

Приходи из буџета 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 3,600,000 3,600,000 

         Свега за пројекат 0701П 

4.2.2.2: 

 3,600,000 3,600,000 

             

07226             

    0701П 

4.2.2.3 

    Пројекат: Реконструкција 

локалног пута у махали 

КољандиниВласина 

Округлица 

   

     620    Развој заједнице    

       248 511 Зграде и грађевински објекти  5,300,000 5,300,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 5,300,000 5,300,000 

         Укупно за функцију 620  5,300,000 5,300,000 
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01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П П 4.2.2.3: 

Приходи из буџета 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 5,300,000 5,300,000 

         Свега за пројекат 0701П П 

4.2.2.3: 

 5,300,000 5,300,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 7 (0701П 

4.2.1.4+0701П 4.2.1.5+0701П 

4.2.1.6) 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 18,900,000 18,900,000 

         Свега за Програм 7  18,900,000 18,900,000 

             

07226    1301     ПРОГРАМ 14РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

    13010001     ПА 0001ПОДРШКА 

ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

САВЕЗИМА 

   

     473    Туризам    

       249 421 Стални трошкови 180,000 40,000 220,000 

       250 423 Услуге по Уговору 12,000,000 20,000 12,020,000 

       251 424 Специјализоване услуге 1,025,000 160,000 1,185,000 

       252 425 Текуће поправке и одржавање 150,000 40,000 190,000 

       253 426 Материјал 150,000 160,000 310,000 

       254 512 Машине и опрема  60,000 60,000 

       255 523 Залихе робе за даљу продају  600,000 600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 473 Приходи из 

буџета 

13,505,000  13,505,000 

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

         Укупно за функцију 473 13,505,000 1,080,000 14,585,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

13010001 Приходи из буџета 

13,505,000  13,505,000 

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

         Свега за програмску 

активност 13010001 

13,505,000 1,080,000 14,585,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 14 (ПА 13010001) 

   

        01 Приходи из буџета 13,505,000  13,505,000 

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

         Свега за Програм 14 13,505,000 1,080,000 14,585,000 

             

         Извори финансирања за 

Подглаву 4.2 ( ПР15 + ПР5 

+ПР4+ПР 6+ПР7+ ПР14) 

   

        01 Приходи из буџета 277,390,000  277,390,000 

        04 Сопствени приходи  6,500,000 6,500,000 

        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 5,090,000 5,090,000 
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        13 Пренета неутрошена 

средства 

 28,900,000 28,900,000 

         Свега за за Подглаву 4.2 277,390,000 40,490,000 317,880,000 

             

07224             

   4.3      ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО 

ThОМУНАЛНЕ 

,ГРАЂЕВИНСThЕ И 

ИМОВИНСThО ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

   

    0602     ПРОГРАМ 15ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

    06020001     ПА 0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 

ГРАДСКИХ ОПШТИНА 

   

     130    Опште услуге    

        

256 

 

416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи Ова 

апропријација је намењена за: 

- Накнаде члановима стручних 

комисија из редова запослених 

(Комисија за планове и др.) 

 

300,000 

  

300,000 

        

 

257 

 

 

423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је намењена 

за: 

 техничка контрола и пријем 

објеката. 

-Остале стручне услуге из 

области безбедности и заштите 

здравља на раду 

 остали издаци за стручно 

образовање – лиценце и остало 

 

 

2,440,000 

  

 

2,440,000 

        

 

 

 

 

 

258 

 

 

 

 

 

 

 

424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена 

за : 

 Геодетске услуге за 

инвестиције, пројектовање, 

легализацију и остало 

-Прибављање сагласности 

за одобрење за изградњу, 

за прикључење на 

саобраћајну и комуналну 

инфраструктуру 

-покриће трошкова рушења 

објеката изграђених без 

грађевинске дозволе као и 

рашчишћавање локација као и 

уклањање монтажних објеката( 

контејнера за становање на 

Власини, камп приколица и 

нерегистрованих возила 

приколица са тротоара у 

Сурдулици 

 остале специјализоване услуге 

исељење безправно усељених 

лица, комасација, враћање 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,930,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

9,930,000 
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земљишта 

-Услуге прегледа и испитивања 

система противпожарне заштите 

у Општинској управи 

-Услуге ресертификационе 

провере ИСО 9001:2008 

Анализа оптималне 

организације такси превоза на 

територији општине Сурдулица 

Процена угрожености од 

елементарних непогода 

План заштите и снабдевање у 

ванредним ситуацијама 

-услуге очувања животне 

средине и остале комуналне 

услуге 

       259 465 Остале дотације и трансфери 2,000,000   

       260 511 Стручни надзор над извођењем 

радова на изградњи и 

реконструкцији објеката 

3,000,000  3,000,000 

        

 

261 

 

 

 

541 

Земљиште 

Ова апропријација је намењена 

за експропријацију земљишта за 

канализациони прстен на 

Власинском језеру као и за 

исплату накнаде по 

споразумима и судским 

решењима у поступку 

експропријације и изузимања 

грађевинског земљишта и за 

накнаду по одредбама закона о 

враћању пољопривредног 

земљишта као и 

експропријација земљишта за 

изградњу пијаце са паркингом, 

и паркинг платоа код паркинг 

гараже, изузимање земљишта за 

изградњу путева и улица 

- За промет земљишта и остало 

 

 

 

3,000,000 

  

 

 

3,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 130 Приходи из 

буџета 

20,670,000  20,670,000 

         Укупно за функцију 130 20,670,000  20,670,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

06020001 Приходи из буџета 

20,670,000  20,670,000 

         Свега за програмску 

активност 06020001 

20,670,000  20,670,000 

             

    0602 П 

4.3.1 

    Пројекат: Савет за безбедност 

саобраћаја 

   

     360    Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом 

месту 

   

       262 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

50,000  50,000 

       263 423 Услуге по Уговору 340,000  340,000 
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       264 424 Специјализоване услуге 990,000  990,000 

       265 426 Материјал 100,000  100,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 360 Приходи из 

буџета 

1,480,000  1,480,000 

         Укупно за функцију 360 1,480,000  1,480,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 0602 П 4.3.1: 

Приходи из буџета 

1,480,000  1,480,000 

         Свега за пројекат 0602 П 

4.3.1: 

1,480,000  1,480,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 1 (ПА 

06020001+0602П 4.3.1) 

   

        01 Приходи из буџета 22,150,000  22,150,000 

         Свега за Програм 15 22,150,000  22,150,000 

             

70717             

    1101     ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

   

    11010001     ПА 0001ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧThО 

ПЛАНИРАЊЕ 

   

     620    Развој заједнице    

        

 

266 

 

 

424 

Специјализоване услуге: 

Ова апропријација односи 

си се на : Техничка 

контрола остале 

документације 

 

 

600,000 

  

 

600,000 

        

267 

 

465 

Остале капиталне донације, 

дотације и трансфери 

Ова апропријација намењена је 

за суфинансирање пројеката по 

Уговорима са донаторима 

 

1,000,000 

  

1,000,000 

        

 

268 

 

 

511 

Зграде и грађевински објекти 

Ова апропријација је намењена 

за припрему и реализацију 

услуга јавне набавке пројектне 

документације, ревизије 

пројектне документације: 

-Пројектна документација ( за 

извор 01 34.030.500 износ од 

4.115.000 из извора 13) 

 

 

34,030,500 

 

 

4,115,000 

 

 

38,145,500 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

35,630,500  35,630,500 

        07 Трансфери осталим нивоима 

власти 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства ( Веза 07) 

 4,115,000 4,115,000 

         Укупно за функцију 620 35,630,500 4,115,000 39,745,500 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

35,630,500  35,630,500 
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11010001: Приходи из буџета 

        07 Трансфери осталим нивоима 

власти 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 4,115,000 4,115,000 

         Свега за програмску 

активност 11010001 

35,630,500 4,115,000 39,745,500 

             

70717    1101 П 

4.3.2 

    Пројекат: Уређење фасада 

стамбених 

објекатасуфинансирање 

   

     620    Развој заједнице    

       269 425 Текуће поправке и одржавање 9,000,000  9,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

9,000,000  9,000,000 

         Укупно за функцију 620 9,000,000  9,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 1101 П 4.3.2 Приходи 

из буџета 

9,000,000  9,000,000 

         Свега за пројекат 1101 П 4.3.2 9,000,000  9,000,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 1 (ПА 1101 

0001+1101 П 4.3.2) 

   

        01 Приходи из буџета 44,630,500  44,630,500 

        07 Трансфери другог нивоа 

власти 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 4,115,000 4,115,000 

         Свега за Програм 1 44,630,500 4,115,000 48,745,500 

             

07224             

    1102     ПРОГРАМ 2ThОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

   

    11020001     ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ / 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ 

ОСВЕТЉЕЊЕМ 

   

     640    Улична расвета    

       270 421 Стални трошкови 14,500,000  14,500,000 

       271 425 Текуће поправке и одржавање 7,000,000  7,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 640 Приходи из 

буџета 

21,500,000  21,500,000 

         Укупно за функцију 640 21,500,000  21,500,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

11020001: Приходи из буџета 

21,500,000  21,500,000 

         Свега за програмску 

активност 11020001: 

21,500,000  21,500,000 

             

84105             

    11020002     ПА 0002 ОДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
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ПОВРШИНА 

     660    Послови становања и 

заједнице некласификоване на 

другом месту 

   

       272 423 Услуге по уговору, 

Ова апропријација је намењена 

за оодржавање градског 

зеленила 

 

5,000,000 

  

5,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 660 Приходи из 

буџета 

5,000,000  5,000,000 

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

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

11020002: Приходи из буџета 

5,000,000  5,000,000 

         Свега за програмску 

активност 11020002 

5,000,000  5,000,000 

             

84105             

    11020003     ПА 0003 ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОThЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

   

     660    Послови становања и 

заједнице некласификоване на 

другом месту 

   

        

273 

 

423 

 

Услуге по Уговору 

Ова апропријација је намењена 

за одржавање хигијене у граду 

 

22,000,000 

  

22,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 660 Приходи из 

буџета 

22,000,000  22,000,000 

         Укупно за функцију 660 22,000,000  22,000,000 

             

         Извори финансирања за 

програмску активност 

11020003: Приходи из буџета 

22,000,000  22,000,000 

         Свега за програмску 

активност 11020003 

22,000,000  22,000,000 

             

84105             

    11020004     ПА 0004 ЗООХИГИЈЕНА    

     660    Послови становања и 

заједнице некласификоване на 

другом месту 

   

        

274 

 

424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена 

за: Услуге хватања паса 

луталица 

 

1,000,000 

  

1,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 660 Приходи из 

буџета 

1,000,000  1,000,000 

         Укупно за функцију 660 1,000,000  1,000,000 
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         Извори финансирања за 

програмску активност 

11020004: Приходи из буџета 

1,000,000  1,000,000 

         Свега за програмску 

активност 11020004: 

1,000,000  1,000,000 

             

70717             

    1102 П 

4.3.3 

    Пројекат: Инвестиционо 

одржавање водоводне мреже 

на територији општине 

Сурдулица 

   

     620    Развој заједнице    

       275 511 Зграде и грађевински објекти 5,900,000  5,900,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

5,900,000  5,900,000 

         Укупно за функцију 620 5,900,000  5,900,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 1102 П 4.3.3: 

Приходи из буџета 

5,900,000  5,900,000 

         Свега за пројекат 1102 П 

4.3.3: 

5,900,000  5,900,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 2 ( ПА 0001+ПА 

0002+ПА 0003 + ПА 0004 

+1102 П 4.3.3) 

   

        01 Приходи из буџета 55,400,000  55,400,000 

         Свега за Програм 2 55,400,000  55,400,000 

             

70717    0401     ПРОГРАМ 6ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

    0401 П 

4.3.4 

    Пројекат: Инвестиционо 

одржавање атмосферске 

канализацијеЈугословенскаТ

.Ивановића и лимар 

Алакинце 

   

     620    Развој заједнице    

       276 511 Зграде и грађевински објекти 500,000  500,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

500,000  500,000 

         Укупно за функцију 620 500,000  500,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 1102 П 4.3.4: 

Приходи из буџета 

500,000  500,000 

          

Свега за пројекат 1102 П 

4.3.4: 

500,000  500,000 

             

70717             

    0401 П 

4.3.5 

    Пројекат: Изградња главног 

колектора фекалне 

канализације у Белом Пољу 

дуж државног пута 
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     620    Развој заједнице    

       277 511 Зграде и грађевински објекти  2,200,000 2,200,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

   

        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 2,200,000 2,200,000 

         Укупно за функцију 620  2,200,000 2,200,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 0401 П 4.3.5: 

Приходи из буџета 

   

        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 2,200,000 2,200,000 

         Свега за пројекат 0401 П 

4.3.5: 

 2,200,000 2,200,000 

             

70717             

    0401 П 

4.3.6 

    Пројекат: Изградња 

секундарне канализационе 

мреже у Сурдулицинасеље 

Дубока долина 

   

     620    Развој заједнице    

       278 511 Зграде и грађевински објекти  7,600,000 7,600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

   

        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 7,600,000 7,600,000 

         Укупно за функцију 620  7,600,000 7,600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0401 П 4.3.6: 

Приходи из буџета 

   

        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 7,600,000 7,600,000 

         Свега за пројекат 0401 П 

4.3.6: 

 7,600,000 7,600,000 

             

70717             

    0401 П 

4.3.7 

    Пројекат: Чишћење и 

одржавање атмосферске 

канализације на територији 

општине Сурдулици 

   

     620    Развој заједнице    

       279 511 Зграде и грађевински објекти 600,000  600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

600,000  600,000 

         Укупно за функцију 620 600,000  600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 0401 П 4.3.7: 

Приходи из буџета 

600,000  600,000 

         Свега за пројекат 0401 П 

4.3.7: 

600,000  600,000 
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07224         БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

   

    0401     ПРОГРАМ 6ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

    04010001     ПА 0001УПРАВЉАЊЕ 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ 

ВРЕДНОСТИ 

   

     560    Заштита животне средине 

некласификоване на другом 

месту 

   

       280 421 Стални трошкови 200,000  200,000 

       281 423 Услуге по уговору  

100,000 

  

100,000 

       282 424 Специјализоване услуге 

Ова апропријација је намењена 

за услуге очувања животне 

средине и др. Специјализованих 

услуга 

 

30,700,000 

  

30,700,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 560 Приходи из 

буџета 

31,000,000  31,000,000 

         Укупно за функцију 560 31,000,000  31,000,000 

             

70717             

     540    Заштита биљног и 

животињског света и 

крајолика 

   

        

283 

 

481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за рад удружења из 

области заштите животне 

средине и то: Еколошко 

друштво, Покрет горана, ЛУ 

“Врла” и друга Удружења из 

области Заштите животне 

средине 

 

2,000,000 

  

2,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 540 Приходи из 

буџета 

2,000,000  2,000,000 

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

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

04010001 Приходи из буџета 

33,000,000  33,000,000 

         Свега за програмску 

активност 04010001 

33,000,000  33,000,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 6 ( П 4.3.4+ 0401 П 

4.3.5+ 0401 П 4.3.6 +0401 П 

4.3.7+ПА 0401 

0001) 

   

        01 Приходи из буџета 33,000,000  33,000,000 
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        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 9,800,000 9,800,000 

         Свега за Програм 6 34,100,000 9,800,000 43,900,000 

             

07224             

    0701     ПРОГРАМ 7 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАThАЈА И 

САОБРАThАЈНЕ 

ИНФРАСТРУThТУРЕ 

   

    0701000

2 

    ПА 0002УПРАВЉАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

САОБРАThАЈНЕ 

ИНФРАСТРУThТУРЕ 

   

     451    Друмски саобраћај    

       284 425 Текуће поправке и одржавање 

саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре 

15,280,000  15,280,000 

        

285 

 

511 

Зграде и грађевински објекти 

 Пресвлачење улица по м2. 

 8.000.000 

 Инвестиционо одржавање 

тротоара у градском насељу 

Сурдулица 

 8.000.000 

 

16,000,000 

  

16,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 451 Приходи из 

буџета 

31,280,000  31,280,000 

         Укупно за функцију 451 31,280,000  31,280,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

07010002: Приходи из буџета 

31,280,000  31,280,000 

         Свега за програмску 

активност 07010002 

31,280,000  31,280,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.8 

    Пројекат: Изградња расвете 

дела улице Thапетана Радише 

Лукића и Војводе Мишића 

   

     620    Развој заједнице    

       286 511 Зграде и грађевински објекти 

(пренете обавезе) 

1,600,000  1,600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

1,600,000  1,600,000 

         Укупно за функцију 620 1,600,000  1,600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П4.3.8: 

Приходи из буџета 

1,600,000  1,600,000 

         Свега за пројекат 0701П 4.3.8: 1,600,000  1,600,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.9 

    Пројекат: Реконструкција 

локалних некатегорисаних 

путева у селу Алакинцу на 
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ThП 1667/2 

     620    Развој заједнице    

       287 511 Зграде и грађевински објекти 

(пренете обавезе) 

1,100,000  1,100,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

1,100,000  1,100,000 

         Укупно за функцију 620 1,100,000  1,100,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П 4.3.9: 

Приходи из буџета 

1,100,000  1,100,000 

         Свега за пројекат 0701П 4.3.9: 1,100,000  1,100,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.10 

    Пројекат: Инвестиционо 

одржавање паркинг простора 

иза поште 

   

     620    Развој заједнице    

       288 511 Зграде и грађевински објекти 

(пренете обавезе) 

3,600,000  3,600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

3,600,000  3,600,000 

         Укупно за функцију 620 3,600,000  3,600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П 4.3.10 

Приходи из буџета 

3,600,000  3,600,000 

         Свега за пројекат 0701П 

4.3.10: 

3,600,000  3,600,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.11 

    Пројекат: Радови на уградњи 

семафора на раскрсници 

улица Сурдуличких Мученика 

и Српских Владара 

   

     620    Развој заједнице    

       289 511 Зграде и грађевински објекти 

(пренете обавезе) 

7,700,000 3,100,000 10,800,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

7,700,000  7,700,000 

         

13 

 

Пренета неутрошена 

средства (Веза 10) 

 3,100,000 3,100,000 

         Укупно за функцију 620 7,700,000 3,100,000 10,800,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П 4.3.11: 

Приходи из буџета 

7,700,000  7,700,000 

         

13 

 

Пренета неутрошена 

средства (Веза 10) 

 3,100,000 3,100,000 

         Свега за пројекат 0701П 

4.3.11: 

7,700,000 3,100,000 10,800,000 
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70717             

    0701П 

4.3.12 

    Пројекат: Техничко 

регулисање саобраћаја и 

уређење аутобуског 

стајалишта у насељеном месту 

Сурдулица 

   

     620    Развој заједнице    

       290 425 Текуће поправке и 

одржавање(пренете обавезе) 

1,250,000  1,250,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

1,250,000  1,250,000 

         Укупно за функцију 620 1,250,000  1,250,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П 4.3.12: 

Приходи из буџета 

1,250,000  1,250,000 

         Свега за пројекат 0701П 

4.3.12: 

1,250,000  1,250,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.13 

    Пројекат: Извођење радова на 

продужетку НН мреже јавне 

расвете крак Дринске 

дивизије 

   

     620    Развој заједнице    

       291 511 Зграде и грађевински објекти 

(пренете обавезе) 

40,000  40,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

40,000  40,000 

         Укупно за функцију 620 40,000  40,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П 4.3.13: 

Приходи из буџета 

40,000  40,000 

         Свега за пројекат 0701П 

4.3.13: 

40,000  40,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.14 

    Пројекат: Инвестиционо 

одржавање градског центра у 

Сурдулици 

   

     620    Развој заједнице    

       292 511 Зграде и грађевински објекти 

(пренете обавезе) 

850,000  850,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

850,000  850,000 

         Укупно за функцију 620 850,000  850,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П4.3.14: 

Приходи из буџета 

850,000  850,000 

         Свега за пројекат 0701П 850,000  850,000 
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4.3.14: 

             

70717             

    0701П 

4.3.15 

    Пројекат: Израда прикључка 

на НН мрежу фискултурне 

сале у саставу ОШ “Ј.Ј. Змај” 

   

     620    Развој заједнице    

       293 511 Зграде и грађевински објекти 840,000  840,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

840,000  840,000 

         Укупно за функцију 620 840,000  840,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П4.3.15: 

Приходи из буџета 

840,000  840,000 

         Свега за пројекат 0701П 

4.3.15: 

840,000  840,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.16 

    Пројекат: Текуће одржавање 

локалних некатегорисаних 

путева на територији општине 

Сурдулица 

   

     620    Развој заједнице    

       294 425 Текуће поправке и одржавање 

(пренете обавезе) 

4,433,500 5,566,500 10,000,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

4,433,500  4,433,500 

        13 Пренета неутрошена 

средства 

 5,566,500 5,566,500 

         Укупно за функцију 620 4,433,500 5,566,500 10,000,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П4.3.16: 

Приходи из буџета 

4,433,500  4,433,500 

         

13 

 

Пренета неутрошена 

средства 

 5,566,500 5,566,500 

         Свега за пројекат 0701П 

4.3.16: 

4,433,500 5,566,500 10,000,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.17 

    Пројекат: Уређење и 

обележавање такси 

стајалишта у Сурдулици 

   

     620    Развој заједнице    

       295 425 Текуће поправке и одржавање 180,000  180,000 

          .   

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

180,000  180,000 

         Укупно за функцију 620 180,000  180,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П4.3.17: 

180,000  180,000 
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Приходи из буџета 

         Свега за пројекат 0701П 

4.3.17: 

180,000  180,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.18 

    Пројекат: Реконструкција 

дела локалног пута на 

Власини у општини 

Сурдулица 

   

     620    Развој заједнице    

       296 465 Остале капиталне донације и 

трансфери 

2,500,000 21,000,000 23,500,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

2,500,000  2,500,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 21,000,000 21,000,000 

         Укупно за функцију 620 2,500,000 21,000,000 23,500,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П4.3.18: 

Приходи из буџета 

2,500,000  2,500,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 21,000,000 21,000,000 

         Свега за пројекат 0701П 

4.3.18: 

2,500,000 21,000,000 23,500,000 

             

70717             

    0701П 

4.3.19 

    Пројекат: Уређење и 

обележавање саобраћајном 

сигнализацијом службеном 

паркинга у улици Милоша 

Обилића 

   

     620    Развој заједнице    

       297 511 Зграде и грађевински објекти 450,000  450,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

450,000  450,000 

         Укупно за функцију 620 450,000  450,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701П4.3.19: 

Приходи из буџета 

450,000  450,000 

         Свега за пројекат 0701П 

4.3.19: 

450,000  450,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 7 (ПА 0701- 

0002+П 4.3.8+П 4.3.9+П 

4.3.10+П 4.3.11+П 4.3.12+П 

4.3.13+ П 4.3.14+ П 4.3.15+П 

4.3.16+П 4.3.17+П 4.3.18+П 

4.3.19) 

   

        01 Приходи из буџета 55,823,500  55,823,500 

        06 Донације од међународних 

организација 

 21,000,000 21,000,000 
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        13 Пренета неутрошена 

средства (Веза 10) 

 8,666,500 8,666,500 

         Свега за Програм 7 55,823,500 29,666,500 85,490,000 

             

70714             

    1201     ПРОГРАМ 1 3 РАЗВОЈ 

ThУЛТУРЕ 

   

    1201П 

4.3.20 

    Пројекат: Реконструкцију 

МTh Власина Рид 2 фаза 

   

     620    Развој заједнице    

       298 511 Зграде и грађевински објекти-  1,800,000 1,800,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

   

        13 Пренета неутрошена средства 

из ранијих година (Веза 10) 

 1,800,000 1,800,000 

         Укупно за функцију 620  1,800,000 1,800,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат1201П 4.3.20: 

Приходи из буџета 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

(Веза 10) 

 1,800,000 1,800,000 

         Свега за пројекат 1201П 

4.3.20: 

 1,800,000 1,800,000 

             

70714             

    1201П 

4.3.21 

    Пројекат: Реконструкција 

Задружног дома Алакинце2 

фаза 

   

     620    Развој заједнице    

       299 511 Зграде и грађевински објекти  1,200,000 1,200,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи 

из буџета 

   

        13 Пренета неутрошена средства 

из ранијих година (Веза 10) 

 1,200,000 1,200,000 

         Укупно за функцију 620  1,200,000 1,200,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.3.21: 

Приходи из буџета 

   

        13 Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

(Веза 10) 

 1,200,000 1,200,000 

         Свега за пројекат 1201П 

4.3.21: 

 1,200,000 1,200,000 

             

70714             

    1201П 

4.3.22 

    Пројекат: Духовна музика 

Србије и Бугарске као 

подршка прекограничном 

фестивалу туризма 

   

     620    Развој заједнице    

       300 4651 Остале текуће донације и 

трансфери 

1,000,000  1,000,000 
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       301 4652 Остале капиталне донације и 

трансфери 

7,000,000 5,000,000 12,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

8,000,000  8,000,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 5,000,000 5,000,000 

         Укупно за функцију 620 8,000,000 5,000,000 13,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.3.22: 

Приходи из буџета 

8,000,000  8,000,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 5,000,000 5,000,000 

         Свега за пројекат 1201П 

4.3.22: 

8,000,000 5,000,000 13,000,000 

             

70714             

     

1201П 

4.3.23 

    Пројекат: Развој туризма у 

пограничном региону 

Бугарске и Србије кроз 

креирање туристичких 

атракција и изложби 

репрезентативних културних 

и историјских локалитета у 

општинама Сурдулица и 

Правец 

   

     620    Развој заједнице    

       302 4651 Остале текуће донације и 

трансфери 

1,000,000  1,000,000 

       303 4652 Остале капиталне донације и 

трансфери 

3,200,000 8,300,000 11,500,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

4,200,000  4,200,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 5,000,000 5,000,000 

        13 Пренета неутрошена 

средства (ВЕЗА 07) 

 3,300,000 3,300,000 

         Укупно за функцију 620 4,200,000 8,300,000 12,500,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.3.23 : 

Приходи из буџета 

4,200,000  4,200,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 5,000,000 5,000,000 

        13 Пренета неутрошена 

средства (ВЕЗА 07) 

 3,300,000 3,300,000 

         Свега за пројекат 1201П 

4.3.23: 

4,200,000 8,300,000 12,500,000 

             

70714             

    1201П 

4.3.24 

    Пројекат: Реконструкција и 

опремање СThЦ II А фаза 

   

     620    Развој заједнице    

       304 511 Зграде и грађевински објекти 

(пренете обавезе) 

9,500,000  9,500,000 
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        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

9,500,000  9,500,000 

         Укупно за функцију 620 9,500,000  9,500,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.3.24: 

Приходи из буџета 

9,500,000  9,500,000 

         Свега за пројекат 1201П 

4.3.24: 

9,500,000  9,500,000 

             

70714             

    1201П 

4.3.25 

    Пројекат: Текуће поправке у 

објекту СThЦа 

   

     620    Развој заједнице    

        

305 

 

425 

Текуће поправке и одржавање 

-Водоводна мрежа и санитарни 

објекти 

-Остало 

 

600,000 

  

600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

600,000  600,000 

         Укупно за функцију 620 600,000  600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.3.25: 

Приходи из буџета 

600,000  600,000 

         Свега за пројекат 1201П 

4.3.25: 

600,000  600,000 

             

70714             

    1201П 

4.3.26 

    Пројекат: Текуће одржавање 

бине на градском тргу у 

Сурдулици 

   

     620    Развој заједнице    

       306 425 Текуће поправке и одржавање 600,000  600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

600,000  600,000 

         Укупно за функцију 620 600,000  600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.3.26: 

Приходи из буџета 

600,000  600,000 

         Свега за пројекат 1201П 

4.3.26: 

600,000  600,000 

             

70714             

    1201П 

4.3.27 

    Пројекат: Реконструкција и 

адаптација Дома културе у 

Дугојници 

   

     620    Развој заједнице    

       307 511 Зграде и грађевински објекти 2,500,000  2,500,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

2,500,000  2,500,000 
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буџета 

         Укупно за функцију 620 2,500,000  2,500,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201П 4.3.27: 

Приходи из буџета 

2,500,000  2,500,000 

         Свега за пројекат 1201П 

4.3.27: 

2,500,000  2,500,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 13 ( П 4.3.20++П 

4.3.21+П 4.3.22+П 4.3.23+П 

4.3.24+П 4.3.25+П 4.3.26+П 

4.3.27) 

   

        01 Приходи из буџета 25,400,000  25,400,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 10,000,000 10,000,000 

        13 Пренета неутрошена средства 

из ранијих година (Веза 10) 

 6,300,000 6,300,000 

         Свега за Програм 13 25,400,000 16,300,000 41,700,000 

             

70717             

    1301     ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

    1301П 

4.3.28 

    Пројекат: Текуће поправке и 

одржавање фудбалског терена 

у Белом Пољу 

   

     620    Развој заједнице    

       308 425 Текуће одржавање фудбалског 

терена 

500,000  500,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

500,000  500,000 

         Укупно за функцију 620 500,000  500,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301П П 4.3.28: 

Приходи из буџета 

500,000  500,000 

         Свега за пројекат1301П 

4.3.28: 

500,000  500,000 

             

70717             

    1301П 

4.3.29 

    Пројекат: Текуће одржавање 

фудбалског терена у 

Алакинцу 

   

     620    Развој заједнице    

       309 425 Текуће одржавање фудбалског 

терена 

1,200,000  1,200,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

1,200,000  1,200,000 

         Укупно за функцију 620 1,200,000  1,200,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301П 4.3.29: 

Приходи из буџета 

1,200,000  1,200,000 
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         Свега за пројекат 1301П 

4.3.29: 

1,200,000  1,200,000 

             

70717             

    1301П 

4.3.30 

    Пројекат: Текуће одржавање 

градског стадиона у 

Сурдулици 

   

     620    Развој заједнице    

       310 425 Текуће поправке и одржавање 600,000  600,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

600,000  600,000 

         Укупно за функцију 620 600,000  600,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301П 4.3.30: 

Приходи из буџета 

600,000  600,000 

         Свега за пројекат 1301П 

4.3.30: 

600,000  600,000 

             

70717             

    1301П 

4.3.31 

    Пројекат: Уградња подземних 

хидраната на градском 

стадиону 

   

     620    Развој заједнице    

       311 511 Зграде и грађевински објекти 330,000  330,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

330,000  330,000 

         Укупно за функцију 620 330,000  330,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301П 4.3.31: 

Приходи из буџета 

330,000  330,000 

         Свега за пројекат 1301П 

4.3.31: 

330,000  330,000 

             

70717             

    1301П 

4.3.32 

    Пројекат: Израда постоља са 

пратећом опремом за 

постављање семафора на 

градском стадиону 

   

     620    Развој заједнице    

       312 511 Зграде и грађевински објекти 1,200,000  1,200,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

1,200,000  1,200,000 

         Укупно за функцију 620 1,200,000  1,200,000 

             

         

01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301П 4.3.32: 

Приходи из буџета 

1,200,000  1,200,000 

         Свега за пројекат 1301П 

4.3.32: 

1,200,000  1,200,000 

             

    1301П     Пројекат: Набавка опреме за    
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4.3.33 одржавање зелене површине 

на градском стадиону 

     620    Развој заједнице    

       313 512 Машине и опрема 1,800,000  1,800,000 

             

        01 Извори финансирања 

за функцију 620 

Приходи из буџета 

1,800,000  1,800,000 

         Укупно за функцију 620 1,800,000  1,800,000 

             

        01 Извори финансирања за 

пројекат 1301П 4.3.33: 

Приходи из буџета 

1,800,000  1,800,000 

         Свега за пројекат 1301П 

4.3.33: 

1,800,000  1,800,000 

             

         Извори финансирања за 

Програм 14 (П 4.3.39+ П 

4.3.40+П 4.3.41+П 4.3.42+П 

4.3.43+П 4.3.44) 

   

        01 Приходи из буџета 5,630,000  5,630,000 

         Свега за Програм 14 5,630,000  5,630,000 

             

07224             

         ЈП "ДИРЕThЦИЈА ЗА 

ГРАЂЕВИНСThО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ"У 

ЛИThВИДАЦИЈИ 

   

    0701     ПРОГРАМ 7 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАThАЈА И 

САОБРАThАЈНЕ 

ИНФРАСТРУThТУРЕ 

   

    07010002     ПА 0002ОДРЖАВАЊЕ 

САОБРАThАЈНЕ 

ИНФРАСТРУThТУРЕ 

   

     620    Развој заједнице    

       314 421 Стални трошкови 935,000  935,000 

       315 422 Трошкови путовања 100,000  100,000 

       316  

423 

 

Услуге по Уговору 

 

1,300,000 

  

1,300,000 

       317 424 Специјализоване услуге 115,000  115,000 

       318 425 Текуће поправке и одржавање 50,000  50,000 

       319 426 Материјал 100,000  100,000 

       320 482 Порези, обавезне таксе и казне 100,000  100,000 

       321 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

2,300,000  2,300,000 

             

        01 Извори финансирања за 

функцију 620 Приходи из 

буџета 

5,000,000  5,000,000 

         Укупно за функцију 620 5,000,000  5,000,000 

             

        01 Извори финансирања за 

програмску активност 

07010002 Приходи из буџета 

5,000,000  5,000,000 

         Свега за програмску 

активност 07010002 

5,000,000  5,000,000 
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         Извори финансирања за 

Програм (ПА 07010002 ) 

   

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

         Свега за Програм 7 5,000,000  5,000,000 

             

             

         Извори финансирања за 

Подглаву 4.3 (ПР7+ ПР2+ 

ПР6)) 

   

        01 Приходи из буџета 192,734,000  192,734,000 

        06 Донације од међународних 

организација 

 31,000,000 31,000,000 

        07 Трансфеи од осталих нивоа 

власти 

 9,800,000 9,800,000 

        13 Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

 19,081,500 19,081,500 

         Свега за Подглаву 4.3 192,734,000 59,881,500 252,615,500 

             

         Извори финансирања за Главу 

4 ( Подглава 4.1+ подглава 

4.2+подглава 4.3) 

   

        01 Приходи из буџета 915,430,000  915,430,000 

        04 Сопствени приходи  9,638,000 9,638,000 

        07 Трансфери од другог нивоа 

власти 

 30,800,265 30,800,265 

        06 Донације од међународних 

организација 

 31,056,000 31,056,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 5,030,000 5,030,000 

        13 Пренета неутрошена средства 

из ранијих година 

 50,000,000 50,000,000 

         Свега за Главу 4 915,430,000 126,524,265 1,041,954,26

5 

        01 Приходи из буџета 915,430,000  915,430,000 

        04 Сопствени приходи  9,638,000 9,638,000 

        07 Трансфери од другог нивоа 

власти 

 30,800,265 30,800,265 

        06 Донације од међународних 

организација 

 31,056,000 31,056,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 5,030,000 5,030,000 

        13 Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 

 50,000,000 50,000,000 

         Свега за Раздео 4 915,430,000 126,524,265 1,041,954,26

5 

         Извори финансирања за Раздео 

1 + Раздео 2 + Раздео 3 + Раздео 

4 

   

        01 Приходи из буџета 950,000,000  950,000,000 

        04 Сопствени приходи  9,638,000 9,638,000 

        07 Трансфери од другог нивоа 

власти 

 30,800,265 30,800,265 

        06 Донације од међународних 

организација 

 31,056,000 31,056,000 

        08 Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 5,030,000 5,030,000 

        13 Пренета неутрошена средства из 

ранијих година 

 50,000,000 50,000,000 
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         Свега за Раздео 950,000,000 126,524,265 1,076,524,26

5 

         УThУПНИ РАСХОДИ 950,000,000 126,524,265 1,076,524,26

5 

 

 

783. 

         На основу члана 32. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - ускла-

ђени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 

95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - 

усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о со-

цијалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 

24/2011), члана 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о 

наменским трансферима у социјалној заштити 

("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 36. став 

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

општине Сурдулица („Службени гласник Пчињског 

округа” бр. 25/2008 и “Сл.гл. Града Врања” бр. 

16/2011) Скупштина општине Сурдулица је на сед-

ници одржаној дана  18.12.2017. године, донела: 

 

 

ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАС

ХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 

2018. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

          Овом одлуком утврђују се приоритетне услу-

ге социјалне заштите општине Сурдулица, које се 

финансирају из средстава наменског трансфера и 

изворних прихода јединице локалне самоуправе у 

2018. години. 

             Услуге социјалне заштите из става 1. овог 

члана остварује појединац и породица за 2018. го-

дину, у висини, под условима и на начин утврђен 

Законом о социјалној заштити, Уредбом о намен-

ским трансферима у социјалној заштити, Законом о 

јавним набавкама и Уговором о наменским транс-

ферима за 2018. годину. 
 

Члан 2.  

        Приходи и примања, расходи и издаци буџета 

општине Сурдулица за 2018. годину у области пру-

жања услуга социјалне заштите предвиђених на 

разделу 4, глава 4, подглава 4.1 – Одељење за 

општу управу и јавне службе, програм 11 – Соци-

јална и дечја заштита у Одлуци о буџету за 2018. 

годину, планирани у укупном износу од 32.628.765 

динара, распоређују се и користе на начин исказан у 

следећој табели: 

 

Табела 1. 

Услуге социјалне заштите које се финасирају из средста-

ва наменског трансфера за 2018. годину 

Укупан износ 

по услузи из 

средстава на-

менског 

трасфера за 

2018. годину 

Учешће ЈЛС 

по услузи из 

сопствених 

извора -

прихода 

Учешће дру-

гог нивоа 

власти и до-

натора 

1) Једнократне новчане помоћи и други облици помоћи  / 9.500.000  40.000 

2) Помоћ у кући 3.000.000  /  / 

3) Породични и домски смештај, прихватилишта и друге 

врсте смештаја /  100.000  500.000 

4) Дневне услуге у заједници (удружења из области бо-

лести, инвалидности и старости) /  2.700.000  8.500 

5) Персонална асистенција 1.400.265  2.150.000  / 

6) Подршка реализацији програма Црвеног крста /  2.700.000  / 

7) Подршка деци и породицама са децом /  4.300.000  / 

8) Подршка рађању и родитељству /  3.020.000  / 

9) Пројекти из области социјалне заштите  / 1.700.000  1.510.000 
 

  
 Укупно 4.400.265 26.170.000 2.058.500 

 
  

        У К У П Н О :                      32.628.765 РСД 
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Члан 3. 

            Надлежне службе Општинске управе 

општина Сурдулица стараће се о реализацији и ква-

литету спровођења услуге социјалне заштите за 

2018. годину у складу са начелима прописаним За-

коном о социјалној заштити.  
 

Члан 4. 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се од 01.01.2018. године и                                                                    

објавиће се у "Службеном гласнику града Врања”.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 560-1/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

784. 

 На основу члана 92. став 4. Закона о буџет-

ском систему (Сл.гл. РС бр.54/2009, 73/10 , 

101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,142/2014, 

68/2015 и 103/2015 и 99/2016), члана 36. став 1. тач-

ке 7. Статута општине Сурдулица (Сл.гл.ПО“ бр. 

25/08 и 16/11), Скупштине општине Сурдулица на 

седници одржаној дана  18.12.2017. год., донела је, 

 

 

ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА 

ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Општина Сурдулица ангажоваће комерци-

јалну ревизорску кућу, са одговарајућим квалифи-

кацијама, за обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета општине Сурдулица за 2017. годину. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику града Врања. 

 

Члан 3. 

 Одлуку доставити: Одељењу за привреду и 

финансије, државној ревизорској институцији, при-

ложити уз седнички материјал, и архиви ради еви-

денције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 402-118/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

785. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 

83/14-др.закон  ) ,  члана 6., става1., тачке 3., и члана 

11-18. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл.гл.РС“, бр. 62/06 , 47/11,  93/12 ,99/13- 

усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени дин.изн. , 

95/15 – усклађени дин  изн., 83/16 , 91/16- усклађени 

дин  изн.,104/16 –др.закон и 96/17 – усклађени 

дин.износ), члана 25. став 1. тачке 2-таксе, подтачке 

2. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 

бр.54/09.73/10.101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13 – 

испр.,108/13, 142/14 , 68/15-др.закон ,103/15 и 

99/16), и члана 36. став 1. тачка 3. и 14. Статута 

општине Сурдулица („Службени гласник Пчињског 

округа“ бр. 25/08 и „Сл.гласник града Врања“ 

бр.16/11),Скупштина општине Сурдулица, на 

седници одржаној дана,  18,.12.2017.год.,  донела је: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

О  Д  Л  У  К  У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

     

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне 

таксе за коришћење права, предмета и услуга на 

територији општине Сурдулица . 

 

Члан 2. 

Обвезник локалне комуналне таксе је 

корисник права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

 

Члан 3. 

Таксена обавеза из члана 1. ове одлуке 

настаје даном почетка коришћења права, предмета и 

услуга за чије је коришћење прописано плаћање 

локалне комуналне таксе и траје док траје 

коришћење права, предмета или услуга. 

 

Члан 4. 

Локалне комуналне таксе уводе се за: 

• Истицање фирме на пословном простору, 

1. Коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и 

просторима који припадају јединици локалне 

самоуправе ( коловози,тротоари, зелене 

површине, бандере и сл. ). 

2. Држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и 

машина, 
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3. Коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословних просторија у пословне 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности, 

4. Држање средстава за игру („забавне игре“), 

5. Коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења. 

7. Заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова, 

 

Члан 5. 

 Локалне комуналне таксе из члана 4. тачке 1. 

и 3.ове одлуке утврђују се на годишњем нивоу, а 

локалне комуналне таксе из тачке 2, 4, 5, 6 и 7 у 

дневном износу. 

  

Члан 6. 

 Када се комунална такса утврђује по 

деловима територије општине Сурдулица, утврђују 

се следеће зоне: 

1. Екстра зона обухвата: 

Улицу Краља Петра I, у целој дужини, улицу 

Милоша Обилића од улице Јадранске до улице 

Краља Петра I, улицу Српских владара од улице 

Омладинске до улице Југословенске, улицу 5. 

септембар од улице Српских владара до улице Боре 

Станковића. 

2. Прва зона обухвата: 

Улицу Француску од улице Вука Караџића до улице 

Српских владара, улица Кеј Раде Цветковића, од 

улице Српских владара до улице Сурдуличких 

мученика, улицу Омладинску од улице Вука 

Караџића до улице Српских владара, улицу Томе 

Ивановића од улице Војводе Мишића до улице 

Сурдуличких мученика, улицу Војводе Мишића од 

улице Томе Ивановића до улице 5.септембар, улицу 

Капетана Радише Лукића од улице Томе Ивановића 

до улице 5.септембар, улицу 5.септембар од улице 

Боре Станковића до улице Војводе Мишића, улицу 

Милоша Обилића од улице Хајдук Вељка до улице 

Јадранске, улицу Јадранску од улице Омладинске до 

улице Југословенске, улицу Југословенску од улице 

Јадранске до улице Боре Станковића, улицу 

Српских владара од улице Сурдуличких мученика 

до улице Омладинске и од улице Југословенске до 

улице Велибора Стајића, План генералне 

регулације( у даљем тексту ПГР), ПГР Власина Рид 

, ПГР Језеро и  Власина Округлица, - део на 

Промаји. 

3. Друга зона обухвата: 

Улицу Томе Ивановића од улице Југословенске до 

улице Сурдуличких мученика у целости и наставак 

до Белог Поља – бензинска пумпа, улицу 

Југословенску, од улице Вука Караџића, до улице 

Јадранске и од улице Боре Станковића до улице 

Томе Ивановића, улицу Вука Караџића од улице 

Сурдуличких мученика до улице Југословенске, 

Власина Рид преостали део ван дела обухваћеног у 

првој зони, Власина Округлица, преостали део ван 

дела обухваћеног у првој зони. 

4. Трећа зона обухвата: 

Бело Поље, од бензинске пумпе до амбуланте, од 

амбуланте до “KNAUF INSULATION“ и од Јумка до 

пута Бело Поље - Сурдулица, од пута Бело Поље - 

Сурдулица до Фабрике “Мачкатица“, улица Кеј Раде 

Цветковића, од улице Сурдуличких мученика до 

базена, улица Велибора Стајића од улице Новице 

Дојчиновића до улице Вука Караџића, улица 

Милоша Обилића од улице Вука Караџића до улице 

Хајдук Вељкове, улица Хајдук Вељкова од улице 

Омладинске до улице Милоша Обилића, улица 

5.септембар од улице Војводе Мишића до улице 

Дринске дивизије, улица Дринске дивизије од улице 

Томе Ивановића до улице Југословенске, улица 

Боре Станковића од улице 5.септембар до ЈП 

“Водовод“, улица Симе Погачаревића у целој 

дужини, улица Козарачка од улице Вука Караџића 

до улице Јадранске, улицу Јадрнаску од улице 

Југословенске до улице Ђуре Јакшића, улицу Ђуре 

Јакшића одулице Вука Караџића до улице Српских 

владара, улицу Николе Тесле од улице Српских 

владара, до улице Алексе Шантића, улицу Велибора 

Стајића од улице Српских владара до улице Ђуре 

Јакшића, улицу Варденичку од улице Српских 

владара, до улице 8.српске бригаде, улицу Српских 

владара од улице Велибора Стајића до улице 

Новице Дојчиновића, улицу Вука Караџића од 

улице Југословенске до улице Српских владара, 

улицу 8.српске бригаде од улице Српских владара 

до улице Јужноморавских бригада, и Власина 

Стојковићева. 

5. Четврта зона обухвата: 

Све остале улице, које се налазе у зони ПГР 

Сурдулице а нису обухваћене овом одлуком у 

екстра зони, првој, другој и трећој зони, насеље 

Бело Поље као и сва села која се налазе на 

територији општине Сурдулица. 

 

Члан 7. 

 Локалне комуналне таксе за права предмета и 

услуга из члана 4. ове одлуке, представљају приход 

буџета Општине. 

 

Члан 8. 

 Наплату комуналних такси вршиће Одељење 

за финансије и привреду Општинске управе 

општине Сурдулица преко Службе за пореске 

послове, Одељење за урбанизам, стамбено-
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комуналне, грађевинске и имовинско-правне 

послове преко Службе за инвестиције или 

предузеће- организација или овлашћено лице, који 

су одређени одговарајућим тарифним бројем у 

таксеној тарифи. 

 

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 Обвезници комуналне таксе дужни су да 

поднесу пријаву за утврђивање комуналне таксе 

надлежном органу у роковима прописаним таксеном 

тарифом, која је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 10. 

 У случају неподношења пријаве, у роковима 

предвиђеним овом одлуком, у поступку доношења 

решења, користиће се сви подаци којима располаже 

Служба за пореске послове. 

 

Члан 11. 

 У погледу начина утврђивања локалне 

комуналне таксе,обрачунавање застарелости, 

наплате, рокова за плаћање, обрачунавање камате и 

осталог што није посебно прописано овом одлуком, 

сходно се примењују одредбе Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији. 

 

Члан 12. 

 Обвезници плаћања локалне комуналне таксе 

могу бити привремено, потпуно или делимично 

ослобођени плаћања комуналне таксе и обрачунате 

камате на доспеле обавезе, и то само у изузетним 

случајевима (тешка финансијска ситуација, 

привремени прекид производње, односно обављања 

основне делатности из објективних 

разлога,поремећај пословања изазван вишом силом 

и у другим оправданим случајевима).Одлуку из 

претходног става, на захтев обвезника локалне 

комуналне таксе, доноси Општинско веће. 

 

Члан 13. 

 Уколико дође до законских промена, 

овлашћује се Општинско веће да може одлуком 

извршити усклађивање. 

 

Члан 14. 

 Висина комуналних такси је утврђена у 

таксеној тарифи, која је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 15. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће 

органи Општинске управе. 

 

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 

50.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

1.  Служби за пореске послове не поднесе, не 

поднесе у прописаним случајевима, односно у 

прописаним роковима или поднесе нетачну или 

непотпуну пријаву или не плати таксу у прописаном 

року, 

 2.Ако правно лице благовремено не поднесе 

доказ о висини прихода у претходној години, или 

ако не достави доказ о разврставању. 

3.  Ако на захтев Службе за пореске послове, 

не достави, или не достави на означено 

место на увид и проверу исправе од значаја за 

опорезивање. 

4.  Ако не поступи по налогу СПП да 

учествује у поступку канцеларијске контроле, не 

одазове се на позив службе ради појашњења, или не 

пружи податке и информације, од значаја за 

опорезивање 

5.  Ако на било који начин омета спровођење 

принудне наплате, не допусти увиђај на ствари, 

просторији или земљишту и ако одбије да их учини 

доступним у поступку принудне наплате. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

2.500,00 до 10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник и физичко лице новчаном казном од 

5.000,00 до 25.000,00 динара. 

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о локалним комуналним таксама 

(“Сл.гл.града Врања“, бр.42/16, 8/17). 

 

Члан 18. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од  

дана   објављивања у  „Службеном   гласнику  града 

Врања“, а  примењиваће се  од 01.01.2018.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 434-17/17-01         
                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 
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Т А К С Е Н А  Т А Р И Ф А 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1 

За истицање фирме на пословном простору плаћа се такса у годишњем износу и то: 
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ДЕЛАТНОСТ 

 

ИЗНОС ТАКСЕ 

НА ГОДИШЊЕМ 

НИВОУ У 

ДИНАРИМА 

1 1  

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА------------------------------------------- 

 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

------------------------------------------------ 

 

 

 

160.110 

 

 

 

100.000 

 

1 2 РУДАРСТВО 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

-------------------------------------------------------- 

 

160.110 

 

 

100.000 

1 3 ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА------------------------------------------- 

 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

----------------------------------------------------- 

 

160.110 

 

 

 

106.740 

1 4 СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И 

КЛИМАТИЗАЦИЈА 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ 

ДЕЛАТНОСТ ИЗ ЧЛАНА 15а СТАВ 4. ЗАКОНА О 

ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

533.720 

 

1 5 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000 

---------------------------------------- 

 

160.110 

 

 

100.000 

 

 

1 6 ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

-------------------------------------------------------- 

 

 

160.110 

 

 

106.740 
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1 7 ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО И 

ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА (осим 

трговина на велико нафтом и нафтиним дериватима) 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА--------------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА ------------------------------------------------ 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ 

ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000------------------------------ 

 

 

 

 

17.000 

13.000 

 

11.000 

 

1 8 ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО НАФТОМ И 

НАФТИНИМ ДЕРИВАТИМА 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ 

ТРГОВИНОМ НАФТОМ И НАФТИНИМ ДЕРИВАТИМА________ 

 

  ПУМПЕ ЗА ГАС---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

533.720 

 

110.000 

1 9 САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ 

ДЕЛАТНОСТ ИЗ ЧЛАНА 15а СТАВ 4. ЗАКОНА О 

ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ--------------------- 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА----------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

----------------------------------------------------------- 

ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ--------------------------------------- 

ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ-------------------------------------------- 

АУТОПРЕВОЗНИЦИ-------------------------------------------------- 

ТАКСИСТИ--------------------------------------------------------------- 

ХЛАДЊАЧЕ------------------------------------------------------------- 

УГОВОРНЕ ПОШТЕ И ШАЛТЕР---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 533.720 

160.110 

 

 

106.740 

160.110 

33.000 

33.000 

6.000 

44.000 

33.000 

1 10 УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ 

ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000 ----------------------- 

ХОТЕЛИ И МОТЕЛИ--------------------------------------------------- 

РЕСТОРАНИ И ОДМАРАЛИШТА---------------------------------- 

ЋЕВАПЏИНИЦЕ И ХАМБУРГЕРНИЦЕ-------------------------- 

 

 

 

 

100.000 

100.000 

25.000 

13.000 

1 11 ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ 

ДЕЛАТНОСТ ИЗ ЧЛАНА 15а СТАВ 4. ЗАКОНА О 

ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,-------------------- 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА---------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

-------------------------------------------------------------- 

ПРОИЗВОДЊА И ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТВ ПР.------------- 

ОСТАЛА ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ---------------------------------     

 

 

 

 

 

533.720 

160.110 

 

 

106.740 

106.740 

12.000 
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КАБЛ.КОМУНИКАЦИЈЕ И КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА--------- 

РАЧ.ПРОГРАМИРАЊЕ И КОНСУЛТАНТСКЕ И ИНФОРМАЦ.- 

УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ---------------------------------------------- 

130.000 

 

33.000 

1 12 ФИНАНСИЈСКА ДЕЛАТНОСТ И ДЕЛАТ.ОСУГУРАЊА 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА  ОБАВЉАЈУ 

ДЕЛАТНОСТ ИЗ ЧЛАНА 15а СТАВ 4. ЗАКОНА О 

ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ------------------------  

ОСИГУРАЊЕ – ЗАСТУПНИШТВА------------------------------------- 

МЕЊАЧНИЦЕ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

533.720 

66.000 

30.000 

1 13 ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,--------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

160.110 

 

 

106.740 

1 14 СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

160.110 

 

 

100.000 

1 15 АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,------------------------------------------ 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

--------------------------------------------------------- 

 

 

160.110 

 

 

100.000 

1 16 ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,------------------------------------------ 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

-------------------------------------------------------- 

 

 

100.000 

 

 

55.000 

 

1 17 ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.00-------

--------------------------------------------------------- 

 

 

160.110 

 

 

55.000 

 

1 18 УМЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ 

ДЕЛАТНОСТ ИЗ ЧЛАНА 15а СТАВ 4. ЗАКОНА О 

ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ------------------------- 

 

 

 

 

                          

                       533.720 
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КОЦКАЊЕ И КЛАЂЕЊЕ--------------------------------------------------- 

TOMБОЛА----------------------------------------------------------------------         

EKСПЛОАТАЦИЈА АУТОМАТА ЗА ИГРУ НА СРЕЋУ------------- 

ПРОДАЈА ЛИСТИЋА ЛУТРИЈЕ------------------------------------------ 

ОСТАЛЕ СП., ЗАБАВНЕ И РЕКР. АКТИВНОСТИ------------------ 

533.720 

110.000 

50.000 

17.000 

12.000 

1 19 ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА,------------------------------------------------- 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000-----

--------------------------------------------------------------- 

 

 

55.000 

 

 

12.000 

  НАПОМЕНА: Обвезници ЛКТ за истицање фирме на пос.простору 

су сва правна лица и предузетници који су уписани у регистар АПР, 

имају седиште, или обављају делатност на територији општине 

Сурдулица. 

Фирма у смислу ове одлуке је, а  сагласно чл. 16. Закона о фин.лок. 

самоуправе сваки истакнути назив или име које упућује на то да 

правно или физичко лице обавља одређену делатност. Ако се  на 

једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог 

обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. За сваку истакнуту 

фирму ван пословног објекта, плаћа се такса за сваку истакнуту 

фирму.. 

 

  Такса на фирму утврђује се на годишњем нивоу а плаћање се врши 

месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе и то до15-ог у 

месецу за претходни месец на основу решења Одељења за 

финансије и привреду - Служба за пореске послове 

 

  Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних 

лица који обављају делатности:  банкарства;  осигурања имовине и 

лица;  производње и трговине нафтом и дериватима нафте;  

производње и трговине на велико дуванским производима;  

производње цемента;  поштанских,  мобилних и телефонских 

услуга;  електропривреде;  казина, коцкарница,  кладионица,  бинго 

сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) а 

имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну 

комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. 

 

  Таксу на фирме не плаћају државни органи, органи локалне 

самоуправе, установе у области јавних служби, предузећа и 

установе чији је оснивач Општина Сурдулица и удружења грађана, 

и лица која се баве старим занатима и домаћом радиношћу, за које 

је издат одговарајући сертификат Министарства надлежног за 

послове привреде. 

 

  Ослобођени су плаћања локалне комуналне таксе из овог тарифног 

броја обвезници који имају статус мировања(привремена одјава). 

 

    

  Уколико обвезник у истом пословном објекту на . истој адреси , 

обавља више различитих делатности, такса се обрачунава према 

делатности за коју је предвиђен највиши износ  таксе. 

 

  Такса по овом тарифном броју плаћа се преко Одељења за 

финансије и привреду - Службе за пореске послове   у Сурдулици 

на уплатни рачун број 840-716111843-35 

 

  Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору  дужни су да поднесу пореску пријаву за утврђивање 

обавезе по основу локалне комуналне таксе Служби за пореске 

послове до 31. марта у години за коју се врши утврђивање локалне 
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комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору , 

односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, 

предмета и услуге за које је уведена локална комунална такса, као и 

сваку промену од утицаја на обрачун таксе. 

 

  Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору који је поднео пореску пријаву, није у обавези да за исти 

пословни простор подноси нову пријаву, уколико је остварен 

приход испод 50.000.000 динара, осим у случају промене података 

садржаних у пријави а које се односе на промену величине правног 

лица у смислу закона којим се уређује рачуновоство, промену 

пословног седишта уписаног у регистар Агенције надлежне за 

привредне регистре, као и другим јавним регистрима, односно 

промене које се односе на пословне јединице 

 

 

    

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора 

на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе( коловози,тротоари, зелене 

површине, бандере и сл. ) 

 

 

т
а
ч

к
а

 

п
о
д

т
а
ч

к
а

 

 

 

ДЕЛАТНОСТ 

 

ИЗНОС ТАКСЕ 

НА ГОДИШЊЕМ 

НИВОУ У 

ДИНАРИМА 

 

2 

 

1 

 

Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, 

укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају јединици 

локалне (коловози,  тротоари,  зелене површине,  бандере и сл )  

плаћа се на годишњем нивоу у износу од 20% одговарајућих 

износа утврђених у тарифном броју 1. овеТарифе ,  зависно од 

тога да ли су разврстани у велика,  средња и мала правна лица и 

предузетнике и зависно од делатности које обављају. 

 

 

 

 

 

 

  Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних 

лица који обављају делатности: банкарства;  осигурања имовине и 

лица;  производње и трговине нафтом и дериватима нафте;  

производње и трговине на велико дуванским производима;  

производње цемента;  поштанских,  мобилних и телефонских 

услуга;  електропривреде;  казина, коцкарница,  кладионица,  бинго 

сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) а 

имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну 

комуналну таксу из става 1. овог члана. 

 

  

 

НАПОМЕНА:: Наплату таксе врши  Одељење за финансије и 

привреду –Служба за пореске послове, уз доставу одговарајућег 

акта урбанистичко грађевинске службе или комуналне инспекције у 

корист рачуна  број 840-714431843-12 
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ТАРИФНИ БРОЈ 3 

Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, 
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ч

к
а

 

п
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д

т
а
ч

к
а

 

 

 

ДЕЛАТНОСТ 

 

 

ИЗНОС ТАКСЕ 

НА ГОДИШЊЕМ  

НИВОУ 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

1)за теретна возила: 

– за камионе до 2т носивости ------------------------  

    

– за камионе од 2т до 5т носивости------------------------------------

----------------      

– за камионе од 5т до 12т носивости ---------------  

   

– за камионе преко 12т носивости ---------------  

  

2) за теретне и радне приколице (за пут. aутомобиле---------------------

-----------------------------     

3) за путничка возила 

– до 1.150cm3 ------------------------------------------------ 

       

– преко 1.150cm3 до 1.300cm3---------------------------- 

      

– преко 1.300 cm3до 1.600cm3 ----------------------------

      

– преко 1.600cm3 до 2.000cm3 ------------------------------

      

– преко 2.000cm3 до 3.000cm3------------------------------ 

      

– преко 3.000cm3 ----------------------------------------- 

      

          4) за мотоцикле  

– до 125 cm3 ---------------------------------------- ----------

       

– преко 125cm3  до 250 cm3 ----------------------------- 

     

– преко 250cm3 до 500cm3 ----------------------------- 

–  

– преко 500cm3  до 1.200cm3------------------------------- 

      

– преко 1.200cm3 ----------------------------------------- 

      

   5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту 

    

      6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и 

специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

– 1 т носивости------------------------------------------------- 

       

 

 

1.690 

 

 

2.250 

 

3.940 

 

5.620 

 

 

560 

    

560 

 

1.120 

 

1.680 

 

2.250 

 

3.400 

 

5.620 

 

  450 

 

 670 

 

1.120 

 

    1.360 

 

1.680 

 

50 

 

 

   

450 

   

780 
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3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

-    од 1т до 5т носивости -------------------------------  

     

– од 5т до 10т носивости----------------------------------- 

      

– од 10т до 12т носивости---------------------------------- 

      

– носивости преко 12т-------------------------------------- 

  

        7) за вучна возила (тегљаче) 

– чија је снага мотора до 66 киловата------------------ 

     

– чија је снага мотора од 66 – 96 киловата------------ 

    

– чија је снага мотора од 96– 132 киловата----------- 

    

– чија је снага мотора од 132 – 177 киловата ------- 

   

– чија је снага мотора преко 177 киловата------------ 

    

    8) за радна возила,специјална адаптирана возила  за превоз 

реквизита за путујуће забаве,радње и атестирана специјална возила 

за превоз пчела -----------------------------  

1.070 

 

1.470 

  

2.250 

 

 

1.680 

 

2.250 

  

 2.830 

 

3.400 

 

4.520 

 

 

 

1.120 

   

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју плаћа се 

приликом регистрације возила на уплатни рачун број 840-

714513843-04 са позивом на број 07-095 

 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4 

Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности 
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ч

к
а
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д
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ч

к
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ДЕЛАТНОСТ 

 

ИЗНОС ТАКСЕ 

НА ДНЕВНОМ 

НИВОУ   У 

ДИНАРИМА 

4 1  

За тезге, столове или слично на којима се продаје роба такса се 

утврђује дневно  за сваки цео или започети квадратни метар заузете 

површине по зонама и то: 

на подручју екстра зона --------------------------------------- 

на подручју I зоне ----------------------------------------------- 

на подручју II зоне ---------------------------------------------- 

на подручју III зоне --------------------------------------------- 

на подручју IV зоне ------------------------------------------- 

 

 

 

 

74 

37 

30 

23 

18 
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4 2 За уређаје за сладолед, кремове и освежавајућа безалкохолна пића 

акса се утврђује дневно за сваки цео или започети квадратни метар 

заузете површине по зонама и то: 

на подручју екстра зоне -------------------------------------- 

на подручју I зоне ---------------------------------------------- 

на подручју II зоне --------------------------------------------- 

на подручју III зоне--------------------------------------------- 

на подручју IV зоне -------------------------------------------- 

 

 

 

74 

58 

46 

37 

30 

 

4 3 За заузимање  од стране угоститељских организација, посластичара 

и др. дневно за сваки цео или започети квадратни метар заузете 

површине по зонама и то: 

на подручју екстра зоне-------------------------------------- 

на подручју I зоне --------------------------------------------- 

на подручју II зоне -------------------------------------------- 

на подручју III зоне ------------------------------------------- 

на подручју IV зоне-------------------------------------------- 

 

 

 

48 

24 

21 

20 

10 

 

4 4 За обављање делатности која се повремено обавља ван седишта на 

вашарима, прославама и сл. такса се утврђује дневно за сваки цео 

или започети квадратни метар заузете површине.износу од:-----------

---------------------------------------------- 

 

 

 

46 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 За  постављање киоска и других монтажних микрообјеката 

предузећа и предузетници плаћају таксу утврђену у дневном износу 

за сваки цео или започети квадратни метар заузете површине по 

зонама и то: 

на подручју екстра зоне ------------------------------------- 

на подручју I зоне --------------------------------------------- 

на подручју II зоне -------------------------------------------- 

на подручју III зоне -------------------------------------------- 

на подручју IV зоне------------------------------------------- - 

 

 

 

 

18 

13 

10 

9 

8 

 

4 6 За  електричне стубове ( бандере) за нисконапонску електричну 

мрежу у дневном износу  по стубу -------------------------------------------

----------------------------------- 

 

 

50 

 

4 7 За  електричне стубове ( бандере) за нисконапонску електричну 

мрежу са металним ормарићем у дневном износу по стубу ------------

------------------------------------------------------ 

 

 

100 

4 8 За електричне стубове за високонапонску електричну мрежу у 

дневном износу  по стубу ------------------------------------------- 

 

 

 

500 

4 9 За објекте трансформаторских станица у дневном износу за сваки 

цео или  започети квадратни метар заузете површине-------------------

------ 

 

 

500 
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4 10 За телефонски стуб у дневном износу  по стубу ------------------------  

45 

 

 

4 11 За стуб кабловске телевизије у дневном износу по стубу---------------

--------------------- 

 

3 

4 12 За типске ормариће за смештај ел. опреме ( Електродистрибуција и 

Телеком) у дневном износу по ормарићу ------------------------- 

 

 

800 

4 13 За стубну трафо станицу у дневном износу по стубу -------------------

------ 

 

800 

 

4 14 За подземне каблове (електро, птт , остали) дневно по дужном 

метру----------------------- 

 

3 

 

4 15 За цевоводе – подземне канале и сл. за хидроцентрале, у дневном 

износу  по метру квадратном -------------------------- 

 

125 

 

4 16 За цевоводе – подземне канале и сл. за мини- хидроцентрале, у 

дневном износу  по метру квадратном -------------------------- 

 

50 

  НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју плаћа се преко 

Одељења за финансије и привреду - Службе за пореске послове   у 

Сурдулици на уплатни рачун број 840-741531843-77 

 

  Потребна документација: Пријава за коришћење простора на 

јавним површинама (подноси се пре почетка заузећа јавне 

површине) 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 

Држање средстава за игру („забавне игре“) 

 

т
а
ч

к
а

 

п
о
д

т
а
ч

к
а

 

 

ДЕЛАТНОСТ 

 

ИЗНОС ТАКСЕ 

НА ДНЕВНОМ  

НИВОУ ПО ЗОНАМА 

5 1 За држање средстава за игру, т.ј. за забавну игру ,такса се утврђује у 

дневном износу по зонама и то: 

на подручју екстра зоне ------------------------------------- 

на подручју I зоне --------------------------------------------- 

на подручју II зоне -------------------------------------------- 

на подручју III зоне ------------------------------------------- 

на подручју IV зоне ------------------------------------------ 

 

 

190 

162 

134 

116 

95 
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  НАПОМЕНА :Обвезник таксе из овог тарифног броја је 

корисник простора,правно лице,предузетник или физичко лицекоје 

држи апарате за игре, односно забаву у пословном простору или 

ван пословног простора на основу посебног одобрења, у корист 

рачуна 840-714572843-29, 

 

  Такса по овом тарифном броју плаћа се на основу решења Одељења 

за финансије и привреду - Служба за пореске послове у Сурдулици. 

 

 

  Потребна документација: Пријава за држање средстава за забавне 

игре (подноси се до 31.01. за текућу годину,односно,30 дана од 

почетка рада) 

 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6 

Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог 

коришћења. 
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к
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ДЕЛАТНОСТ 

 

ИЗНОС ТАКСЕ 

НА ДНЕВНОМ  

НИВОУ  ПО 

КВАДРАТНОМ 

МЕТРУ  У 

ДИНАРИМА 

 

6 

 

1 

 

За коришћење слободних површина за камповање, 

постављање шатора и других сличних објеката као и луна парка 

утврђује се такса за сваки квадратни метар заузете површине 

дневно у износу од:-------------------------------- 

 

 

 

 

46 

 

   

НАПОМЕНА:Таксу по овом тарифном броју плаћа лице које 

користи простор сразмерно времену коришћења .Наплату таксе 

врши Одељење за финансије и привреду-Служба за пореске 

послове,по издавању услова и решења стручних 

служби, у корист рачуна број 840-741533843-91 . 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 7 

Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, 
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ДЕЛАТНОСТ 
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КВАДРАТНОМ 

МЕТРУ  У 

ДИНАРИМА 
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7 

 

1 

 

Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова 

- на подручју I зоне --------------------------------------------- 

- на подручју II зоне -------------------------------------------- 

- на подручју III зоне------------------------------------------- 

- на подручју IV зоне ------------------------------------------- 

 

 

 

200 

170 

145 

130 

 

   

НАПОМЕНА: Наплату таксе врши  Одељење за финансије и 

привреду –Служба за пореске послове,.у корист рачуна  број 840-

741535843-08, а  на основу аката Одељења за урбанизам, стамбено-

комуналне, грађевинске и имовинскоправне послове- Службе  за 

инвестиције . 

 

 

 

 

 

 

 

 

786. 

 На основу члана 20.став 1. тачка 11. члана 32. 

став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник Р.Србије“, бр. 129/07), члана 87.Закона 

о заштити животне средине  („Сл.гласник Р.Србије“, 

бр. 135/04, 36/09,36/09 – др.закон, 72/09 – др.закон и 

43/11 – одлука УС и 14/16 ),члана 6.став 1., тачка 7. 

Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл.гл.РС“, бр. 62/06 , 47/11,  93/12 ,99/13- 

усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени дин.изн. , 

95/15 – усклађени дин  изн., 83/16 , 91/16- усклађени 

дин  изн.,104/16 –др.закон и 96/17 – усклађени 

дин.износ), члана 2. и 3.Уредбе о критеријумима за 

утврђивање накнаде за заштиту животне средине и 

највишег износа накнаде, („Сл.гласник Р..Србије“, 

бр. 111/09) и члана 15. став1. тачке 12. Статута 

општине Сурдулица („Службени гласник Пчињског 

округа“ бр. 25/08 и „Сл.гласник града Врања“ 

бр.16/11), на седници одржаној дана, 18 .12. 2017. 

године, донела је 

 

ОДЛУКА 

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уводи се обaвеза плаћања 

накнаде за заштиту и унапређивање животне 

средине (у даљем тексту: накнада)  на територији 

општине Сурдулица, одређују обвезници  плаћања, 

висина накнаде, рокови, начин плаћања и намена 

коришћења средстава од накнаде 

 

Члан 2. 

 Основ за обрачун накнаде су: 

1. Површина, 

2. Остварени приход од обављања одређених 

активности које утичу на животну средину, 

 

 Члан 3. 

I. Обвезници плаћања накнаде су: 

1. Правна и физичка лица који су имаоци права 

својине на непокретности  као и    правна и физичка 

лица који су закупци ако се непокретност користи 

по основу права закупа , и то за : 

- коришћење стамбених  зграда, и станова  

намењених за становање, у насељу Сурдулица,   

- коришћење породичних стамбених зграда и 

станова намењени за становање у сеоским 

срединама, 

- коришћење зграда и просторија за одмор и 

рекреацију, 

- коришћење пословних зграда и пословних 

просторија за обављање пословне делатности, 

- коришћење земљишта за обављање редовне 

делатности привредних субјеката(у даљем тексту 

непокретност), 

 Висина накнаде утврђује се месечно према 

површини стамбеног простора ,  површини куће за 

одмор ,  пословних просторија односно обављање 

пословне делатности,  по основу коришћења 

земљишта за обављање редовне делатности, 

односно земљиштеа која се налазе у оквиру 

производног процеса, складишта на отвореном, 

плацева на којима се обавља нека од активности 

производних процеса  и то према следећој тарифи:   

Тарифни број 1. 

1) Власници, односно закупци стамбених  зграда, и 

станова  намењених за становање, у насељу 

Сурдулица  у износу од   0,50 динара по м2, 

2/Власници, односно закупци породичних 

стамбених зграда и станова намењени за становање 

у сеоским срединама, у износу  од  0,10 динара по 

м2, 

3/Власници, односно закупци зграда и просторија за 

одмор и рекреацију  у износу од 1 динар по м2,: 
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4)Власници, односно закупци пословних зграда и 

пословних просторија за обављање пословне 

делатности, у износу од  3 ,00 динара по м2, 

5)  Власници,  односно закупци земљишта за 

обављање редовне делатности привредних субјеката 

(у даљем тексту непокретност), у износу од  0,50 

динара по м2, 

    

Напомена: Од обавезе плаћања накнаде ослобођени 

су :  буџетски корисници,  ратни војни инвалиди, 

инвалиди рата I. категорије, избеглице, расељена 

лица, социјално угрожене категорије, лица која 

примају туђу негу и помоћ као и удружења грађана. 

 

II. Обвезници плаћања накнаде су: 

2. Правна и физичка лица    (предузетници)    чија 

активност утиче на животну средину,  у складу са 

Уредбом о обављању активности чије обављање    

утичу на животну средину Владе Републике Србије  

и то: 

-  активности из наведене Уредбе обухватају све 

захвате  (сталне или привремене),  којима се мењају 

и/или могу променити стања и услови у животној 

средини,  то су пројекти за које је обавезна процена 

утицаја на животну средину и пројекти за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину 

и садржане су у Уредби о одређивању активности 

чије обављање утиче на животну средину 

(„Сл.гл.РС“,бр.109/09). 

 Висина накнаде по основу обављања 

одређених активности износи 0,4% остварено 

гприхода  (тј.  приход који правно лице,  односно 

предузетник оствари од продаје сировина, 

полупроизвода и производа у земљи и 

иностранству)  на годишњем нивоу. 

Уколико правно лице,односно предузетник обавља 

активност на териториији више јединица локалне 

самоуправе,  накнада се утврђује сразмерно 

оствареном приходу на територији јединице локалне 

самоуправе на којој се активности обављају . 

   

Члан 4. 

 Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде 

по више основа, највиши износ накнаде коју тај 

обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% 

оствареног прихода на годишњем нивоу. 

 

Члан 5. 

 Обрачун и наплату накнаде врши Одељење за 

финансију и привреду општине Сурдулица Служба 

за пореске послове.  Средства остварена наплатом 

накнаде за заштиту и унапређивање  животне 

средине уплаћује се на рачун бр.840-714562843-56   

-  Накнада за заштиту и унапређивање   животне 

средине. 

Члан 6. 

 У погледу плаћања накнаде из чл.3. ове 

одлуке за обрачун камате за доцњу у плаћању, 

принудну наплату и остало што није посебно 

прописано овом одлуком, сходно се примењују 

одредбе Закона којим се уређује порески поступак. 

 

Члан 7. 

 Средства остварена наплатом накнаде за 

заштиту и унапређивање животне средине користе 

се, преко буџетског фонда, наменски за заштиту и 

унапређивање животне средине према усвојеним 

програмима    коришћења средстава буџетског 

фонда,  односно    локалним акционим и 

санационим плановима, у складу са стратешким 

документима који се доносе на основу Закона о 

заштити животне средине и посебних закона.. 

  

Члан 8. 

 Средства остварена наплатом накнаде за 

заштиту и унапређивање животне средине у складу 

са одредбама ове одлуке користе се наменски за: 

1.заштиту,  очување и побољшање квалитета 

ваздуха,воде,  земљишта и шума,  као и ублажавање 

климатских промена и заштиту озонског омотача, 

2.  санацију одлагалишта отпада,  подстицање 

смањења настајања отпада,  рециклажу и поновну 

употребу отпада, 

3. подстицање чистије производње за рад 

постројења и обављање активности, као и за рано 

прилагођавање захтевима заштите животне средине, 

4. технологије и производе који смањују оптерећење 

и загађење животне средине, 

5. заштиту и очување биодиверзитета и 

геодиверзитета, 

6. подстицање одрживог коришћења заштићених 

природних добара, 

7. подстицање одрживог развоја руралног подручја, 

8. подстицање коришћења обновљивих извора 

енергије, 

9. подстицање чистијег транспорта, 

10. подстицање  одрживих привредних делатности, 

односно одрживог привредног развоја, 

11. унапређење система информисања о стању 

животне средине, праћење и оцењивање стања 

животне средине, као и увођење система управљања 

животном средином, 

12.  подстицање образовних,  истраживачких и 

развојних студија,  програма,  пројеката и 

других активности, укључујући и демонстрационе 

активности, 

13. суфинансирање превентивних и интервентних 

мера у ванредним околностима загађивања животне 

средине и оспособљавање за реаговање у случају 

удеса, укључујући рекултивацију и санацију 
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загађеног простора до кога је дошло као последица 

акцидената, када је узрочник акцидента непознат 

или у случајевима који искључују одговорност 

загађивача, 

14. рекултивацију и санацију историјског загађења 

(јаловишта, индустријске депоније сл.), 

15. озелењивање површина (паркова, школских 

дворишта и других јавних површина), 

16. санирање површина настрадалих од пожара, 

17.  суфинансирање програма са приватним 

власницима на заштити земљишта од ерозије и 

привођење истих под шумским културама, 

18. подстицање производње шумског садног 

материјала за остваривање претходних програма, 

19. финансирање програма, пројеката и других 

активности из области основних геолошких 

истраживања“. 

20. финансирање програма еколошког образовања и 

јачања јавне свести о питањима очувања животне 

средине и одрживог развоја, 

21.   израда пројеката,22.и остале активности које 

утичу на животну средину 

 

 Члан 9. 

 Општинско Веће општине Сурдулица   може 

на захтев физичког или    правног лица  умањити 

или ослободити плаћања накнаде за заштиту и 

унапређивање животне средине . 

 

Члан 10. 

 Обвезници накнаде  – правна лица и 

предузетници који воде двојно књиговодство су у 

обавези да поднесу пријаву Одељење  за финансију 

и привреду општине Сурдулица Служба за пореске 

послове до 31. марта текуће године за коју се врши 

утврђивање накнаде. Обвезник накнаде дужан је да 

сваку насталу промену која је од значаја за 

одређивање накнаде пријави Служби за пореске 

послове општине Сурдулица у року од 15 дана од 

дана настанка промене. 

 

Члан 11. 

 Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, 

накнада ће се утврдити на основу података којима 

располаже надлежни орган или путем инспекцијске 

контроле, у складу са законом и прописима донетим 

на основу закона. 

 

Члан 12. 

 Код обрачуна накнаде за 2018 годину, неће се 

примењивати одредбе члана 3. став 1. тачка 1. 

алинеја један, два  и  три  за физичка лица и алинеја 

четири за физичка лица чији се пословни простор 

налази у сеоским подручјима. 

 

Члан 13. 

 За пореске прекршаје неподношења пореске 

пријаве , неподношења пријаве у прописаном року, 

нетачно приказивање чињеница од значаја за 

обрачун, неплаћања накнаде, неплаћања у 

прописаном року, неодазивање на позиве Службе за 

пореске послове и недостављање тражене 

документације од значаја за опорезивање, као и 

остале законом предвиђене пореске прекршаје, 

правна лица , одговорна лица код правног лица, 

предузетници и физичка лица ће се казнити 

новчаним казнама које су прописане у Закону о 

пореском поступку и пореској администрацији. 

 

Члан 14. 

     У свему што није регулисано овом одлуком,  

а односи се на наплату, застарелост,  рокове за 

плаћање камате и остало,  сходно се примењују 

одредбе Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

 

Члан 15. 

           Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о накнади  за заштиту и 

унапређивање животне средине  ( “ Сл. гл. града 

Врања“ , бр.42/16). 

 

 Члан 16. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана   објављивања у  „Службеном   гласнику  града 

Врања“, а  примењиваће се  од 01.01.2018 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 434-16/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

 

787. 

 На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6. За-

кона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/2014-др. Закон и 101/16), члана 

2. 3. 4. и 9.  Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16), чла-

на 4. и 39. Закона о прекршајима („Службени гла-

сник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС),  као 

и члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине Сурду-

лица („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 

25/08 и „Службени гласник града Врања“, бр.16/11), 

Скупштина општине Сурдулица, на седници 

одржаној дана 18.12.2017.  године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О  ВОДОВОДУ                              

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

 Овом одлуком прописују се услови и начин 

организовања послова у вршењу комуналне 

делатности пречишћавања и дистрибуције воде, као 

и услови коришћења воде као комуналног 

производа на територији општине Сурдулице, и то: 

1. технички и други посебни услови за 

пречишћавање и дистрибуцију воде, којима се 

обезбеђује одређени обим, врста и квалитет воде; 

2. начин обезбеђивања континуитета у 

пречишћавању и дистрибуцији воде; 

3. права и обавезе  предузећа које обавља делатност 

пречишћавања и дистрибуције воде и права и 

обавезе корисника воде; 

4. начин обрачуна и плаћање накнаде за испоручену 

воду; 

5. начин поступања и овлашћења општине, односно 

општинске управе у случају прекида у 

пречишћавању   и дистрибуцији воде; 

6. посебни случајеви у којима се може ускратити 

испорука воде; 

7. одјава коришћења воде; 

8. коришћење воде за јавне намене. 

 

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овој одлуци 

имају следеће значење: 

1. "јавни водовод" је систем комуналних објеката 

који служи за обављање делатности пречишћавања 

и дистрибуције воде;  

2. "јавна водоводна мрежа" је део јавног водовода 

коју чине подземни, надземни и подводни цевоводи 

и објекти, уређаји и постројења који су њихови 

саставни делови и служе за дистрибуцију воде 

корисницима; 

3. "улична водоводна мрежа" је део јавне водоводне 

мреже на коју се непосредно прикључују водоводни 

прикључци; 

4. "водоводни прикључак" је део јавне водоводне 

мреже који чини цевни спој уличне водоводне 

мреже до мерног инструмента потрошаћа ( у даљем 

тексту: водомер). 

5. "корисник воде" јесте сваки власник објекта или 

посебног дела објекта, односно носилац права 

располагања на објекту или посебном делу објекта 

чије су кућне водоводне инсталације прикључене на 

јавну водоводну мрежу. Изузетно, корисник воде 

јесте носилац права коришћења на објекту, односно 

делу објекта, а када је објекат, односно посебан део 

објекта дат у закуп - закупац објекта односно дела 

објекта; 

6. "објекат корисника воде" је сваки објекат, зграда, 

друга непокретност, јавна површина, уређаји, 

постројења или инсталације које се налазе иза места 

прикључења на јавну водоводну мрежу; 

7. "кућна водоводна инсталација" јесу водоводне 

инсталације и уређаји корисника воде који почињу 

иза водоводног прикључка , а завршавају се 

точећим местом. 

8. "локални водовод" је систем комуналних објеката 

изван система јавног водовода путем ког се врши 

сакупљање, прерада, односно пречишћавање и 

дистрибуција воде у одређеним сеоским или другим 

издвојеним насељима или у више таквих насеља и 

служи искључиво потребама становништва и 

других субјеката у тим насељима. Предузеће не 

одржава објекте и уредјаје из ове тачке. Њихово 

одржавање  је обавеза  њихових власника односно 

корисника. Ови објекти и уредјаји не смеју се 

прикључивати на јавну водоводну мрежу.  

9. "водомерно склониште"је место где је смештен 

водомер; 

10. "цена воде" је висина новчане накнаде за 1 м3 

испоручене воде . 

11. "накнада за испоручену воду" је висина новчане 

обавезе корисника воде према   предузећу које врши 

дистрибуцију воде, која се утврђује на основу цене 

за 1 м3 испоручене воде и количине испоручене 

воде у кубном метру.  

12. "пријава за потрошњу воде" је писани захтевт 

заинтересованог лица да под условима предвиђеном 

овом одлуком користи воду из јавног водовода. 

 

Члан 3. 

 Делатност пречишћавања и дистрибуције 

воде обухвата сакупљање, прераду односно 

пречишћавање воде и испоруку воде корисницима 

за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до 

водомера у водоводном прикључку. 

 Пречишћавање и дистрибуција воде је 

комунална делатност од општег интереса.. 

 Пречишћавање и дистрибуција воде може се 

обављати и преко локалних водовода. Услове и 

начин вршења ове делатности преко локалних 

водовода уређује скупштина  општине на чијем 

подручју се такав водовод налази, осим у случају 

када локални водовод припајањем постане саставни 

део јавног водовода.  

 

Члан 4. 

 Пречишћавање и дистрибуцију воде на 

подручју  општине Сурдулица врши Јавно 

предузеће “Водовод” Сурдулица, ( у даљем тексту:  

предузеће) које је општина основала  за обављање 

ове делатности. 

 Системом јавног водовода обухваћена су нас. 

места. град Сурдулица са нас. Бело Поље, села 

Алакинце, Биновце, Калабовце , Сувојница, 
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Дугојница, Згужање, Доње Романовце, Ћурковица 

— део и Јелашница. 

 Системом водовода на Власини обухваћена 

су места: Водојажа, Рид и Луинци. 

 Водом из јавног водовода снабдева се и село 

Масурица преко сопственог водовода. 

  

II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ 

ВОДЕ 

 

А – Јавни водовод 

Члан 5. 

 Јавни водовод обухвата комуналне објекте са 

уређајима, инсталацијама и опремом, постројења, 

уређаје и инсталације и друге објекте који служе за 

пречишћавање и дистрибуцију воде, а нарочито: 

- изворишта воде обезбеђена заштитном зоном 

санитарне заштите, 

- каптажни објекти (бунари) . 

- водозахвати, 

- цевоводи сирове воде, 

-постројења, инсталације и уређаје за пречишћавање 

сирове воде, 

- резервоаре, 

- јавну водоводну мрежу, 

- водоводне прикључке 

 

Члан 6. 

 Објекти, уређаји и инсталације и постројења 

јавног водовода чине јединствен техничко-

технолошки систем водовода. 

 Техничко јединство система јавног водовода 

остварује се повезивањем објеката, уређаја, 

инсталација и постројења за сакупљање, прераду, 

пречишћавање и испоруку воде. 

 Технолошко јединство система јавног 

водовода остварује се заједничким и кординираним 

радом објеката, уређаја, инсталација и постројења за 

сакупљање, прераду, пречишћавање и испоруку 

воде, оптимално комбиновање њиховог рада и 

капацитета и јединствено управљање. 

 

Члан 7. 

 Предузеће дужно је да се стара о својој 

техничко-технолошкој опремљености, 

организационој и кадровској оспособљености, као и 

да свој рад и пословање организује тако да 

обезбеђује сталну исправност јавног водовода ради 

трајног и континуираног обављања делатности. 

 Предузеће се стара о безбедном 

функционисању јавног водовода, његовој 

модернизацији, проширењу и усклађивању његовог 

капацитета стварним потребама и плановима 

просторног развоја  општине. 

Члан 8. 

 Јавни водовод гради се, користи и одржава у 

складу са прописима, стандардима и техничким 

нормативима који се односе на ту врсту објеката, 

као и прописима којима су утврђени услови у 

погледу заштите животне средине и својим радом 

не сме угрожавати безбедност људи, објеката и 

имовине. 

 Подручја изворишта воде, каптажних 

објеката и водозахвата су под посебном заштитом. 

 

Члан 9. 

 Изградња јавног водовода врши се на начин 

и под условима утврђеним прописима којима се 

уређује изградња објеката, а према условима и 

сагласности које одређује и даје  предузеће. 

 Прикључење новоизграђеног дела јавног 

водовода на постојећи врши се под следећим 

условима: 

- да је водоводни објекат урађен по одобреној 

техничкој документацији; 

- да је извршена примопредаја водоводног објекта 

(урађен комисијски протокол о примопредаји са 

достављеном потребном документацијом) и 

добијена дозвола за употребу; 

- да је водоводни објекат у функционалном и 

технички исправном стању;  

- да су сви водоводни прикључци везани за 

водоводну мрежу у складу са техничким условима 

утврђени и одобрени од стране  предузећа. 

 Прикључење постојеће водоводне мреже која 

није била саставни део јавног водовода, врши се 

преко новоизграђеног водовода или дела водовода 

под следећим условима: 

- да је водоводна мрежа усаглашена са јавним 

водоводом; 

- да је водоводна мрежа која се припаја јавном 

водоводу урађена по условима и захтевима  

предузећа; 

- да је извршена примопредаја објеката сагласно 

одредбама ове одлуке. 

 

Члан 10. 

 Ако у изградњи јавног водовода учествују 

корисници воде улагањем финансијских средстава, 

права и обавезе тих корисника и   предузећа уређују 

се уговором, којим се уређују нарочито: услови и 

начин изградње јавног водовода, трошкови и начин 

обезбеђења средстава за ту изградњу, као и права по 

основу њиховог учешћа у финансирању изградње 

јавноф водовода у складу са посебним прописима. 

 Уколико је инвеститор објеката дела јавног 

водовода друго правно или физичко лице,  

предузеће преузима део  водовода у своје основно 

средство,  даном прикључења дела водовода на 
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јавни водовод, без икаквих обавеза  предузећа 

према инвеститору. 

 

Члан 11. 

 Изнад и поред објеката јавног водовода не 

могу се градити други објекти, инсталације и 

уређаји, осим у посебним специфичним случајевима 

и под посебним условима са којима се сагласи  

предузеће. 

 Растојање објекта јавног водовода од другог 

објекта или инсталација мора бити толико да се 

приликом откопавања водоводне цеви односно 

радова на објекту или другим инсталацијама не 

угрозе објекти јавног водовода и обрнуто. 

 Уколико су растојања између комуналних 

инсталација недовољна, приликом изградње треба 

применити заштитне тунеле, а сва укрштања 

инсталација у том случају морају бити изграђена 

као трајна. 

 Санитарно растојање јавног водовода од 

других објеката одређује  предузеће сагласно 

посебним прописима. 

 Водомерно склониште мора бити увек 

приступачно за интервенцију и одржавање, као и за 

очитавање водомера и није дозвољено остављање 

ствари, паркирање возила и слично, изнад 

водомерног склоништа. 

 Поклопци шахтова са рамовима, изграђени 

на саобраћајницама, не смеју се оштећивати и 

њихова нивелета мора бити усклађена са нивелетом 

коловоза, да не би трпели недозвољене динамичке 

ударе од возила. 

 Изградња нових комуналних инсталација и 

других објеката, као и санација и реконструкција 

постојећих у близини јавног водовода не сме да 

угрози постојеће и будуће објекте јавног водовода. 

Инвеститор и извођач радова дужни су да обезбеде 

посебне мере заштите јавног водовода под условима 

које утврђује  предузеће. 

 

Члан 12. 

 Јавни водовод који пролази кроз градилишта 

мора бити посебно заштићен од оштећења и 

неправилног коришћења. 

 Јавни водовод који пролази кроз локације 

фабрика и других индустријских објеката, 

болничких центара и других површина са посебном 

наменом, мора бити у сваком тренутку приступачан 

за одржавање. 

 

Б - Прикључење кућне водоводне инсталације на 

јавни водовод 

Члан 13. 

 Сваки објекат односно кућна водоводна 

инсталација објекта који се налази у улици или 

граничи са улицом у којој је изграђена улична 

водоводна  мрежа, мора се прикључити на јавну 

водоводну мрежу у складу са техничким условима 

које одређује и даје  предузеће. 

 

Члан 14. 

 Правна и физичка лица која прикључују 

објекат односно кучну водоводну инсталацију , уз 

захтев за прикључак морају доставити  предузећу и 

локацију објекта и одобрење за изградњу. 

 

Члан 15. 

 Кућна водоводна инсталација се прикључује 

на уличну водоводну мрежу преко водоводног 

прикључка. Водоводни прикључак је цевни спој од 

уличне водоводне мреже до водомера , односно 

вентила затварача иза водомера. 

 Водоводни прикључак може бити трајни и 

привремени. 

 

Члан 16. 

 Свака изграђена грађевинска парцела по 

правилу има посебан водоводни прикључак. 

 Ако је на грађевинској парцели изграђено 

више независних објеката или објекат који има 

више ламела, улаза и сл. који чине самосталну 

техничку и функционалну целину, прикључење на 

јавну водоводну мрежу врши се преко једног 

водоводног прикључка, с тим да се у водомерном 

склоништу за сваки од објеката који чине 

самосталну техничку и функционалну целину 

поставља посебан водомер. 

 Изузетно од става 1. овог члана, јавно 

предузеће може дозволити више водоводних 

прикључака на једној грађевинској парцели под 

условом да то не угрожава исправно 

функционисање јавног водовода и под условом да  

предузеће утврди да су ти прикључци неопходни 

ради несметаног снабдевања водом корисника или 

уредног мерења потрошње воде. 

 Корисници водоводног прикључка који су 

део стамбеног простора претворили у пословни 

простор морају за тај део урадити посебан 

водоводни прикључак у року до тридесет дана од 

дана стпања на снагу ове одлуке, као и корисници 

који пословни простор ван стамбеног објекта 

напајају водом са водоводног прикључка стамбеног 

објекта. 

 

Члан 17. 

 Водоводни прикључак поставља се тако што 

се кућна водоводна инсталација објекта корисника 

воде прикључује на уличну водоводну мрежу 

непосредно преко грађевинске парцеле на којој је 

објекат изграђен. 
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 Изузетно од става 1. овог члана, кућна 

водоводна инсталација објекта корисника воде 

може се прикључити на уличну водоводну мрежу и 

преко суседне грађевинске парцеле уколико не 

постоји техничка могућност да се објекат на уличну 

водоводну мрежу прикључи непосредно преко 

грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен и 

уз писану сагласност носиоца права коришћења на 

грађевинској парцели преко које се ово прикључење 

врши дату на адресу  предузећа. 

 У случају из става 2. овог члана  забрањено је  

ометати корисника прикључака у коришћењу 

водовода. 

 Овакви прикључци се морају изместити када 

се створе услови за непосредно прикључење објекта 

на уличну водоводну мрежу, о трошку корисника 

прикључка. 

Члан 18. 

 Трајни водоводни прикључак мора имати 

сваки објекат изграђен са наменом за трајну 

употребу.  Предузеће евидентара водоводни 

прикључак као трајни на основу издате  дозволе за 

објекат. 

 Привремени водоводни прикључак даје се за 

грађевинске парцеле за које поднет захтев за 

легализацију (издавање одобрења за изградњу) , као 

и ради изградње односно реконструкције објеката, 

изградње и уређења нових зелених површина за 

организовање и одржавање спортских, културних, 

забавних, рекреативних и других сличних 

манифестација и потреба. 

 Привремени водоводни прикључак може се 

одобрити и у другим случајевима ради привременог 

снабдевања водом, као и у случајевима утврђеним 

законом и другим прописима. 

 

Члан 19. 

 Водоводни прикључак који пролази кроз 

просторе који нису приступачни за одржавање 

(објекат, потпорни зид и сл.), мора се извести и 

поставити по капацитету, квалитету и 

функционалности под посебним техничким 

условима.  

 

Члан 20. 

 Привремени водоводни прикључак 

градилишта за прикључење на јавну водоводну 

мрежу не сме бити на градилишту, изузев под 

условима које одреди  предузеће. 

 

Члан 21. 

 На локацијама где су срушени објекти чије 

су кућне водоводне инсталације биле везане за јавни 

водовод, пре вршења припремних радова за израду 

темеља новог објекта, власник објекта односно 

инвеститор дужан је да обезбеди прописану 

демонтажу споја. 

 Уколико се при вршењу припремних радова 

на локацији наиђе на прикључак који није правилно 

демонтиран, руководилац радова обавезан је да о 

томе одмах обавести  предузеће. 

 Извођач радова који својим радом онемогући 

правилно функционисање јавног водовода, дужан је 

да одмах о томе обавести  предузеће. Поновно 

успостављање правилног функционисања јавног 

водовода пада на терет извођача радова који је у 

току извођења радова својим радом онемогућио 

правилно функционисање јавног водовода. 

 Предузеће је дужно да одмах - без одлагања, 

по пријему обавештења из става 3. овог члана или 

по сазнању на други начин, успостави 

функционално стање водовода. 

 

Члан 22. 

 Водомерно склониште се поставља унутар 

грађевинске парцеле на до 2 м од регулационе 

линије. 

 

Члан 23. 

 Услове односно техничке податке, као и 

посебне услове и сагласности за пројектовање, 

градњу и пријем водоводног прикључка, у складу са 

техничким нормативима, одређује и даје  предузеће. 

 Услови из става 1. овог члана, садрже све 

елементе у вези са пречником водомера, вентила, , 

ослонца водомера, величине и типа водомера, 

услове за пројектовање и димензије водомерног 

склоништа, као и друге посебне услове. 

 При изградњи или реконструкцији стамбене 

зграде  предузеће дужно је да услове из ст. 1. и 2. 

овог члана одређује у складу са прописима о 

условима и техничким нормативима за 

пројектовање стамбених зграда и станова који се 

односе на инсталације водовода. 

 

Члан 24. 

 Предузеће услове из члана 23. ове одлуке за 

трајни водоводни прикључак издаје инвеститору.  

 Издати услови важе две године од дана 

издавања и ако се у том периоду не уради пројекат 

прикључка, морају се тражити нови услови. 

 

Члан 25. 

 Захтев за издавање техничких услова и 

решење за привремени водоводни прикључак 

подноси инвеститор, односно власник односно 

корисник објекта за који се врши прикључење. 

 Сагласност за привремени водоводни 

прикључак даје се на одређени рок или за обављање 

одређеног посла. 
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 По истеку рока или по престанку потребе за 

коришћењем привременог водоводног прикључка, 

јавно предузеће ће такав водоводни прикључак 

укинути или конзервирати. 

 

Члан 26. 

 Пројектовање и монтажне радове на 

водоводном прикључку врши јавно предузеће на 

захтев инвеститора. Инвеститор је дужан да уз 

захтев приложи одговарајућу техничку 

документацију. 

 Предузеће дужно је да монтажне радове на 

водоводном прикључку изврши најкасније у року од 

тридесет дана од дана пријема захтева из става 1. 

овог члана, под условом да су сви потребни радови 

изведени. 

 Изузетно од става 1. овог члана, ако се са тим 

сагласи  предузеће, пројектовање, монтажне и 

остале радове на водоводном прикључку могу да 

изведу и друге овлашћене организације, привредна 

друштва, односно предузетници под надзором   

предузећа, осим монтаже водомера и спајања 

водоводног прикључка на градски водовод. 

 По извршеној монтажи водомера на 

водоводном прикључку  предузеће обезбеђује његов 

положај пломбирањем.  

 Све трошкове постављања водоводног 

прикључка сноси инвеститор. 

 

Члан 27. 

 Кућна водоводна инсталација објекта мора се 

прикључити на јавну водоводну мрежу у року од 

шест месеци од дана прикључења уличне водоводне 

мреже на јавни водовод.. 

 Захтев за прикључење из става 1. овог члана 

подноси власник односно лице које има право 

располагања на објекту.  

 Ако лице из става 2. овог члана не поднесе 

захтев у прописаном року, захтев може поднети и 

лице које користи објекат уз писмену сагласност 

власника објекта. 

 

Члан 28. 

 Приликом изградње нове цеви градске 

водоводне мреже а напуштања старе, инвеститор је 

дужан да у року од шест месеци изврши 

пребацивање постојећих водоводних прикључака на 

нову цев јавног водовода о свом трошку. По 

протеку рока од шест месеци, стара цев јавног 

водовода се укида и уништава. 

 

Члан 29. 

 У стамбеним и пословним зградама власник, 

носилац права располагања или закупац стана 

односно пословне просторије, може да о свом 

трошку на кућним водоводним инсталацијама стана 

односно пословне просторије угради индивидуални 

водомер за мерење потрошње воде. 

 Уз захтев за издавање услова за уградњу 

индивидуалног водомера, јавном предузећу се 

доставља доказ о правном основу коришћења стана 

односно пословне просторије, а уколико се ради о 

закупцу и сагласност власника односно носиоца 

права располагања стана односно пословне 

просторије дату на обрасцу  предузећа. 

 Предузеће ће одобрити уградњу 

индивидуалног водомера уколико оцени да постоје 

технички услови за његову уградњу, и то о трошку 

подносиоца захтева. 

 

Члан 30. 

 Корисник воде који у стан угради 

индивидуални водомер дужан је да о уградњи 

индивидуалног водомера обавести и орган 

управљања зграде. 

 

Члан 31. 

 Власници пословних просторија у стамбеним 

зградама односно закупци под условом из члана 29. 

ст. 2. и 3, дужни су да  предузећу поднесу захтев за 

уградњу индивидуалног водомера уз подношење 

одговарајуће техничке документације у року од 

шест месеци од ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 32. 

 Индивидуални водомер служи за мерење 

потрошње воде једног корисника, с тим што су 

корисници индивидуалног водомера у објектима у 

којима су у све станове и пословни простор 

уграђени индивидуални водомери дужни да плаћају 

и део потрошене воде са главног водомера у 

водоводном прикључку, тј. разлику између збира 

потрошене количине воде преко свих 

индивидуалних водомера и прочитаног стања са 

главног водомера на једнаке делове "растур воде". 

 

Члан 33. 

 Овлашћује се  предузеће да ближе утврди 

поступак и техничке услове за уградњу 

индивидуалног водомера. 

Члан 34. 

 Лица у стамбеној или пословној згради, пре 

почетка коришћења воде, из градског водовода  

дужна су да на обрасцу  предузећа поднесу писану 

пријаву за коришћење воде и доставе доказе који се 

траже у образцу. 

 

Члан 35. 

 У пословној згради са више пословних 

просторија као одвојених целина које се водом 
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снабдевају преко истог водоводног прикључка, 

сваки корисник воде је дужан да поред писане 

пријаве коришћења воде,  предузећу достави и 

податке о површини пословних просторија које 

користи. 

 

Члан 36. 

 Корисник воде је дужан да предузећу 

пријави све промене од значаја за испоруку воде, за 

утврђивање количине испоручене воде и наплату 

испоручене воде, без одлагања, а најкасније 

наредног дана од дана настанка промене . 

 Пријава се подноси у писаној форми.  

 

Члан 37. 

 О одржавању водомера, кућне водоводне 

инсталације и водомерног склоништа стара се 

корисник воде, односно корисник објекта или јавне 

површине са одређеном посебном наменом или 

површине од јавног значаја у изградњи. 

 Корисник воде из става 1. овог члана 

одговара за све изливе воде на кућним водоводним 

инсталацијама, као и за насталу штету и трошкове 

које он, јавно предузеће или трећа лица трпе услед 

излива воде, услед постављања објеката или 

инсталирања уређаја на кућним водоводним 

инсталацијама, као и за сву штету и трошкове 

нанете јавном предузећу или трећим лицима услед 

квара на кућним водоводним инсталацијама због 

неодржавања или неправилног одржавања 

водомерног склоништа или кућних водоводних 

инсталација. 

 

Члан 38. 

 Корисник воде може да затвори вентил 

затварача иза водомера само ако то захтева 

поправка кућних водоводних инсталација ради 

хитних интервенција. Изузетно у циљу спречавања 

евентуалне штете корисник воде може у случају 

квара на водомеру или вентилу затварача иза 

водомера да затвори и вентил затварача испред 

водомера, с тим што је дужан да најкасније у року 

од 24 часа о томе обавести  предузеће. 

 

Члан 39. 

 Предузеће врши редовну и периодичну 

контролу водомера  најмање два пута годишње. 

 Овлашћени радници јавног предузећа 

записнички констатују неисправност водомера. 

 Уколико током контроле предузеће утврди 

неисправност водомера потрошаћа, дужно је да 

корисника обавести писменим путем, а корисник је 

дужан да баждарење (поправку) водомера изврши у 

року не дужем од 30 дана. 

 Уколико корисник не поднесе захтев за 

баждарење (поправку) водомера , предузеће 

обавештава надлежну комуналну инспекцију. 

Комунална инспекција издаје налог корисникуу да у 

одредјеном року изврши баждарење водомера. 

Уколико корисник не поступи по налогу , 

комунална инспекција издаје налог предузећу да 

баждарење (поправку) водовора изврши о трошку 

корисника. 

 

Члан 40. 

 Индивидуални водомер одржава корисник 

воде.  

 Предузеће кориснику воде који има уграђен 

индивидуални водомер оставља рок од 30 дана да 

баждари односно замени неисправан индивидуални 

водомер. 

 Уколико корисник у остављеном року из 

члана 2. овог члана не изврши баждарење односно 

замену индивидуалног водомера, неисправан 

индивидуални водомер се брише из евиденције 

индивидуалних водомера која се води код  

предузећа, а накнада за испоручену воду се 

кориснику воде обрачунава, применом норматива 

потрошње воде које својим актом утврђује  

предузеће. 

 

Члан 41. 

 Трошкове редовне контроле и периодичних 

прегледа,  водомера, сноси  предузеће. 

 Трошкове замене и баждарења водомера 

сноси корисник. 

 Уколико је на водомеру  пломба одстрањена 

или оштећена ,поломљено или оштећено стакло, 

водомер има механичка оштећења, водомер 

демонтиран или окренут у смеру супротном од 

смера одређеног у условима које је кориснику воде 

издало  предузеће, замена водомера или баждарење 

се врши на терет корисника воде. 

 

Члан 42. 

 Забрањено је: 

1. самовољно постављање водоводног прикључка од 

стране неовлашћеног лица, или без одговарајуће 

техничке документације; 

2. повезивање кућних водоводних инсталација 

објекта прикљученог на јавни водовод са 

водоводним инсталацијама и уређајима који 

добијају воду из индивидуалних изворишта; 

3. уграђивање одводне цеви на водоводном 

прикључку испред водомера; 

4. прикључивање кућне водоводне инсталације 

објекта на јавни водовод преко кућних водоводних 

инсталација суседног или другог објекта, као и 

омогућавање таквог прикључка; 
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5. користити воду из јавног водовода за 

пољопривредне сврхе, односно заливање поврћа, 

воћа и др.; 

6. на било који начин оштећивати инсталације и 

објекте јавног водовода; 

7. директно повезивање кућних водоводних 

инсталација са јавном водоводном мрежом без 

водоводног прикључка; 

8. повезивање кућних водоводних инсталација са 

јавном водоводном мрежом без мерног инструмента 

у водоводном прикључку; 

9. окретање водомера у смеру супротном смеру 

одређеном у техничким условима које је дало јавно 

предузеће; 

10. оштећење и скидање пломбе на водомеру  на 

водоводном прикључку; 

11. неовлашћено коришћење воде из јавног 

водовода и без писане пријаве из члана 34. ове 

одлуке. 

 

III   НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

КОНТИНУИТЕТА У ПРЕЧИШЋАВАЊУ И 

ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ 

 

Члан 43. 

 Предузеће дужно је да трајно и 

континуирано врши испоруку здравствено и 

хигијенски исправне воде за пиће и друге потребе у 

потребном обиму,  непрекидно 24 часа дневно, под 

једнаким условима за све кориснике воде. 

 Испорука воде не може се ускратити 

кориснику воде, осим у случајевима и под условима 

утврђеним законом и овом одлуком. 

 

Члан 44. 

 Ако дође до поремећаја или прекида у 

пречишћавању и дистрибуцији воде услед више 

силе, квара на објектима јавног водовода или 

других разлога који се нису могли предвидети 

односно спречити,  предузеће је обавезно да одмах 

и без одлагања предузме мере на отклањању узрока 

и последица поремећаја односно прекида, и то да: 

1. обезбеди привремено снабдевање корисника 

водом из јавног водовода пиће и хигијенске потребе 

путем постављања цистерни по распореду који 

одређује  предузеће, а обавезно ако прекид траје 

дуже од 12 часова; 

2. радно ангажује запослене на отклањању узрока и 

последица поремећаја, односно разлога због којих је 

дошло до прекида у вршењу пречишћавања и 

дистрибуције воде, као и да ангажује друга лица у 

обезбеђењу услова за испоруку воде; 

3. да предузме и друге мере које утврде надлежни 

органи  општине. 

 Предузеће дужно је да путем средстава 

јавног информисања одмах обавести кориснике 

воде о разлозима прекида или поремећаја у 

испоруци воде, о времену трајања прекида или 

поремећаја, као и да корисницима пружи потребна 

посебна упутства. 

 

Члан 45. 

 Ако се прекид у испоруци воде планира због 

извођења радова потребних ради одржавања и 

реконструкције или припајања појединих делова и 

објеката јавног водовода,  предузеће дужно је да о 

томе обавести кориснике воде путем средстава 

јавног информисања, и то најкасније три дана пре 

планираног прекида. 

 У случају да прекид из става 1. овог члана 

траје дуже од 24 часова,  предузеће дужно је да 

обезбеди привремено снабдевање корисника водом 

из јавног водовода за пиће и хигијенске потребе 

постављањем цистерни по распореду који одређује  

предузеће. 

 

Члан 46. 

 Предузеће је обавезно да предузимање мера 

и извођење радова из чл. 44. и 45. ове одлуке 

организује тако да прекид и поремећај у испоруци 

воде траје временски што краће. 

 

Члан 47. 

 Ако се услед више силе (суша, поплава , 

земљотрес, прекид у снабдевању погонском 

енергијом и сл.) или других разлога који се нису 

могли предвидети односно спречити производња 

воде смањи у тој мери да сви корисници воде не 

могу да буду задовољени у потребним количинама 

водом,  предузеће дужно је да снабдевање водом 

врши по реду првенства у складу са посебним 

прописима о реду првенства у задовољењу потреба 

водом у ванредним околностима. 

 

Члан 48. 

 У случају да дође до смањеног капацитета 

или до несташице воде проузроковане њеним 

коришћењем у пољопривредне сврхе (заливање 

поврћа, воћа и сл.) или друге ненаменске потрошње, 

односно оне које нису пројектом предвиђене,  

предузеће дужно је да привремено ограничи или 

ускрати испоруку воде тим корисницима. 

У случају из става 1 ,овог члана Општинско веће на 

предлог предузећа може увести “блок тарифу” , 

ограничење потрошње воде, као и повећање цене 

воде. 

 

IV  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  ПРЕДУЗЕЋА И 

КОРИСНИКА ВОДЕ 
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Члан 49. 

 Предузеће дужно је: 

1. да трајно чува комплетну техничку 

документацију о стварно изведеном стању јавног 

водовода; 

2. да одржава јавни водовод са водоводним 

прикључцима; 

3. да примењује техничке услове и техничке 

нормативе за прикључење кућних инсталација 

прописане овом одлуком и посебним прописима; 

4. да врши прикључење кућних инсталација на јавни 

водовод ако су испуњени сви услови у складу са 

овом одлуком и посебним прописима; 

5. да се стара о периодичним прегледима водомера; 

6.  да обезбеђује испоруке воде у јавне сврхе; 

7. да одржава  чесме постављене на јавној 

површини, које су прикључене на јавни водовод; 

8. да јавну површину коју користи при извођењу 

радова на јавном водоводу или његовом делу, по 

завршетку тих радова одмах доведе, односно врати 

у првобитно стање, тако што ће санирати сва 

оштећења настала на јавној површини извођењем 

наведених радова у складу са посебним прописима, 

о свом трошку; 

9. да о планираним радовима на одржавању јавног 

водовода и водоводног прикључка, унапред 

обавести кориснике воде са тог прикључка, осим у 

случају хитних и неодложних радова; 

10. да се стара о повећању капацитета јавног 

водовода у складу са плановима просторног развоја 

и изградње града, односно  општине; 

11. да очитава водомере према распореду који 

утврди својим актом, а најмање три пута годишње.;  

 

Члан 50. 

 Корисник воде дужан је: 

1. да писаним путем јавном предузећу пријави  све 

промене од значаја за испоруку воде, утврђивање 

количине испоручене воде и наплату испоручене 

воде, најкасније наредног дана од дана отпочињања 

коришћења воде из јавног водовода односно дана 

настанка промене; 

2. да одржава своје кућне инсталације у исправном 

стању; 

3. да се придржава техничких услова; 

4. да када уочи квар на водоводном прикључку 

преко ког је непосредно прикључен на јавни 

водовод, одмах о томе обавести  предузеће;  

5. да се стара и одржава о свом трошку водомерно 

склониште тако да је увек чисто, суво, а водомер 

заштићен од мраза, било каквог оштећења и крађе, у 

супротном одговара за проузроковану штету на 

јавном водоводу; 

6. да одржава о свом трошку индивидуални водомер 

ако га има, а у случају квара на том водомеру одмах 

о томе обавести орган управљања зградом и  

предузеће; 

7. да дозволи и омогући приступ овлашћеним 

радницима комуналног предузећа у објекат или 

посебан део објекта, односно парцелу на којој се 

налази објекат ради очитавања водомера, 

одржавања водоводног прикључка, привременог 

ускраћивања испоруке воде због неплаћања воде за 

период дуже од два месеца и контроле утицаја 

кућних водоводних инсталација на јавни водовод; 

8. корисник воде који има уграђен индивидуални 

водомер за мерење сопствене потрошње воде, 

дужан је да омогући органу управљања зградом 

увид у исправност тог водомера и регистровану 

потрошњу воде;  

9. да  предузећу плаћа накнаду за испоручену воду у 

року означеном у рачуну;  

10. да писаним путем одјави коришћење воде; 

11. да плати комуналном предузећу накнаду за 

укупно испоручену воду у случају да је противно 

члану 42. тачка 4. омогућио прикључење преко 

своје кућне водоводне инсталације другим 

корисницима. 

 

V НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ 

НАКНАДЕ ЗА ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ 

 

Члан 51. 

 Корисник воде дужан је да  предузећу плаћа 

накнаду за испоручену воду обрачунату по 

утврђеној цени за 1 м3 испоручене воде и количини 

испоручене воде утврђене на начин предвиђен овом 

одлуком. 

 Цену за м3 испоручене воде утврђује  

предузеће применом елемената за образовање цене 

комуналних услуга у складу са Законом о 

комуналним делатностима, Планом и програмом 

рада предузећа. 

 Доношењем одлуке о усвајању Плана и 

програма рада предузећа Скупштина општине даје и 

сагласност на цене воде. Одлуку о почетку примене 

цене воде , односно новог ценовника доноси 

Општинско веће  Општине Сурдулица 

 Количину испоручене воде утврђује  

предузеће очитавањем водомера и индивидуалног 

водомера, проценом на основу мерила и 

критеријума утврђених овом одлуком, као и на 

основу норматива потрошње воде у случајевима 

утврђеним овом одлуком. 

 

Члан 52. 

 Количина испоручене воде очитавањем 

водомера и индивидуалног водомера утврђује се на 

основу разлике стања на бројилу између два 
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очитавања. Приликом очитавања очитавају се само 

целе јединице мере за коју је утврђена цена. 

 За воду испоручену у јавне сврхе  предузеће 

може да уговори и другачији начин утврђивања 

плаћања испоручене воде. 

 

Члан 53. 

 Корисник воде је дужан да омогући 

очитавање водомера и има право да присуствује 

очитавању водомера и индивидуалног водомера. 

 У зградама са више стамбених односно 

пословних јединица, орган управљања зградом који 

се стара о одржавању заједничког дела кућне 

водоводне инсталације, дужан је да омогући 

очитавање заједничког водомера. 

 Ако очитавање водомера није омогућено 

радник  предузећа који је овлашћен за очитавање, 

дужан је да остави писмено обавештење о дану и 

часу накнадног очитавања водомера. У случају да 

ни накнадно очитавање не буде могуће, количина 

испоручене воде обрачунаће се по просечној 

дневној потрошњи између прва два очитавања 

водомера . 

 

Члан 54. 

 Утврђивање количине испоручене воде 

проценом врши се у следећим случајевима: 

1. када је објекат привремено остао без водомера 

или када је водомер неисправан; 

2. када корисник воде два пута узастопно онемогући 

очитавање водомера; 

3. у зимском периоду, када временске прилике 

онемогућавају очитавање; 

4. када услед техничких разлога није могућа замена 

неисправног водомера; 

5. када се корисник воде прикључи на јавну 

водоводну мрежу без претходних услова и 

сагласности  предузећа, без водомера у водоводном 

прикључку, односно другом врстом директне везе 

на јавну водоводну мрежу; 

6. за испоруку воде за јавне сврхе, ако се количина 

не може мерити водомером; 

7. ако не постоје технички услови да корисници 

пословних просторија уграде посебне водомере; 

8. ако корисници воде у пословним зградама у 

пословне јединице нису уградили индивидуалне 

водомере, већ се водом снабдевају преко 

заједничког водоводног прикључка. 

 У случајевима из става 1. тач. 1, 2. и 4. овог 

члана, процена се врши по просечној дневној 

потрошњи између прва два очитавања водомера по 

последњој извршеној замени водомера. 

 У случају из става 1. тачке 3. овог члана 

процена се врши по просечној дневној потрошњи 

између два последња очитавања водомера. 

 У случајевима из става 1. тачка 5. овог члана, 

процена се врши на основу половине максималне 

пропусности прикључка корисника, за укупан 

период прикључења који утврди  предузеће. 

 У случајевима из става 1. тачка 6. овог члана, 

процену споразумно утврђују  предузеће и корисник 

воде. 

 У случајевима из става 1. тачка 7. овог члана, 

процена се врши по нормативима потрошње воде 

које одређује  предузеће. 

 У случајевима из става 1. тачка 8. овог члана 

процена се врши применом критеријума 

процентуалног учешћа површине пословне 

јединице у укупној површини пословне зграде. 

  

Члан 55. 

 Корисницима воде из члана 16 став 4 ове 

Одлуке целокупну количину испоручене воде 

плаћају по ценама које важе за правна лица. 

 

Члан 56. 

 Овлашћује се  предузеће да својим актом 

утврди нормативе потрошње воде у складу са 

категоријом корисника воде, бројем чланова 

домаћинства односно бројем запослених и врстом 

делатности за коју је корисник воде регистрован. 

 Нормативи из става 1. овог члана користе се 

у случајевима из става 1. тачка 7. члана 54. и у 

случајевима из члана 55. ове одлуке. 

 

Члан 57. 

 Корисник воде плаћа обрачун накнаде за 

испоручену воду у року који је назначен на рачуну. 

 Ппредузеће не одговара за штету коју 

корисник воде трпи уколико  предузећу није 

пријавио промену података датих у писаној пријави 

из члана 34. ове одлуке, потребних за уредну 

доставу обрачуна накнаде за испоручену воду. 

 

Члан 58. 

 Корисник може да  предузећу поднесе 

приговор на обрачун за испоручену воду у писаној 

форми, најкасније у року од осам дана од дана када 

му је достављен обрачун, тј. рачун. 

 Предузеће је дужно да по приговору реши у 

року од 30 дана од дана пријема приговора и о томе 

обавести корисника воде. 

 Приговор поднет након истека рока од осам 

дана од дана пријема обрачуна неће се разматрати. 

 

Члан 59. 

 Предузеће има право на наплату накнаде за 

испоручену воду од лица која су на јавни водовод 

прикључена противно одредбама ове одлуке и 
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другим прописима који се односе на ову област 

(неовлашћена потрошња воде). 

 Обрачун и плаћање накнаде за испоручену 

воду у случају из става 1. овог члана врши се на 

начин прописан у одредбама ове одлуке. 

 У случају неовлашћеног коришћења воде 

лица из става 1. овог члана дужна су да  предузећу 

плате и разлику између количине испоручене воде 

утврђене очитавањем водомера у водоводном 

прикључку и збира количина испоручене воде 

утврђеног очитавањем појединачних водомера на 

кућним водоводним инсталацијама и то на једнаке 

делове ("растур воде").  

 

Члан 60. 

 Корисник воде може   да захтева да испита 

исправност водомера на водоводном прикључку. 

Захтев подноси у писаној форми  предузећу. 

 По пријему захтева из става 1. овог члана  

предузеће водомер доставља на испитивање 

надлежној стручној организацији. 

 Ако надлежна стручна организација установи 

да је водомер неисправан, количина испоручене 

воде обрачунава се по просечној дневној потрошњи 

за исти период у претходној години. 

 Трошкове испитивања водомера , као и  

трошкове демонтаже и монтаже водомера сноси 

подносилац захтева. Трошкови се плаћају унапред , 

приликом подношење захтева. 

 

VI   НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                             

У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ПРЕЧИШЋАВАЊУ 

И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ 

 

Члан 61. 

 Ако дође до поремећаја или прекида у 

пречишћавању и дистрибуцији воде због 

непредвиђених околности,  предузеће је обавезно да 

истовремено са предузимањем мера из члана 44. ове 

одлуке обавести надлежне органе у општини. 

 Када надлежна организациона јединица 

Општинске управе прими обавештење из става 1. 

овог члана, дужна је да без одлагања: 

1. одреди ред првенства и начин испоруке воде 

оним корисницима код којих би, услед прекида, 

настала опасност по живот и рад грађана или рад 

других субјеката, или би настала велика односно 

ненадокнадива штета; 

2. нареди мере за заштиту комуналних објеката који 

су угрожени, као и друге имовине; 

3. предложи мере за отклањање насталих последица 

и друге потребне мере за обављање комуналне 

делатности; 

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај односно прекид вршења делатности, као 

и одговорност за накнаду причињене штете. 

 

Члан 62. 

 Ако  предузеће и поред предузетих мера из 

члана 44. ове одлуке не може да испоручи воду у 

потребном обиму, Општинска управа за комуналне 

послове наредиће мере штедње воде.  

 Предузеће и корисници дужни су да се 

придржавају прописаних мера штедње из става 1. 

овог члана. 

 

Члан 63. 

 Ако се у предузећу организује штрајк, то 

предузеће је обавезно да у складу са актом оснивача 

обезбеди минимум процеса рада у обављању 

делатности, а нарочито: 

1. минимални притисак у градској водоводној 

мрежи, и то у мери која обезбеђује прописани 

квалитет испоруке воде; 

2. обављање послова на отклањању хаварија на 

јавној водоводној мрежи; 

3. сталну контролу квалитета испоручене воде. 

 Ако  предузеће не поступи у складу са 

ставом 1. овог члана, услед чега би могла да 

наступи непосредна опасност или изузетно тешке 

последице за живот и здравље људи, безбедност 

људи и имовине или других неопходних услова за 

живот и рад грађана и других субјеката на 

одређеном подручју, организациона јединица 

Градске управе, односно управе градске општине 

надлежна за комуналне послове поступиће сходно 

одредбама става 2. члана 61. ове одлуке и предузети 

посебне мере прописане Законом о комуналним 

делатностима. 

 

VII   ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА СЕ 

МОЖЕ УСКРАТИТИ ИСПОРУКА ВОДЕ 

 

Члан 64. 

 Предузеће искључиће кућне водоводне 

инсталације корисника воде са јавног водовода у 

следећим случајевима: 

1. уколико изврши прикључење кућних водоводних 

инсталација на јавни водовод супротно техничким 

условима и другим посебним прописима и 

одредбама ове одлуке; 

2. уколико не одржава кућне водоводне инсталације 

и водомерно склониште и тиме угрожава 

функционисање јавног водовода; 

3. уколико онемогући приступ радницима  

предузећа у објекат или на парцелу ради контроле 

исправности кућних водоводних инсталација; 
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4. уколико у датом року не доведе у технички 

исправно стање бесправно изведени водоводни 

прикључак по налазу и условима  предузећа; 

5. ако је стање кућних водоводних инсталација и 

водомерног склоништа такво да угрожава 

хигијенску и здравствену исправност воде у јавном 

водоводу и сигурност суседних објеката; 

6. ако је забрањено коришћење,  кућних инсталација 

канализације; 

7. ако корисник воде не плати накнаду за 

испоручену воду два месеца узастопно; 

8. ако корисник воде након правоснажног решења 

комуналне инспекције не изврши пражњење 

септичке јаме, односно на други начин не обустави 

изливање фекалних и отпадних вода из свог објекта 

на јавну површину; 

9. ако корисник воде не поднесе писану пријаву за 

коришћење воде  предузећу, али само под условом 

да искључење воде не угрожава право на 

снабдевање водом осталих корисника; 

10. ако су кућне водоводне инсталације прикључене 

на јавни водовод без водомера односно другом 

врстом директног прикључка на јавни водовод без 

водомера; 

11. ако су кућне водоводне инсталације које су 

спојене на јавни водовод повезане са инсталацијама 

и уређајима који добијају воду из индивидуалног 

изворишта; 

12. ако испоручује воду суседним или другим 

објектима. 

 Предузеће искључење воде у случајевима из 

става 1. овог члана врши на начин на који је то 

технички изводљиво, укључујући и искључење на 

уличној водоводној мрежи. 

 Власник односно корисник непокретности на 

којој се искључење воде врши дужан је да омогући 

приступ у непокретност овлашћеним радницима  

предузећа ради искључења воде. 

 Предузеће је дужно да 12 часова пре 

намераваног искључења воде укидањем прикључка 

на уличној водоводној мрежи о планираним 

радовима на јавној површини извести надлежне 

органе. 

 Трошкове искључења и поновног 

прикључења кућних водоводних инсталација сноси 

корисник по ценовнику који доноси комунално 

предузеће. 

 

VIII  ОДЈАВА КОРИШЋЕЊА ВОДЕ 

 

Члан 65. 

 Корисник воде је дужан да одјави 

коришћење воде. 

 Коришћење воде из градског водовода може 

се одјавити трајно или привремено. 

 Коришћење воде може се одјавити трајно 

само за објекте који су предвиђени за рушење и из 

којих су станари и други корисници воде исељени. 

 Коришћење воде може да се одјави 

привремено када је објекат или друга непокретност 

привремено престала да се користи. 

 Коришћење воде одјављује корисник воде 

даном достављања писане одјаве  предузећу. 

 Предузеће ће по добијању одјаве, у 

присуству корисника воде извршити очитавање и 

евидентирање стања утрошене воде на водомеру. 

 Трошкове одјаве коришћења воде као и 

трошкове поновног прикључења кућних 

инсталација на градску водоводну мрежу сноси 

корисник воде, односно подносилац захтева. 

 Уколико не поступи сагласно ставу 1. овог 

члана, корисник воде сноси обавезу измирења 

накнада за испоручену воду, као и све трошкове и 

евентуалну штету све до пријаве новог корисника 

воде. 

 

Члан 66. 

 Инвеститор објекта за који је издата 

употребна дозвола дужан је да у року од пет дана од 

дана примопредаје објекта власнику односно 

кориснику, предузећу достави употребну дозволу за 

изграђени објекат, списак власника односно 

корисника станова, односно пословних просторија 

са површинама и доказ да је извршена примопредаја 

објекта. 

 Даном доставе документације из става 1. 

овог члана  предузећу инвеститор одјављује 

потрошњу воде. 

 

Члан 67. 

 Корисник воде за случај да привремено, на 

рок не краћи од три месеца нема потребу за 

коришћењем воде, може привремено да одјави 

коришћење воде уз демонтажу водомера или дела 

кућних водоводних инсталација уз посебан писани 

споразум са  предузећем којим се утврђује рок на 

који се привремено одјављује коришћење воде. 

 По закључењу споразума из става 1. овог 

члана комунално предузеће врши о трошку 

корисника воде демонтажу водомера односно дела 

кућних водоводних инсталација. 

 Протеком рока на који је коришћење воде 

одјављено испорука воде се не обнавља, већ је 

потребно да корисник воде из става 1. овог члана  

предузећу достави писани захтев за обнову 

испоруке воде. 

 Трошкове монтаже водомера и дела кућних 

водоводних инсталација у случају из става 3. овог 

члана сноси корисник воде.  
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 Уколико у року од 60 дана од дана истека 

рока на који је потрошња воде привремено 

одјављена према споразуму из става 1. овог члана, 

корисник воде не поднесе захтев за обнову 

испоруке воде, сваки поднети захтев за обнову 

испоруке воде сматра се захтевом за постављање 

новог водоводног прикључка. 

 

IX  КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 68. 

 Под коришћењем воде за јавне намене у 

смислу одредаба ове одлуке, подразумева се 

коришћење воде за гашење пожара, прање и 

поливање улица, заливање јавних зелених 

површина, одржавање и изградњу градских 

саобраћајница, као и за јавне чесме и фонтане, јавне 

санитарне објекте, јавне отворене и затворене 

купалишне базене и градска гробља и сл. 

 Услови коришћења и начин плаћања воде 

утрошене за јавне намене, осим за гашење пожара, 

одређују се уговором који  предузеће закључује са 

општином,  другим правним лицем или 

предузетником, односно инвеститором. 

 

Члан 69. 

 Предузеће дужно је да на захтев Скупштине 

општине или од ње овлашћеног правног  лица, 

постави јавну чесму ако за то има техничких услова. 

 Вода са јавне чесме може да се користи само 

за пиће. 

 Трошкове постављања јавне чесме као и 

трошкове одржавања и коришћења воде сноси  

физичко или правно лице из става 1. овог члана. 

 Одржавање јавних чесми и фонтана 

постављених на јавној површини обавља  предузеће, 

према годишњем програму који се доноси до 31. 

децембра текуће године за наредну годину и садржи 

врсту, обим и динамику радова као и висину 

средстава потребних за његову реализацију. 

 

X  НАДЗОР 

 

Члан 70. 

 Надзор над применом одредаба ове одлуке и 

над законитошћу рада  предузећа врши инспекција 

за комуналне послове. 

 

XI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 71. 

 Новчаном казном од  100.000,00 динара, 

казниће се за прекршај  предузеће ако: 

1. објекти јавног водовода не испуњавају прописане 

техничке и друге посебне услове (члан 8. и 9); 

2. поступа супротно члану 8. став 1. ове одлуке;  

3. не успостави функционално стање водовода 

одмах по пријему обавештења из члана 21. став 3. 

ове одлуке или по сазнању на други начин (члана 

21. став 4); 

4. на захтев инвеститора не изда техничке услове и 

сагласност за водоводни прикључак (члан 23); 

5. не постави водоводни прикључак, односно не 

угради водомер у року из члана 26. став 2. и 4. ове 

одлуке; 

6. не врши редовну и периодичну контролу, замену 

и баждарење водомера (члан 39. став 1); 

7. не врши испоруку воде у смислу члана 43. став 1. 

ове одлуке; 

8. не предузме одмах и без одлагања мере на 

отклањању поремећаја, односно прекида у 

пречишћавању и дистрибуцији воде (члан 44. став 

1); 

9. не изда одмах обавештење корисницима воде 

преко средстава јавног информисања о разлозима 

прекида, односно поремећаја у пречишћавању и 

дистрибуцији воде (члан 44.       став 2); 

10. не изда обавештење корисницима воде о 

планираном прекиду у испоруци воде, или то 

обавештење не изда у прописаном року (члан 45. 

став 1); 

11. не обезбеди снабдевање водом у смислу члана 

45. став 2. ове одлуке; 

12. не врши снабдевање водом по реду првенства у 

смислу члана 47. ове одлуке; 

13. поступа противно члану 49. ове одлуке; 

14. не дозволи присуство кориснику воде при 

очитавању водомера или индивидуалног водомера 

(члан 53. став 1); 

15. не реши по приговору корисника воде у року из 

члана 58. став 2. ове одлуке; 

16. не поступи по захтеву корисника воде из члана 

60. ст. 1. и 2. ове одлуке; 

17. не обавести одмах надлежну организациону 

јединицу Градске управе, односно управе градске 

општине о поремећају односно прекиду у 

пречишћавању и дистрибуцији воде (члан 61. став 

1); 

18. се не придржава прописаних мера штедње воде 

(члан 62. став 2); 

19. у случају штрајка не обезбеди минимални 

процес рада у смислу члана 63. став 1. ове одлуке; 

20. ускрати испоруку воде кориснику воде супротно 

члану 64. ове одлуке. 

  

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се нвчаном казном од 10.000,00 динара и одговорно 

лице у  предузећу. 
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Члан 72. 

 Новчаном казном од 100.000,00 динара 

казниће се за прекршај предузеће или друго правно 

лице, инвеститор, ако:  

1. поступа противно члану 11. ове одлуке;  

2. поступа противно члану 12. и члану 19. ове 

одлуке; 

3. привремени водоводни прикључак градилишта 

постави супротно одредбама члана 20. ове одлуке; 

4. не обезбеди прописану демонтажу споја (члан 21. 

став 1); 

5. не изврши пребацивање водоводних прикључака 

са старе цеви јавног водовода на новоизграђену цев 

градског водовода у року од шест месеци по 

изградњи (члан 28); 

6. не изврши доставу података и документације 

јавном предузећу у смислу члана 66. став 1. ове 

одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

од 10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и предузетник новчаном казном од 50.000,00 

динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 

динара. 

 

Члан 73. 

 Новчаном казном од 100.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице, извођач радова, 

ако: 

1. поступа противно члану 11. ове одлуке; 

2. поступа противно чл. 12, 19. и 20. ове одлуке; 

3. при извођењу радова на локацији наиђе на 

прикључак који није правилно демонтиран и о томе 

не обавести комунално предузеће (члан 21. став 2); 

4. својим радом онемогући правилно 

функционисање градског водовода и о томе одмах 

не обавести комунално предузеће (члан 21. став 3). 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и предузетник новчаном казном од 50.000,00 

динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 

динара. 

Члан 74. 

 Новчаном казном од 100.000,00 динара 

казниће се корисник, правно лице, ако: 

1.  кућну водоводну инсталацију објекта не 

прикључи на градску водоводну мрежу у року од 

шест месеци од дана када је издата дозвола за 

употребу уличне водоводне мреже (члан 27. став 1); 

2. угради индивидуални водомер противно члану 

29. став 2. ове одлуке; 

3. не пријави коришћење воде комуналном 

предузећу, односно не достави потребне податке 

(чл.34. и 36); 

4. затвори вентил затварача испред или иза 

водомера, супротно члану 38. ове одлуке; 

5. поступа противно члану 42. ове одлуке; 

6. не извршава своје обавезе сходно члану 50 ове 

одлуке.  

7. не одјави коришћење воде у складу са чланом 65. 

ове одлуке; 

8. ако користи воду из хидранта без уговора са 

комуналним предузећем или супротно условима 

предвиђеним у уговору (члан 68. став 2). 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и одговорно лице у правном липу новчаном 

казном од 10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и предузетник новчаном казном од 50.000,00 

динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 

динара. 

 

XII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 75. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о водоводу Со-е Сурдулица 

("Службени гласник Града Врања", бр. 9/11). 

 

Члан 76. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику Града 

Врања". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 352-104/17-01         
                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

788.                                                                       

 На основу члана  20. и 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, 

број 129/07, 83/2014-др. Закони и 101/169, члана 2. 

3. 4. и 9. Закона о комуналним делатностима (“Сл. 

Гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016), члана  4. и 39.  

Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, 

број 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС), као и  члана 

36. став 1. тачка 7. Статута општине Сурдулица 

(“Службени гласник Пчињског оруга”, бр.25/08 и 

,,Службени гласник града Врања,, бр.16/11), 
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Скупштина општине Сурдулица, на седници 

одржаној дана 18.12.2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

 О КАНАЛИЗАЦИЈИ 

  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1.  

 Одлуком о јавној канализацији (у даљем 

тексту: Одлука) регулишу се услови и начин 

пружања услуга корисницима јавне канализације, 

изградња, коришћење и одржавање система, као и 

обавезе корисника, на територији општине 

Сурдулица.  

Члан 2.  

 Канализација се дели на: јавну и кућну-

унутрашњу  канализацију. 

 Под јавном каназицацијом подразумеваку се: 

канализациона мрежа са припадујућим објектима 

(ревизиона окна, улични сливници, колектори, 

канализациони прикључци и постројење за 

пречишћавање отпадних вода. 

 Под кућном инсталацијом канализације, 

подразумевају се: инсталације и објекти (уређаји) за 

одвођење отпадних вода из зграда и других објеката 

у градску канализацију  до прикључка потрошача на 

уличну канализациону мрежу.  

 

Члан 3.  

 Послови који се регулишу овом Одлуком, 

обавља Јавно  предузеће “Водовод” из Сурдулице (у 

даљем тексту: Предузеће) .  

 

Члан 4.  

 Послови одвођења и пречишћавања отпадних 

вода Предузеће је дужно да обавља тако да 

обезбеди:  

1. трајност, односно континуитет у обављању 

послова,  

2. обим вршења послова одвођење и пречишћавање 

отпадних вода којима се обезбеђује одређени ниво 

комуналних потреба корисника,  

3. квалитет и поузданост у вршењу послова, 

заштити животне средине и сигурност корисника,  

4. стално унапређење вршења послова, 

5. прописан ред првенства у вршењу послова у 

случају када због више силе дође до смањења 

постојећих техничких капацитета система јавне 

канализације, односно до престанка могућности 

његовог коришћења, 

6. планирање и пројектовање проширења 

капацитета,  

7. остваривање права и обавеза корисника, као и 

права и обавеза предузећа у вршењу послова,  

8. мере заштите објекта јавне канализације, уређаја 

и инсталација. 

 Изузетно, ако радови на одржавању или 

реконструкцији појединих делова јавне 

канализације то захтевају , предузеће може 

привремено забранити коришћење појединих 

унутрашњих инсталација канализације, односно 

појединих делова јавне канализације. 

 Код планираних  радова на одржавању или 

реконструкцији појединих делова јавне 

канализације, предузеће је дужно да изда 

саопштење преко средстава јавног информисања и 

да изда одређена упуства корисницима 

канализације. 

Члан 5.  

 Корисници услуга јавне канализације у 

смислу ове Одлуке су сва физичка и правна лица 

која својом активношћу упуштања отпадне воде у 

систем  канализације преко канализационих 

прикључака.  

 

II  ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Члан 6.  

 Јавна канализација се приликом градње 

изводи по инвестиционо-техничкој документацији 

за коју је издата грађевинска дозвола.  

 

Члан 7.  

 Након добијања употребне дозволе за 

изграђену канализациону мрежу иста постаје 

основно средство Предузећа.  

 

III  СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА СА ЈАВНОМ 

КАНАЛИЗАЦИЈОМ  

 

Члан 8.  

 Унутрашње инсталације канализације зграде 

или другог објекта који се налази у улици или 

граничи са улицом у којој је изграђена улична 

канализациона мрежа, морају се спојити са мрежом 

у свему према грађевинско-техничким прописима 

који регулишу извођење и коришћење таквог 

објекта. Са уличном канализационом мрежом спаја 

се и зграда, односно, објекат у улици у којој није 

изграђена улична водоводна мрежа, а који има 

индивидуално водоводно извориште.  

 

Члан 9.  

 Предузеће издаје услове за израду техничке 

документације за изградњу, реконструкцију и 

извођење других радова на канализационој мрежи и 

даје сагласност на израђену техничку 

документацију.  
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Члан 10.  

 Спајање зграда или других објеката са 

уличном канализационом мрежом мора да се 

изврши у року од 6 месеци од момента кад су се 

стекли услови за то.  

 Захтев за спајање дужни су да поднесу 

носиоци права коришћења, односно, сопственици 

зграда и других објеката без обзира да ли су на 

други начин регулисали одвод отпадних вода и 

фекалија (септичке јаме и сл.).  

 По извршеном спајању зграде или другог 

објекта са уличном канализационом мрежом, 

носилац права коришћења, односно, сопственик 

зграде или другог објекта дужан је да напуштену 

септичку јаму испразни и очисти и то најкасније у 

року од 15 дана.  

 Ако је улица, односно, тротоар бетониран 

или асфалтиран, а раскопавање се мора извршити 

услед више силе или других непредвиђених 

околности Предузеће је дужно да у року од 48 сати 

заврши извођење радова и омогући несметано 

одвијање саобраћаја.  

 

Члан 11.  

 Унутрашње инсталације канализације 

објекта спајају се са јавном канализацијом преко 

канализационог прикључка.  

 Канализациони прикључак је цевни спој од 

уличне канализационе мреже до првог ревизионог 

окна иза регулационе линије који је најближи 

уличном каналу.  

 

Члан 12.  

 Сваки објекат мора да има посебан 

канализациони прикључак. У стамбеним зградама 

са више улаза за сваки улаз поставља се, по 

правилу, посебан канализациони прикључак. 

Изузетно, може се дозволити заједнички 

канализациони прикључак за више објеката 

дефинисан условима Предузећа.  

 

Члан 13.  

 Канализациони прикључак поставља се тако 

у што се унутрашње инсталације канализације 

непосредно спајају са уличном канализационом 

мрежом.  

 Изузетно, унутрашње инсталације 

канализације могу се спојити са уличном 

канализационом мрежом преко суседног земљишта, 

односно, туђе непокретности.,уколико не постоји 

техничка могућност да се објекат на уличну 

канализациону мрежу пркључи непосредно преко 

градјевинске парцеле на којој је изградјени уз 

писану сагласност носиоца права коришћења на 

градјевинској парцели преко које се ово 

прикљученње врши, дату на адресу предузећа. 

 Овакви прикључци се морају прекинути када 

се створе услови за непосредно прикључење објекта 

на уличну канализациону мрежу, о трошку 

корисника прикључка.   Трошкови оваквих 

прикључака падају на терет непосредног корисника. 

 У случају из става 2. овог члана забрањено је 

ометати корисника прикључка у коришћењу 

канализације. 

 Инвеститор, односно, власник објекта дужан 

је да обезбеди пречишћавање индустријских 

агресивних вода пре прикључивања на јавну 

канализациону мрежу. У противном Предузеће неће 

дозволити прикључак на јавну канализацију. 

  

Члан 14.  

 Предузеће је дужно да редовно контролише 

исправност отпадних вода у складу са законском 

прописима..  

 О резултатима спроведене контроле 

Предузеће је дужно да води службену евиденцију.  

 

Члан 15.  

 Правна и физичка лица којима је потребан 

канализациони прикључак на канализациону мрежу 

подноси захтев Предузећу са планом локације за 

изградњу објекта, односно, одобрењем за изградњу.  

 Изузетно од одредбе ст. 1. овог члана, за 

објекте изграђене без одобрења за градњу, када то 

технички услови омогућавају, а постоје довољни 

капацитети комуналних објеката за пружање 

комуналних услуга, Предузеће може да одреди 

услове за привремено прикључење таквог објекта на 

канализациону мрежу, док се за тај објекат не 

прибави одобрење у складу са прописима о 

изградњи објекта.  

 Предузеће одлучује о захтеву за прикључак 

на канализациону мрежу у року од 30 дана.  

 

Члан 16.  

 Услове, односно, санитарно-техничке 

податке за канализациони прикључак, Предузеће 

издаје Инвеститору на његов захтев. Инвеститор је 

дужан да испуни услове из претходног става овог 

члана о чему потврду издаје предузеће. 

 Предузеће оцењује усаглашеност изведеног 

стања са условима из става 1. овог члана и 

инвеститору издаје потврду о томе.  

 Трошкове издавања претходних услова и 

сагласности сноси Инвеститор.  

 

Члан 17.  

 Канализациони прикључак поставља 

Предузеће на захтев Инвеститора. Уз овај захтев је 
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дужан да поднесе одговарајућу техничку 

документацију и то: план локације или одобрење за 

изградњу објекта.  

 Уколико је Инвеститор правно лице или 

предузетник у зависности од врсте делатности коју 

обавља, у обавези је, да поред документације из 

става 1. овог члана поднесе и доказ о квалитету 

отпадних вода које ће испуштати у градску 

канализацију.  

 Уколико квалитет отпадних вода прекорачује 

максимално дозвољене концентрације које се смеју 

упуштати у градску канализацију, што је 

регулисано посебним Правилником. Такав 

прикључак се неће извести пре него што се квалитет 

отпадних вода не доведе до прописаног квалитета.  

 Предузеће је дужно да монтажне радове на 

канализационом прикључку изврши најкасније у 

року од 15 дана, под условом да су сви предходни 

радови изведени.  

 Трошкове извођења канализационог 

прикључка сноси Инвеститор.  

 

Члан 18.  

 Лоцирање и изградња канализационог 

прикључка врши се на основу претходних услова и 

инвестиционо-техничке документације коју 

израђује стручна служба Предузећа о трошку 

Инвеститора.  

 

Члан 19.  

 Прикључак се може извести по добијању 

одобрења за раскопавање, од стране надлежног 

органа управе, уколико су коловоз и тротоар 

асфалтирани или бетонирани. Одобрење за 

раскопавање прибавља подносилац захтева 

(Инвеститор).  

 

IV ЗАШТИТНЕ МЕРЕ  

 

Члан 20.  

 Забрањено је :  

1. самовољно спајање унутрашњих и других 

инсталација канализације са јавном канализацијом,  

2. одвођење отпадних и атмосферских вода преко 

унутрашњих инсталација канализације суседне 

зграде,  

3. уграђивање одводне цеви на делу канализационог 

прикључка од уличне канализационе мреже до 

првог ревизионог окна иза регулационе линије, 

4. убацивање снега и леда у јавну канализацију 

канализацију, осим ако то дозволи Предузеће,  

5. испуштање воде са штетним материјама изнад 

количина ,односно параметра прописаних посебним 

Правилником .  

6. убацивање отпадних материјала лакше 

специфичне тежине (хартије, смећа, вате и сл.) које 

могу довести до загушења и отежаног отицања 

отпадних вода, радиоактивних отпадних материјала 

и материјала које образују наслаге на зидовима 

канала, 

7. одводјење атмосферских вода преко унутрашњих 

инсталација канализације.  

8. убацивање ђубрета, пепела, кости, гипса, 

цемента, песка, крпа и других предмета који могу 

оштетити канале градске канализације или угрозити 

њихово правилно функционисање,  

 У свим случајевима из става 1. овог члана 

Предузеће ће такав прикључак искључити, а 

корисника прикључка тужити суду ради накнаде 

штете и пријавити прекршај органу управе 

надлежном за вршење надзора над применом ове 

Одлуке. 

 У свим случајевима из става 1. овог члана 

орган управе, односно, комунални инспектор, 

надлежан за вршење надзора над применом ове 

Одлуке наложиће Предузећу да таквог корисника 

искључи са јавне канализације и предузети друге 

законом, прописима и овом Одлуком предвиђене 

мере.  

 

Члан 21.  

 Максимално дозвољене концентрације 

материјала у отпадним водама које се смеју 

упуштати у градску канализацију мерене на месту 

испуста пре мешања са комуналним отпадним 

водама, утврдиће се посебним Правилником који 

доноси Скупштина општине складу са важећим 

прописима.  

 

V  ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ 

ПРИКЉУЧКА  

 

Члан 22.  

 Канализациони прикључак чисти Предузеће 

о трошку корисника прикључка сем у случају када 

је зачепљење прикључка последица зачепљења 

уличне канализационе мреже. Канализациони 

прикључак одржава Предузеће, о свом трошку, од 

места прикључења на уличну канализациону мрежу 

до регулационе линије.  

 Од регулационе линије до првог ревизионог 

окна, канализациони прикључак одржава Предузеће 

о трошку непосредног корисника прикључка. 

 Предузеће је дужно, осим у случају 

неодложних радова да унапред обавести о 

намераваним радовима на одржавању 

канализационог прикључка, и то 48 часова пре 

почетка радова.  
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Члан 23.  

 Носилац права коришћења објекта, односно, 

сопственик објекта стара се о одржавању првог 

ревизионог окна иза регулационе линије и сноси 

трошкове одржавања.  

 Ревизионо окно мора да се одржава тако да 

омогућује правилно функционисање унутрашњих 

инсталација канализације, као и несметан рад у 

њему.  

Члан 24. 

 Носилац права коришћења објекта, односно, 

сопственик објекта и други корисници објекта 

дужни су да омогуће приступ овлашћеним 

радницима Предузећа у објекту, односно, на 

земљиште које објекту припада ради контроле 

исправности, унутрашњих инсталација канализације 

и ревизионог окна.  

 

VI   ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊА ЈАВНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Члан 25.  

 За коришћење канализације плаћа се 

накнада,  Предузећу. Корисницима градске 

канализације обрачунава се:  

1. Накнада за одвођење  отпадних вода на основу 

количине упуштених вода.  

2. Накнада за пречишћавање отпадних вода, на 

основу количине упуштених вода.  

3. Накнада за загађеност и токсичност на основу 

квалитета упуштених вода. 

 Накнада за загађеност и токсичност се не 

примењују на домаћинства.  

 Корисницима градске канализације из 

претходног става овог члана Предузеће обрачунава 

накнаду на основу уграђених баждарених мерача 

протока отпадних вода, односно, на основу мерача 

протока питке воде, уз примену цена које се 

утврђују Планом и програмом рада предузећа и које 

се сматрају усвојеним доношењем одлуке 

Скупштине општине о усвајању Плана и програма 

рада предузећа и чији почетак примене одобрава 

Општинско веће. 

 Ценовником предузећа дефинисане су 

поједине категорије корисника..  

 Накнада из става 2 тачка 3. овог члана  

обрачунаваће се и плаћати након доношења 

правилника из члана 21ове Одлуке.  

 Приговори на обрачунати износ подносе се 

писмено у року од 8 дана од дана пријема рачуна.  

 Приговори поднети по истеку рока не 

узимају се у обзир.  

 Предузеће је дужно дати одговор на поднети 

приговор у року од 30 дана по пријему приговора.  

 Евентуални спорови решавају се судским 

путем.  

 

VII   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 26.  

 Новчаном казном од  100.000,00 динара, 

казниће се за прекршај Предузеће:  

1. ако не обезбеди непрекидно одвођење отпадних 

вода (члан 4. ст. 1.),  

2. ако код унапред планираних радова на 

одржавању или реконструкцији појединих делова 

јавне канализације не изда саопштење путем 

средстава јавног информисања и не изда потребна 

упутства корисницима канализације (члан 4, ст. 3),   

3. ако дозволи прикључак на канализациону мрежу, 

без обезбеђеног пречишћавања индустријских 

агресивних вода (члан 13. ст. 5),  

4. ако не врши контролу исправности отпадних вода 

и реципијената (члан 14. ст. 1.) или не води 

службену евиденцију о контроли отпадних вода 

(члан 14. ст. 2.),  

5. ако не изда услове за изградњу канализационог 

прикључка на захтев Надлежног органа (члан 16. ст. 

1.),  

6. ако монтажне радове на канализационом 

прикључку не изврши у року из члана 17. ст. 4. 

Одлуке,  

7. ако не обавести о радовима на одржавању 

канализационог прикључка у року из члана 22. ст. 3. 

Одлуке.  

 За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице Предузећа: новчаном казном од 

10.000,00 динара.  

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

за прекршај предузетник новчаном казном од 

50.000,00 динара. 

 

Члан 27.  

 Новчаном казном од 100.000,00 динара, 

казниће се за прекршај предузеће или друго правно 

лице:  

1. ако не изврши спајање зграде или другог објекта 

са уличном канализационом мрежом у року из 

члана 10. ст. 1. Одлуке, 

2. ако не обезбеди пречишћавање индустријских 

агресивних вода пре прикључивања на 

канализациону мрежу (члан 13. ст. 5),  

3. ако поступи супротно одредбама у члану 20. ове 

Одлуке, 

4. ако поступи супротно одредбама у члану 21 ове 

Одлуке 

5. ако се не стара о одржавању првог ревизионог 

окна иза регулационе линије (члан 23.),  
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6. ако не омогући овлашћеним радницима 

Предузећа приступ у зграду, односно на земљиште 

ради контроле и исправности унутрашњих 

инсталација и ревизионог окна (члан 24.),  

7. ако не изради уређаје за пречишћавање 

индустријских агресивних вода у року из члана 33. 

ове Одлуке.  

 За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 10.000,00 динара, и одговорно 

лице у Предузећу или другом правном лицу. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

за прекршај предузетник новчаном казном од 

50.000,00 динара.  

 

Члан 28.  

 Новчаном казном од 10.000,00 динара, 

казниће се за прекршај и физичко лице:  

1. ако не изврши прикључење зграде или другог 

објекта са уличном канализационом мрежом у року 

из члана 10. ст. 1. Одлуке,  

2. ако поступи супротно одредбама у члану 20. ове 

Одлуке 

3. ако поступи супротно одредбама у члану 21. ове 

Одлуке,  

4. ако се не стара о одржавању првог ревизионог 

окна иза регулационе линије (члан 23.),  

5. ако не омогући приступ овлашћеним радницима 

Предузећа у зграду, односно, на земљиште ради 

контроле исправности унутрашњих инсталација 

канализације и ревизионог окна (члан 24.).  

 

VIII   НАДЗОР  

 

Члан 29.  

 Надзор над применом ове Одлуке и над 

законитошћу рада Предузећа врши Општинска 

управа оделење за урбанизам, стамбено комуналне,  

грађевинске и имовинско правне послове, а послове 

инспекцијског надзора над применом ове Одлуке 

врши - комунална инспекција.  

 У вршењу надзора орган из претходног става 

овог члана предузима мере за које је овлашћен 

Законом, другим прописима и овом Одлуком.  

 

IX   ОВЛАШЋЕЊА, РАСПОЛАГАЊЕ, 

КОРИШЋЕЊЕ И  ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА 

ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Члан 30.  

 У случају више силе (земљотреса, поплава, 

пожара, епидемије и др.) кад Предузеће не може да 

пружа услуге свим корисницима, ред првенства у 

пружању услуга корисницима утврдјује Општинско 

веће или орган који именује Скуштина општине за 

деловање у ванредним ситуацијама. 

Члан 31. 

 Пружање услуга може бити привремено 

ускраћено корисницима у случајевима:  

1. када јавну канализацију користе ненаменски и 

против одредаба прописаних овом Одлуком,  

2. када не плати извршену услугу по достављеном 

обрачуну, за период два или више месеци 

узастопно. 

 Предузеће је дужно да одмах, а најкасније у 

року од 3 дана настави пружање услуга коришћења 

градске канализације након престанка разлога за 

ускраћивање услуга.  

Члан 32.  

 Привремена ускраћивање, као и поновно 

укључење након отклањања недостатака из члана 

31. ове Одлуке падају на терет корисника јавне 

канализације услед чијег пропуста је дошло до 

искључења.  

 Накнада се плаћа по ценовнику који утврђује 

предузеће. 

 

X   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 33.  

 Сви корисници канализације који испуштају 

индустријски агресивне воде, а немају уређај за 

пречишћавање, дужни су да исти израде у року од 

годину дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 Све зграде које се налазе у улицама или се 

граниче са улицама  у којој је изграђена улична 

канализациона мрежа, морају се спојити са 

градском канализацијом најдоцније у року од шест 

месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 34. 

 Одредбе ове одлуке у целости ће се 

примењивати и на канализацију која је изграђена 

или ће се изградити по сеоским месним 

заједницама. 

Члан 35.  

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о канализацији Скупштине 

општине Сурдулица.  ("Службени гласник Града 

Врања" бр. 9/11) од 04.04.2011. године. 

 

Члан 36.  

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Врања".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 352-103/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 
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789.  

На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/2014-др. Закон и 101/16), члана 

2. 3. 4. и 9.  Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16), члана 

4. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник 

РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС),  као и 

члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине 

Сурдулица („Службени гласник Пчињског округа“, 

бр. 25/08 и „Службени гласник града Врања“, 

бр.16/11), Скупштина општине Сурдулица, на 

седници одржаној дана 18.12.2017. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се услови и начин 

обављања комуналне делатности - димничарске 

услуге, права и обавезе предузећа које обавља 

димничарске услуге и корисника услуга на 

територији општине Сурдулица (у даљем тексту: 

град), финансирање обављања димничарске услуге, 

начин обезбеђивања континуитета у обављању 

димничарске услуге, начин поступања и овлашћења 

органа града у случају прекида у обављању 

димничарске услуге, наџор над вршењем 

димничарске услуге, као и друга питања везана за 

обављање димничарске услуге. 

 

Члан 2. 

 Димничарске услуге као комунална 

делатност, врше се ради обезбеђивања исправног 

функционисања димоводних и ложишних објеката и 

уређаја, као и вентилационих канала и уређаја у 

циљу превентивне заштите живота и имовине од 

пожара и спречавања загађивања ваздуха. 

 

Члан 3. 

Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су: 

- чишћење димоводних и ложишних објеката и 

уређаја, 

- чишћење вентилационих канала и уређаја, 

- контрола димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја, 

- спаљивање чађи у димоводним и ложишним 

објекатима и уређајима. 

 

Члан 4. 

 Изрази који се употребљавају у овој одлуци 

имају следеће значење: 

- димоводни објекат (димњак) је вертикална, 

приближно вертикална или хоризонтална 

конструкција која продукте сагоревања - димне 

гасове, у потпритиску или натпритиску, одводи из 

ложишног уређаја у спољну средину - атмосферу, 

односно обезбеђује довод ваздуха ложишном 

уређају, 

- ложишни уређај је део ложишног система у којем 

се одвија ложење (сагоревање) чврстих, течних или 

гасовитих горива, при чему се производи топлота и 

настају продукти сагоревања - димни гасови, 

- санација димоводног објекта је извођење 

потребних радова на постојећем димоводном 

објекту како би он испунио неопходне грађевинске, 

противпожарне и функционално-техничке захтеве, 

- реконструкција димоводног објекта је извођење 

накнадних радова на постојећем димоводном 

објекту, како би се прилагодио захтевима у погледу 

чврстоће и статичке стабилности и промене 

претходних параметара димоводног објекта попут 

броја прикључака, замене, односно накнадне 

уградње димничарских вратанаца, завршних капа и 

сл., 

- вентилациони канал је усисни и одсисни 

хоризонтални, односно вертикални отвор, 

инсталација и окно који има сврху принудног или 

природног проветравања, 

- вентилациони уређај је уређај који омогућује 

принудно струјање свежег или истрошеног ваздуха, 

односно дима и токсичних продуката сагоревања 

кроз вентилациони канал, 

- резервни димоводни објекат (резервни димњак) је 

димоводни објекат који се користи само у случају 

ванредних потреба и околности и на кога може да се 

прикључи ложишни уређај на чврсто гориво. 

 

Члан 5. 

 Димничарске услуге обавља Јавно предузеће 

"Водовод" Сурдулица (у даљем тексту: Предузеће). 

 

Члан 6. 

 Корисник димничарске услуге је физичко или 

правно лице које је власник, односно корисник 

стана у стамбеној згради, власник, односно 

корисник породичне стамбене зграде и власник, 

односно корисник пословног простора и објеката у 

којима се налазе димоводни објекти, резервни 

димоводни објекти, ложишни уређаји, 

вентилациони канали и уређаји (у даљем тексту: 

корисник услуге). 

 

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 
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Члан 7. 

 Димничарске услуге могу да обављају лица 

одговарајуће стручности и образовног профила. 

 

Члан 8. 

 Предузеће мора да поседује минималну 

техничку опремљеност у складу са позитивним 

законским прописима. 

 Предузеће мора да поседује одговарајући 

простор за смештај материјала, опреме и алата. 

 

Члан 9. 

 Предузеће мора да успостави и примењује 

систем управљања заштитом здравља и безбедности 

на раду и да поступа у складу са прописима у вези 

заштите животне средине и начелима одрживог 

развоја. 

 

Члан 10. 

  Чишћење димоводних и ложишних објеката 

и уређаја врши се једном годишње за кориснике који 

своје обавезе измирују преко рачуна за комуналне 

услуге ЈП “Водовода” Сурдулица. 

 Чишћење се врши по позиву корисника. 

 Корисник је дужан да обезбеди своје 

присуство и омогући несметано вршење услуге. 

 

Члан 11. 

 Корисник услуге може да захтева, писаним 

путем, да се мимо прописане редовне контроле, 

изврши контрола исправности димоводних и 

ложишних објеката и уређаја и вентилационих 

канала и уређаја, као и спаљивање чађи, на терет 

подносиоца захтева. 

 

Члан 12. 

 Корисник је дужан да обавести Предузеће 

најкасније 30 дана пре привременог престанка 

коришћења услуга, као и да наведе период у коме 

неће користити услуге Предузећа. 

 

Члан 13. 

 О утврђеним неисправностима димоводних и 

ложишних објеката и уређаја и вентилационих 

канала и уређаја које утичу на употребљивост и 

сигурност, као што су оштећења (обрушавање, 

пукотине, растрешеност и сл.), недозвољени 

грађевински радови (зазиђивање и сл.), Предузеће је 

дужно да одмах обавести корисника услуге, 

Министарство унутрашњих послова - Сектор за 

ванредне ситуације - Одељење у Сурдулици и 

надлежну грађевинску инспекцију. 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И 

КОРИСНИКА УСЛУГА 

Члан 14. 

 Предузеће је дужно да обезбеди: 

1. трајно и несметано обављање димничарских 

услуга, 

2. прописани обим и квалитет димничарских услуга, 

3. развој и унапређење квалитета и врста 

димничарских услуга. 

 

Члан 15. 

 Предузеће је дужно: 

- да димничарске услуге врши на начин и у 

роковима прописаним овом одлуком, 

- да о термину вршења димничарских услуга 

обавести корисника услуге. 

 

Члан 16. 

 Предузеће је дужно да води евиденцију 

(контролну књигу или лист) о извршеним 

димничарским услугама. 

Контролна књига (или лист) води се за сваки 

димоводни и ложишни објекат и уређај и 

вентилациони канал и уређај и садржи: 

- улицу и кућни број објекта, 

- име и презиме власника, односно корисника 

објекта, име и презиме лица или назив органа који 

управља зградом, 

- број и врсту димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја, 

- опис обављене димничарске услуге, датум и 

потпис непосредног вршиоца димничарске услуге и 

- потпис лица из алинеје 2. овог става, као потврду о 

извршеним димничарским услугама. 

 

Члан 17. 

 Предузеће мора чувати податке о обављеним 

услугама на прописан начин. 

 Податке из става 1. овог члана, Предузеће 

мора чувати и у електронском облику. 

 

Члан 18. 

 Корисник услуга дужан је: 

1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз 

димоводним и ложишним објектима и уређајима и 

вентилационим каналима и уређајима, 

2. да омогући чишћење димоводних и ложишних 

објеката и уређаја и вентилационих канала и 

уређаја, 

3. да омогући контролу димоводних и ложишних 

објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја 

и 

4. да плаћа цену за пружене димничарске услуге. 

 

 

IV ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА 

ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 
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Члан 19. 

 Средства за обављање димничарских услуга 

обезбеђују се из: 

- прихода од пружања димничарских услуга и 

- других извора, у складу са законом. 

 

Члан 20. 

 Цене димничарских услуга утврђују се 

Ценовником. 

 Ценовник из става 1. овог члана доноси 

Надзорни одбор Предузећа, а на исти сагласност 

даје Општинско веће. 

 

V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА 

У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

 

Члан 21. 

 Предузеће је дужно да  обезбеди 

одговарајући обим, врсту и квалитет димничарских 

услуга. 

 

Члан 22. 

 Ако дође до поремећаја или прекида у раду 

Предузећа услед ванредне ситуације или других 

разлога који нису могли да се предвиде, односно 

спрече, Предузеће је обавезно да одмах предузме 

мере на отклањању узрока поремећаја односно 

прекида, и то: 

1. радно ангажује запослене у Предузећу на 

отклањању узрока поремећаја, односно разлога због 

којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа 

лица за обављање димничарских услуга, 

2. предузме мере које утврде надлежни органи 

општине. 

 

Члан 23. 

 У случају поремећаја или прекида у 

обављању димничарских услуга, као и у случају 

штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће 

предузима оперативне и друге мере којима ће се 

обезбедити услови за несметан рад и пословање 

Предузећа и обављање димничарских услуга у 

складу са законом и овом одлуком. 

 

VI МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

 

Члан 24. 

 На димоводним објектима и вентилационим 

каналима није дозвољено: 

1. извођење грађевинских и других радова без 

одговарајућег акта Oпштинске управе, 

 

2. постављање инсталација других 

инфраструктурних објеката и уређаја и 

3. користити их супротно намени. 

VII НАДЗОР 

 

Члан 25. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Општинска управа општине Сурдулица  преко 

Одељења за инспекцијске послове - комуналних и 

грађевинских инспектора. 

 

Члан 26. 

 Послове инспекцијског надзора над 

применом ове одлуке обавља комунални инспектор. 

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

 Новчаном казном од 100.000,00 динара 

казниће се за прекршај Предузеће ако: 

1. не контролише и не чисти димоводне и ложишне 

објекте и уређаје у прописаним временским 

размацима (члан 11.), 

2. на захтев корисника услуге не изврши контролу 

исправности димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и не поступи у складу са чланом 14. ове 

одлуке, 

3. не води евиденцију у складу са чланом 16. oве 

одлуке, 

4. не предузме мере на отклањању узрока 

поремећаја, односно прекида у обављању 

димничарских услуга (члан 22.), 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у Предузећу новчаном казном од  

10.000,00 динара. 

 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да 

важи Одлука о димничарским услугама 

(„Сл.гласник Републике Србије”, бр.14/91). 

 

Члан 29. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Грда Врања". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 352-105/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

790. 

 На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени  гласник 

РС”, број 129/07, 83/2014-др. Закон и 101/16), члана 

2. 3. 4. и 9. Закона о комуналним делатностима 

(“Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), члана 
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4. и 39.  Закона о прекршајима („Службени гласник 

РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС), као и  

члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине 

Сурдулица (“Службени гласник Пчињског оруга”, 

бр.25/08 и ,,Службени гласник града Врања”, 

бр.16/11), Скупштина општине Сурдулица, на 

седници одржаној дана 18.12.2017. године,  донела 

је  

  

О   Д   Л   У   К   У 

О  КОМУНАЛНОМ  УРЕЂЕЊУ  И  ХИГИЈЕНИ  

НА  ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

  

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се услови и начин 

одржавања и коришћења јавних површина и кому-

налних објеката, одржавање чистоће, уређење и 

одржавање зелених и рекреационих површина, заш-

тита јавних површина и комуналних објеката, нак-

нада за пружање услуга комуналних делатности, као 

и друга питања везана за опште комунално уређење  

на подручју општине Сурдулица.  

 

Члан 2. 

 Под јавним површинама у смислу ове одлуке 

подразумевају се површине на којима је дозвољен 

приступ неограниченог броја лица.  

 Површине јавне намене јесу простори утвр-

ђени планским документом за изградњу јавних 

објеката или уређење јавних површина, и то:  

- улице  (коловози и тротоари); разделне траке; ста-

зе и улични прилази; пешачке и бициклистичке ста-

зе; тргови и скверови; надвожњаци и подвожњаци; 

паркинг простори; мостови и друге јавне саобраћај-

не површине; 

- паркови; парк шуме; спомен паркови; травњаци; 

дрвореди и други засади; зелене површине дуж оба-

ла река и других водених површина; зелене повр-

шине поред и око стамбених и пословних зграда; 

спортски, забавни и други рекреациони терени и 

друге јавне уређене зелене површине; 

- аутобуске станице и чекаонице, такси станице и 

бензинске пумпе; 

- пијаце, стоваришта и градилишта; 

- површине око објеката јавне намене ( просветних, 

културних, здравствених, социјалних и других 

установа) за чију изградњу се може утврдити јавни 

интерес у складу са законом; 

- неизграђено грађевинско земљиште намењено за 

изградњу објеката јавне намене или уређење јавних 

површина. 

- друге површине које служе јавном коришћењу. 

Члан 3. 

 Под комуналним објектима, у смислу ове 

одлуке, сматрају се: 

 -     улице ( коловози и тротоари) и путеви; 

 - тргови и скверови; 

 -     паркови; 

-     објекти за снабдевање водом, фонтане, 

јавне чесме и бунари; 

• објекти и уређаји за одвођење и 

пречишћавање отпадних и атмосферских 

вода; 

• електродистрибутивни објекти; 

• објекти јавне расвете; 

• телефонске говорнице и поштански 

сандучићи; 

• аутобуске станице и стајалишта, 

бензинске пумпе; 

• улични и други отвори; 

• огласни стубови и табле, панои, рекламне 

ознаке; 

клупе, жардињере, односно друге посуде 

за биљне засаде и дрвореди; 

• фирме, светлећи и други натписи; 

• табле са називима улица и бројевима; 

• контејнери, типизиране посуде за смеће и 

корпе за отпадке; 

• депоније; 

• историјски споменици и споменици 

културе; 

• јавни тоалети;  

• друга постројења, уређаји и инсталације, 

односно други објекти који служе за 

производњу комуналних производа и 

пружање комуналних услуга; 

• уређено грађевинско земљиште и друга 

добра у јавном коришћењу. 

 

II  ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ   

ПОВРШИНА И  КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 4. 

 Под одржавањем  јавних површина и кому-

налних објеката сматра се њихова ревитализација и 

модернизовање, опремање и обнављање, као и заш-

тита  од свих врста угрожавања  и оштећења, ради 

несметаног коришћења  јавних површина и кому-

налних објеката.  

 О одржавању јавних површина и комуналних 

објеката старају се јавна предузећа и друга при-

вредна друштва, односно власници и корисници 

комуналних објеката, у складу са законом, овом 

одлуком и другим општинским прописима. 

 

 

Члан 5.  
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 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 објеката старају се правни субјекти и фи-

зичка лица одређена овом одлуком и другим 

општинским прописима. 

  

III  ОДРЖАВАЊЕ  ЧИСТОЋЕ 

 

Члан 6.  

 Под одржавањем чистоће на јавним површи-

нама сматра се чишћење  и прање  улица и других 

јавних површина, сакупљање смећа и других при-

родних и вештачких отпадака из стамбених, 

пословних и других објеката, осим индустријског 

отпада и опасних материја,  њихово  одвожење  и 

одлагање,  уклањање  отпада из посуда за отпатке 

на јавним површинама, као и смећа и другог отпада 

са улица и других јавних површина.  

 

Члан 7.  

 Одржавање  чистоћа на јавним површинама 

обезбеђује и врши ЈП „Водовод“ из Сурдулице        ( 

у даљем тексту: „Водовод“),  у складу са годишњим 

програмом одржавања  јавне хигијене и јавног зеле-

нила, а по основу закљученог уговора са корисни-

цима комуналних услуга.  

 На годишњи програм „Водоводу“ из става 1. 

овог члана, сагласност даје Скупштина општине 

Сурдулица. 

 „Водовод“  је дужан да преко медија  или на 

други погодан начин упозна кориснике услуга са 

програмом из става 1. овог члана.  

  

1.Чишћење 

 

Члан 8. 

Редовно чишћење  јавних површина врше: 

 1) предузеће које обавља градски саобраћај - 

аутобуску станицу и аутобуска стајалишта;  

 2) власници, односно корисници киоска и 

других сличних монтажних објеката - јавне 

 површине око ових објеката; 

 3) предузеће  које се стара о паркиралиштима 

- паркиралишта, односно паркинг просторе;  

 4) предузеће  које управља  бензинским ста-

ницама – простор који служи  бензинској станици 

 и површину око ових простора;  

 5)  предузеће које управља пијацама- пијачне 

просторе и јавну површину око ових простора; 

 6)  предузеће које управља гробљима – гроб-

ља и простор око гробља; 

7)  предузеће које управља  спортским тере-

нима  и базенима - терене, базене и јавну 

 површину око ових простора;  

 8) предузеће  које изводи грађевинске и ко-

муналне радове- површине на којима се ти радови 

 изводе и простор око ових површина;  

 9) индустријска, трговинска, угоститељска и 

занатска предузећа, самосталне занатлије и  уго-

ститељи-јавне површине  око ових објеката; 

 10) предузеће за  промет отпадног, огревног  

и грађевинског материјала - површине  око 

 продавница, стоваришта и магацина;  

 11) установе  из области образовања  и 

васпитања, културе и физичке културе, здравства и 

 социјалне заштите - јавне површине око ових 

објеката;  

 12) приређивачи  забавних игара, забавних  

стрелишта, луна паркова, циркуских представа, 

 концертних и других представа - јавне повр-

шине око ових објеката.  

 Општински орган надлежан за послове урба-

низма не може издати одобрење за постављање 

објеката забавних игара и представа из става 1. али-

неја 12. овог члана, уколико уз захтев није прило-

жена оверена копија уговора са „Водовод“ о 

чишћењу јавних површина око објеката за време и 

након забавних игара и представа, у складу са 

одредбама ове одлуке. 

 Чишћење  осталих јавних површина, које 

нису обухваћене ставом 1. овог члана, врши „Водо-

вод“, по налогу Комуналне инспекције. 

 Утврђене обавезе за предузећа и установе из 

става 1. овог члана односе се и на друга привредна 

друштва, односно правне субјекте и предузетнике. 

 Власници и корисници пословних објеката, 

породично стамбених зграда, односно станари ста-

мбених зграда колективног становања, дужни су да 

чисте и уклањају растиње на јавној површини 

испред и око поседа објеката, односно зграда.  

 

2. Прање и поливање улица и других јавних 

површина  

 

Члан 9.  

 Прање и поливање улица, тротоара, тргова, 

скверова и других јавних површина врши се, по 

правилу, према распореду утврђеним програмом 

одржавања чистоће на јавним површинама, који је 

саставни део програма из члана 7. став 1. ове одлу-

ке.  

 Изузетно, по налогу Комуналне инспекције, 

прање и поливање улица и других јавних површина 

врши се мимо утврђеног распореда у смислу става 

1. овог члана, уз одговарајућу накнаду.  

Члан 10.  
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 Прање  и поливање улица, тротоара, тргова, 

скверова и других јавних површина врши се, по 

правилу, ноћу и то од 21.00  до 05.00  часова. 

Прање и поливање улица и других јавних 

површина у зимском периоду, односно у периоду од 

16. новембра до 31.  марта,  може се вршити  само 

ако је  дневна температура виша од 5 степена C. 

Уз сагласност Комуналне инспекције, у изу-

зетним случајевима, прање и поливање улица и дру-

гих јавних површина може се вршити у другом вре-

мену од прописаног. 

 

Члан 11. 

 Приликом прања и поливања улица и других 

јавних површина риголе и решетке на сливницима 

не смеју бити запушене.  

 

3.Одржавање чистоће водотокова и  

 заштитне зоне око водотокова 

 

Члан 12. 

 Одржавање водотокова и заштитне зоне око 

водотокова на територији општине Сурдулица врши 

предузеће, односно друго привредно друштво, пре-

дузетник или месна заједница, коме општина пове-

ри обављање тих послова, у складу са Законом о 

водама. 

 Изузетно од става 1. овог члана, уређивање и 

одржавање чистоће на обалама и у кориту реке Врле 

и Романовске реке врши ЈП „Водовод“. 

 Под одржавањем водотокова и заштитне зоне 

око водотокова, у смислу ове одлуке, сматра се 

уклањање растиња, одржавање зелене површине 

кеја, сакупљање и уклањање комуналног отпадног 

материјала и других наноса. 

 ЈП „Водовод“ дужно је да најмање једанпут 

годишње врши детаљно чишћење обале и корита 

реке. 

 Забрањено је изводити фекалне и друге 

отпадне воде и бацати било какав отпадни и други 

материјал у водотокове и заштитну зону око водо-

токова.  

 Одржавање чистоће у смислу става 3. и 5. 

овог члана, односи се и на остале водене површине 

и заштитну зону око истих. 

 

 4. Одржавање чистоће на градилиштима 

 

Члан 13. 

 Извођачи и подизвођачи радова у приватној 

и државној својини дужни су да на градилишту 

врше: 

 - редовно чишћење и прање уличног просто-

ра ( коловоза и тротоара) испред градилишта до 

границе растурања прашине и материјала; 

 - поливање трошног материјала за време ру-

шења стамбених и пословних простора, како би се 

спречило разношење прашине; 

 - обезбеђивање грађевинског материјала од 

растурања и разношења на јавним површинама; 

 - ограђивање и обележавање градилишта, у 

складу са Законом о планирању и изградњи; 

 - изградњу прилазних путева од тврдог мате-

ријала до објекта у изградњи, како се не би износи-

ло блато од градилишта до улице; 

 - чишћење возила пре изласка са градилишта 

на улицу; 

 - друге радње ради спречавања растурања и 

разношења прашине и друге нечистоће са гради-

лишта на јавну површину. 

 

 

Члан 14. 

 По завршетку радова, извођач и подизвођач 

радова дужни су да уклоне остатак материјала са 

градилишта и очисте простор у року од 10 дана од 

дана завршетка радова. 

 Забрањује се складиштење грађевинског ма-

теријала  на улице, тротоаре и друге јавне површине 

без одобрења Општинске управе општине Сурдули-

ца – Службе за инвестиције и комуналне делатно-

сти. 

 

Члан 15. 

 Инвеститор је дужан да ЈП „Водоводу“ плати 

посебну накнаду за повећане активности на чишће-

њу и прању јавних површина око градилишта. 

 Критеријуми за утврђивање посебне накнаде 

из става 1. овог члана, јесу: површина градилишта, 

намена објекта и врста радова на градилишту, као и 

време извођења радова. 

  

5.Сакупљање, одвожење и одлагање  

комуналног отпада 

 

Члан 16. 

 Под комуналним отпадом, у смислу ове 

одлуке, сматра се комунално смеће, кабасто смеће,  

вртно смеће и друге врсте природног и вештачког 

отпада, изузев индустријског отпада и опасних ма-

терија.  

 У комунално смеће спадају: отпаци који се 

стварају у стамбеним, пословним, погонским  и 

другим радним просторијама - отпаци животних 

намирница, пепео из пећи  на чврсто гориво, гареж,  

амбалаже  од мини паковања,  као и предмети за 

општу употребу, хартије и други ситни отпаци.  

 У кабасто смеће спадају:  делови неупо-

трбљивог кућног инвентара (намештај, машине и 

други слични кућни инвентар.), већи делови од тка-
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нине и другог материјала (душек, тепих и други 

слични материјал), као и други предмети који се не 

могу смештати у судове за комунално смеће.  

 У вртно смеће  спадају: траве, лишће, грање, 

надземни и подземни делови биљака и друго расти-

ње.  

 

Члан 17. 

 Редовно изношење  комуналног отпада са 

јавних површина и из породично-стамбених зграда, 

стамбених зграда колективног становања, послов-

них, погонских и других радних просторија, као и 

одлагање  комуналног отпада врши ЈП „Водовод“.  

 Изношење  и одлагање  комуналног  отпада 

врши  се специјалним возилима. 

 Изношење и одлагање комуналног отпада из 

објеката снабдевених контејнерима, запремине 1 м3, 

врши се два пута недељно, а по потреби и чешће. 

Изношење и одлагање комуналног отпада из 

породично- стамбених објеката која су снабдевена 

кантама или кесама, врши се једанпут недељно.  

 ЈП „Водовод“ је у обавези да повремено у 

пролећном и јесењем периоду обезбеди и   врши 

уклањање  вртног-баштенског отпада из стамбених 

зграда  индивидуалног и колективног становања.  

 Уколико  корисници услуга имају потребе за  

чешћим  изношењем смећа  могу тражити  од  „Во-

довод“  ванредно изношење  смећа, уз  плаћање  

посебне накнаде.  

 

Члан 18.  

 ЈП „Водовод“ је у обавези да на почетку сва-

ке године сачини распоред изношења смећа и са 

истим упозна кориснике услуга, преко медија, 

месних заједница, као и на други погодан начин.  

 

Члан 19.  

 Kомунално смеће држи се у судовима за сме-

ће,  прописаним овом одлуком.  

 Вртно смеће одлаже се поред судова за ко-

мунално смеће, а одвози се према распореду који 

буде одређен од стране ЈП„Водовод“ и објављен у 

складу са одредбама ове одлуке.  

 Корисници услуга изношења смећа из става 1 

и 2. овог члана, на урбанизованим подручјима 

општине Сурдулица, где постоје услови за прилаз 

комуналним возилима, дужни су да  ЈП „Водоводу“ 

омогуће пружање услуга изношења смећа.  

 У насељима и улицама  где не постоје услови 

за прилаз комуналних возила, Комунална инспекци-

ја одредиће пунктове за сакупљање смећа.  

 Пунктове за сакупљање смећа из става 4. о-

вог члана уређује  ЈП „Водовод“,  према условима 

које утврђује општински орган управе надлежан за 

послове урбанизма.  

 Корисници услуга су у обавези да судове за 

смеће износе на одређене пунктове из става 4. овог 

члана, према распореду који утврђује  ЈП „Водовод“ 

 Корисници услуга из става 4. овог члана  

дужни су да  ЈП „Водовод“ доставе списак дома-

ћинстава  и површину стамбеног објекта и двориш-

та, ради обрачуна и наплате накнаде за пружање 

комуналне услуге изношења смећа.  

 

Члан 20. 

 Комунално смеће из погонских и других 

радних просторија предузећа, односно  других при-

вредних друштава, складишти се на посебно одре-

ђеним местима у њиховом поседу.  

 Изношење смећа из става 1. овог члана врши 

ЈП „Водовод“, уз одговарајућу накнаду, у складу са 

одредбама ове одлуке. 

 

 

Члан 21. 

 Смеће и отпаци из домаћинстава, предузећа и 

других привредних друштава, односно правних суб-

јеката, прикупља се у типским судовима (канте, 

контејнери...) и у пластичним  врећама.  

 Судови за смеће морају бити такви да онемо-

гућавају расипање смећа и ширење непријатног ми-

риса, као и да се лако могу опрати и дезинфиковати.  

 

Члан 22. 

 Станари стамбених зграда колективног ста-

новања као и власници пословних просторија оба-

везни су да комунално смеће износе и одлажу у 

контејнере, у пластичним кесама - врећама које мо-

рају бити затворене.  

 

Члан 23.  

 Судове за смеће обезбеђују корисници услу-

га.  

 Корисници услуга из става 1. овог члана 

дужни су да обезбеде довољан број прописаних су-

дова за смеће.  

 Број и количину судова за смеће утврђује ЈП 

„Водовод“  

 Број судова за смеће одређује се према про-

стору са кога се врши чишћење и изношење смећа.  

 Код предузећа и других привредних друшта-

ва, односно правних субјеката и предузетника, која 

се баве производњом, трговинском и услужном де-

латношћу, поставља се један контејнер од 7 м3, који 

покрива површину од 1500 до 4000 м2, са које се 

чисти и износи смеће или један контејнер од 1 м3, 

који покрива површину од 400 м2, са које се чисти и 

износи смеће .  

 Код стамбених зграда колективног станова-

ња поставља се један контејнер од 1 м3 на 12 стано-
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ва, а код породично- стамбених објеката поставља 

се једна канта од 0,75 м3 по домаћинству.  

 

Члан 24.  

Уколико су судови за смеће дотрајали или 

неисправни, те је у њима немогуће вршити одлага-

ње смећа, Комунална инспекција, на захтев ЈП „Во-

довод“, наложиће корисницима услуга изношења 

смећа да изврше поправку или набавку нових судо-

ва.  

 Набавка судова наложиће се и уколико кори-

сници услуга не поседују судове за смеће, или не 

поседују прописане судове у смислу одредаба  ове 

одлуке.  

 

Члан 25. 

 У судове за смеће забрањено је бацати жар, 

отпад од сече огревног и другог дрвета (пиљевина), 

шљаку, животињске лешеве, животињске конфиска-

те, медицински отпад, опасан отпад (медицински 

заразни отпад, гуме, азбест, муљ из канализације, 

опасне течности, боје и лакови), отпадни грађевин-

ски материјал, кабасте предмете и друге чврсте 

предмете.  

 

Члан 26. 

 Судови за смеће држе се у простору намење-

ном за ту сврху и одређеном од стране општинског 

органа  надлежног за послове урбанизма.  

Судови за смеће породично- стамбених обје-

ката морају бити постављени у дворишту, до улице 

којом се креће комунално возило, у близини улазне 

капије али не ближе од 3 метра од регулационе ли-

није суседних парцела.  

 Простор за приступ и смештај судова за сме-

ће стамбених зграда колективног становања, преду-

зећа и других привредних друштава, односно прав-

них субјеката, мора бити бетониран са изграђеним 

парапетом и приступачан комуналним возилима.  

 У објектима где постоје просторије за смеће 

које се не користе према пројектованој намени, 

општински  орган надлежан за послове урбанизма 

извршиће  промену намене ових просторија у скла-

ду са урбанистичким условима, а место за смеће 

одредиће се на отвореном простору поред објеката, 

под условима које пропише тај надлежан општин-

ски орган.  

 

Члан 27. 

 При изношењу комуналног смећа ЈП „Водо-

вод“ је дужан да са простора где су смештени судо-

ви покупи сво расуто смеће.  

 Судови за смеће се морају вратити на одре-

ђено место.  

 Да  приликом изношења смећа судовима ру-

кује пажљиво и чува их од оштећења. 

 Да врши изношење смећа према утврђеном 

распореду. 

 Забрањено је паркирати возила испред и око 

судова за смеће или просторија у којима се налазе 

судови за смеће.  

 

Члан 28. 

 На улицима, трговима, парковима и другим 

јавним површинама за које је уговорено чишћење, 

морају бити постављене корпе за отпадке. 

 Корпе за отпатке (ђубријере) обезбеђује ЈП 

„Водовод“, према програму за одржавање јавне хи-

гијене и јавног зеленила.  

 Изузетно из става 2. овог члана, на јавним 

површинама из члана 8. став 1. ове одлуке,  корпе за 

отпатке дужни су да обезбеде корисници тих повр-

шина. 

 Број и места за постављање ђубријера одре-

ђује ЈП „Водовод“, уз сагласност Комуналне 

инспекције.  

 ЈП „Водовод“ је у обавези  да корпе за отпат-

ке одржава у исправном стању и да их свакодневно 

празни. 

 Корпе за отпадке морају бити уређене према 

условима прописаним од стране општинског органа 

надлежног за послове урбанизма, уз сарадњу са ЈП 

„Водовод“. 

 

Члан 29. 

 Комунално и вртно смеће, као и смеће са јав-

них површина, одвози се и одлаже на градску депо-

нију. 

 Одлагање шута, земље из ископа од грађе-

винских радова и другог грађевинског отпада, каба-

стог смећа и другог природног и вештачког отпада, 

изузев индустријског отпада и опасних материја, 

врши се на локацијама-депонијама утврђеним Ло-

калним планом управљања комуналним отпадом, 

односно другим општинским прописом. 

 О одржавању и уређењу депонија из става 1. 

и 2. овог члана стара се ЈП „Водовод“. 

 Средства за одржавање и уређивање депонија 

из става 2. овог члана утврђују се  буџетским фон-

дом  за заштиту животне средине. 

 

Члан 30. 

 Депонија за смеће мора бити изграђена и у-

ређена у складу са Законом о управљању отпадом, 

урбанистичким прописима и хигијенским нормама.  

 Депонија мора да располаже пратећим 

објектима, да буде ограђена и обезбеђена у погледу 

водоснабдевања и снабдевања електричном енерги-

јом.  
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 Приступни пут до депоније мора бити изгра-

ђен од чврстог материјала и редовно одржаван. 

 Коришћење депоније од стране других кори-

сника може се вршити по основу закљученог угово-

ра са  ЈП „Водовод“. 

 

6.Пољски  клозети и септичке јаме 

 

Члан 31. 

 Забрањена је изградња  пољских клозета и 

септичких јама на подручју града које је обухваћено 

урбанистичким планом.  

 Изузетно од става 1. овог члана, изградња 

пољских клозета и септичких јама ће се одобрити 

ако  није изграђена  градска канализациона мрежа, 

односно ако ЈП „Водовод“  изда потврду да не 

постоји могућност да власник објекта повеже исти 

на градску канализациону мрежу. 

 Власници објекта за које постоје услови по-

везивања на градску канализациону мрежу дужни 

су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке, пољске клозете и септичке јаме уклоне, од-

носно очисте и затрпају земљом. 

 

Члан 32. 

 Пољски клозети и септичке јаме, на местима 

где је њихова изградња дозвољена, морају да испу-

њавају минимум санитарно- хигијенских услова, и 

то: 

• да је јама непропусна; 

• да је спроведена вентилација и 

онемогућен  приступ  инсектима и 

глодарима; 

• да је приступачна и да се може лако 

чистити, прати и дезинфиковати.  

Изградња  пољских клозета и септичких ја-

ма, у смислу става 1. овог члана, врши се по прет-

ходно прибављеном одобрењу  општинског органа  

надлежног  за послове урбанизма.  

Члан 33.  

 Септичке  јаме морају се чистити чим се на-

пуне 2/3  њихове  запремине, а чишћење  пада на 

терет корисника.  

 Извлачење   фекалних  и других отпадних 

вода врши  искључиво   ЈП „Водовод“, специјалним 

возилима опремљеним за ове послове. 

 Испуштање фекалне и друге отпадне воде 

врши се у мрежу градске канализације, уз претход-

но одобрење ЈП „Водовод“ . 

 ЈП „Водовод“ је у обавези да, најкасније у 

року од 8 дана од дана пријаве и уплате накнаде за 

пружање комуналне услуге чишћења септичке јаме, 

изврши тражену услугу. 

 

Члан 34.  

 Забрањено је извођење фекалних и других 

отпадних вода на улице и друге јавне површине. 

 Забрањено је одвођење отпадних вода од 

спољне чесме на улицама, тротоарима и другим јав-

ним површинама. 

 У улицама у којима је изграђена канализаци-

она мрежа, отпадне воде са спољне чесме укључују 

се у канализациону мрежу, а у улицама у којима 

није изграђена канализациона мрежа, отпадне воде 

укључују се у сабирну септичку јаму. 

 

 7. Јавни тоалети 

 

Члан 35. 

 Јавни тоалет може бити изграђен у објекту 

јавне намене, односно постављен на површинама 

јавне намене: тротоарима, парковима, зеленим и 

рекреационим површинама, односно на другим јав-

ним местима на којима се грађани окупљају и задр-

жавају. 

 Изградњу, односно постављање јавног тоале-

та обезбеђује  општина, преко предузећа и другог 

привредног друштва, односно правног субјекта или 

предузетника коме се повере послови одржавања 

јавног тоалета. 

 Одобрење за изградњу јавног тоалета издаје 

општински орган надлежан за послове урбанизма. 

 Јавни тоалет мора бити прикључен на водо-

водну, канализациону и електромрежу, а може бити 

и аутоматизован. 

 Јавни тоалети морају бити у уредном и 

чистом стању. 

 Одржавање чистоће у јавним тоалетима о-

безбеђује субјекат из става 2. овог члана, односно 

лица која се старају о одржавању чистоће у објек-

тима јавне намене. 

 

 8. Уклањање  снега и ледених наслага са 

јавних површина 

Члан 36. 

 У циљу обезбеђивања услова за безбедно и 

несметано одвијање саобраћаја у граду у зимском 

периоду, са одређених јавних површина врши  се 

редовно уклањање  снега  и ледених наслага са ко-

ловоза и тротоара, као и леденица са кровова и 

истурених делова зграда.  

 Уклањање снега и леда са коловоза врши 

привредно друштво или предузетник са којим 

општина Сурдулица, закључи уговор по спроведе-

ном поступку јавне набавке.  

 Уклањање  снега и леда са тротоара  испред 

породичних стамбених зграда, стамбених зграда  

колективног становања и пословних просторија 

врше  власници, односно корисници зграда и других 
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објеката, односно пословних просторија, као и ста-

нари стамбених зграда колективног становања. 

 За уклањање снега и леда са аутобуских ста-

јалишта, отворених тржних центара и других слич-

них објеката јавне намене, одговорно је предузеће, 

односно друго привредно  друштво, или предузет-

ник који користи, односно одржава ту јавну повр-

шину. 

 

Члан 37. 

 Јавне саобраћајне површине могу се, ради 

спречавања настанка леда, посипати одговарајућим 

материјалом, а површине уз дрвореде посипати са-

мо средствима која имају атесте или декларацију о 

нешкодљивости за стабла. 

 Забрањено је јавне саобраћајне површине 

које имају изграђену кишну канализацију посипати 

каменим материјалом. 

 Забрањено је јавне саобраћајне површине уз 

дрвореде посипати сољу, односно средствима која 

немају атесте или  декларацију о нешкодљивости за 

стабла. 

 

Члан 38. 

 Са крова и других спољних делова зграде, 

без обзира на намену и власништво, која се граничи 

са јавном саобраћајном површином, власник, одно-

сно корисник зграде дужан је да уклања леденице 

ради спречавања и отклањања опасности за живот и 

здравље људи и безбедност добара и околине. 

 За уклањање леденица са кровова стамбене 

зграде колективног становања и других заједничких 

спољних делова зграде, одговорни су сви станари 

зграде. 

 За уклањање леденица са спољњег дела згра-

де који је у саставу одређеног стана или другог по-

себног дела зграде, а који је доступан за уклањање, 

одговоран је власник, односно корисник тог дела 

зграде. 

 Власници, односно корисници зграде дужни 

су да по налогу Комуналне инспекције одмах укло-

не леденице са крова и других делова зграде. 

 У случају да није могуће уклањање леденица 

са зграде, лица из става 1, 2. и 3. овог члана дужна 

су да благовремено поставе ознаке упозорења на 

опасност од обрушавања леденица, као и одговара-

јуће запреке ради обилажења угрожених делова 

површине из става 1. овог члана. 

 

Члан 39.  

 Уклоњени  снег и лед са тротоара сакупља се 

у гомиле на тротоару или ивици коловоза, и то тако 

да се не затварају олуци и затрпавају сливници, да 

се не омета  саобраћај на коловозу и пролаз пешака 

тротоаром, као и  приступ стамбеним зградама и 

пословним просторима.  

Сакупљени снег и лед у смислу става 1. овог 

члана, може се одвозити у случајевима утврђеним 

оперативним планом уклањања снега и леда. 

 

Члан  40.  

 Власници паркираних и хаварисаних возила 

на улицама, тротоарима  и скверовима,  дужни су да 

по налогу Саобраћајне и Комуналне инспекције, 

одмах уклоне возила са тог простора и омогуће 

чишћење снега и леда. 

 

9.Заштита јавних површина  

 

Члан 41.  

 У циљу  заштите јавних површина и кому-

налних објеката и одржавања чистоће на јавним 

површинама и комуналним објектима  забрањено је: 

 1) ометање коришћења улице или општин-

ског пута заустављањем или остављањем возила, 

нарочито на: 

 - делу тротоара који није обележен за парки-

рање, односно на паркиралишту изван границе обе-

лежених паркинг места, у пешачкој зони, тргу, зони 

успореног саобраћаја ( осим на обележеним мести-

ма за паркирање), пешачком прелазу, пешачкој и 

бициклистичкој стази, месту на коме би се онемогу-

ћио или отежао приступ другом возилу ради парки-

рања или излазак возила са паркиралишта, излазу из 

зграде или дворишта и другом сличном месту; и 

 - стајалишту јавног превоза или другом делу 

пута, на начин којим се омета коришћење стајалиш-

та, саобраћајној траци намењеној искључиво за кре-

тање возила јавног превоза путника, такси стаја-

лишту, делу јавне саобраћајне површине резервиса-

не за постављање судова за одлагање смећа и другој 

сличној површини; 

 2) заустављање или остављање возила којим 

се омета коришћење пешачке комуникације,   

    прилаз објектима, коришћење противпо-

жарног пута, пролаз између стамбених зграда и на 

     другим сличним површинама; 

 3) остављање нерегистрованих, хаварисаних 

или одбачених возила, прикључних возила и    

опреме, агрегата, пољопривредних машина, других 

возила и опреме на јавним             повр-

шинама; 

 4) замашћивање пута мазивима или другим 

сличним материјалима, односно средствима; 

 5) паљење траве и других растиња, као и 

отпадних предмета и материјала на путу; 

 6) спуштање дрвене грађе, дрва за огрев, ка-

мења и другог материјала низ косине засека, усека и 

     насипа пута; 
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 7) по коловозу, тротоарима и путевима вући 

греде, плугове, гвожђе и друге предмете који могу 

     оштетити саобраћајну површину; 

8) остављање шута и другог грађевинског 

материјала, постављање бетонских мешалица и   

     држање неисправних хидраната на улица-

ма, тротоарима и другим јавним површинама; 

 9) остављање и смештање дашчара, гаража, 

остава, шупа и сличних објеката на јавним    

површинама; 

 10) затрпавање одводних канала и отвора 

пропуста ( сливнике и шахте); 

 11) бацање у водне објекте ( бунаре, шахте, 

резервоаре и друге) земљу, камен и друге предмете 

који могу оштетити објекат или загадити воду и 

околину; 

 12) оштећивање мостова и пропуста; 

 13) ископавање земље и другог материјала на 

јавном земљишту, без одобрења надлежног   

органа  за извођење тих радова; 

 14) оштећивање или уништавање огласних и 

рекламних табли, односно паноа; 

 15) оштећивање или уништавање ограда, 

клупа и других уређаја, односно опреме на пијацама 

и на другим јавним површинама; 

 16) уклањање или разбијање сијалица и дру-

гих светиљки јавне расвете; 

 17) везивање стоке за телефонске и е-

лектричне стубове, саобраћајне знакове, дрвеће, 

односно        дрвореде и ограде; 

 18) прљање и оштећење градског мобилија-

ра; 

 19) депоновање смећа, земље, песка и отпад-

ног грађевинског материјала и сл. на јавним повр-

шинама; 

 20) бацање  отпадака и смећа ван за то одре-

ђених места и одговарајућих посуда и стварање        

нечистоће на било који други начин; 

 21) бацање смећа, амбалажа, хаварисаних 

возила и других крупних отпадака на обале или у 

корита река и потока;  

 22) бацање  угинулих животиња у судове за 

смеће, на улице, паркове, речна корита и друге          

јавне површине; 

 23) претресање судова за смеће; 

 24) уништавање  судова за смеће и корпи за 

отпатке;  

 25) разношење  отпадног материјала из судо-

ва за смећe; 

26) убацивање жара и паљење  смећа и дру-

гог отпадног материјала у судовима за смеће, уба-

цивање фекалија у судове за смеће; 

27) паљење смећа и другог отпадног матери-

јала у двориштима и на јавним површинама; 

 28) држање  смећа и других отпадака у посу-

дама које не испуњавају прописане услове, 

 29) померање  посуда за смеће са одређених 

места без одобрења надлежног  органа;  

 30) стварање  отворених сметлиштапо дво-

риштима и јавним површинама; 

 31) складиштење смећа, разног ђубрива и 

другог отпадног материјала у непосредној близини 

суседних дворишта; 

 32) извођење фекалних и других отпадних 

вода у водотокове, на улице и друге јавне површи-

не;  

 33) вршење  превоза смећа и другог отпадног 

материјала у отвореним судовима; 

 34) просипање растреситог материјала ( шо-

дер, земља, угаљ и сл) из возила приликом превоза 

       истог на улицама, путевима и другим јав-

ним површинама; 

 35) прање и оправљање  моторних возила на 

улицама и другим јавним површинама,  као и    

       испуштање  воде од прања  возила  на 

јавним површинама, односно прање возила на месту 

на коме није обезбеђено прихватање отпадних вода; 

 36) истресање тепиха са прозора, балкона, 

тераса и степеништа која су окренута према улици; 

 37) постављање монтажних и других објеката 

привременог карактера (тезге, витрине,          

апарати...) на тротоарима и другим јавним површи-

нама без одобрења надлежног органа о        заузећу 

јавне површине; 

 38) постављање  столова и столица на трото-

арима као и надстрашница и сунцобрана без одо-

брења  надлежног  органа; 

 39) продавање робе или вршење друге делат-

ности изван продајног објекта  (продавница или 

       привремени објекат), осим у случајевима 

када је то дозвољено законом и другим         

општинским прописима и издато одобрење надлеж-

ног органа; 

 40) вршење  продаје пољопривредних и дру-

гих производа изван пијачних простора; 

 41) исписивање реклама или других натписа 

на коловозима и тротоарима; 

 42) лепљење плаката по зидовима зграда и 

других објеката, уличним дрворедима и  стубовима 

електричних мрежа;  

43) уништавање бициклистичких и пешачких 

стаза и њихово коришћење противно одређеној        

намени;  

 44) изградња  и постављање  надгробних  

споменика, надгробних плоча и других надгробних 

обележја  поред путева и улица; 

 45) просипање отпадних вода, бацање смећа 

и другог отпадног материјала у напуштене бунаре и 

претварање истих у септичке јаме;  
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 46) вршење других радњи којима се наруша-

ва опште уређење и чистоћа  града. 

 

Члан 42.  

 Улични прилази, дворишта, смештајни про-

стор, кружни  утоварни и истоварни простори, на 

којима се рад обавља  моторним и другим возилима, 

морају се насути шљунком или другим погодним 

материјалом, с тим да прилаз на 10 м  до улице мора 

бити бетониран – асфалтиран.  

 Обезбеђење  површине  у смислу става 1. 

овог члана врше  власници односно корисници тих  

површина.  

 

Члан 43.  

 Забрањено је на градским улицама кретање 

возила  чији точкови нису очишћени  од блата, као и 

делови возила од блатњавих  наноса.  

 

Члан 44. 

Моторна  и запрежна  возила, којима се пре-

вози бетон, асвалт, песак, угаљ, земља и други рас-

тресит материјал морају бити обезбеђена  од проси-

пања  приликом превоза.  

 Уколико приликом превоза дође до проси-

пања  материјала  из става 1. овог члана, а чишћење  

не изврши  физичко лице, предузеће, односно други 

привредни субјекат или предузетник који врши  

превоз,  чишћење ће извршити  ЈП „Водовод“  на 

терет средстава лица која су проузроковала прљања 

јавних површина.  

 

 10. Раскопавање  јавних површина 

 

Члан  45. 

 Раскопавање  јавних површина може се 

вршити  ради извођења: 

 - инвестиционих радова на постављању, пре-

мештају или уклањању  постојећих подземних или 

надземних  инсталација, објекта, постројења  и уре-

ђаја,  главних и помоћних водова јавне комуналне 

инфраструктуре; 

 - радова  на прикључивању  и искључивању  

појединих објеката са јавне комуналне инфраструк-

туре, под условом да се не пресецају јавне комунал-

не  површине; и  

 - радова приликом хитних интервенција ради 

отклањања  изненадног квара на комуналним објек-

тима, када исти не трпе одлагање због  могућности 

настајања веће  материјалне штете, односно опасно-

сти.  

 

Члан 46. 

 Раскопавање  јавних површина може  отпо-

чети након прибављеног  одобрења које издаје 

Општинска управа општине Сурдулица – Служба за 

инвестиције и комуналне делатности. 

 Служба  из става 1, овог члана обавезна је да 

одмах након издавања одобрења, иста достави Ко-

муналној инспекцији. 

 Изузетно од става 1. овог члана, раскопавања 

ради хитних интервенција могу отпочети и пре при-

бављеног  одобрења, с тим што је извођач  радова 

дужан  да најкасније првог наредног дана поднесе 

захтев за издавање  одобрења.  

 

Члан 47.  

 Предузећа, односно друга привредна друш-

тва и предузетници дужни су да најкасније до 31.  

децембра  текуће године доставе планове раскопа-

вања  јавних површина ради извођења  инвестицио-

них радова за наредну годину. 

 Планови се достављају  јавном предузећу 

надлежном за издавање одобрења за раскопавање 

јавних површина .  

 Планови из става 1. овог члана садрже дина-

мику и место извођења  радова на раскопавању  јав-

них површина.  

 

Члан 48. 

 Захтев за раскопавање  јавних површина 

подноси инвеститор, најкасније 8 дана  пре почетка 

извођења радова.  

 Захтев из  става 1. овог члана садржи: 

• податке о подносиоцу;  

• сврху раскопавања; 

• главни пројекат инсталација или 

прикључака или оверени извод из главног 

пројекта о одржавању и уклањању 

инсталација или прикључака (велики 

раскопи) / скица трасе раскопавања јавне 

површине (мали раскопи); 

• време почетка  и завршетка  радова на 

раскопавању; 

• одобрење  о промени режима  саобраћаја;  

• доказ о регулисању обавезе за довођење 

раскопаних јавних површине у првобитно 

или технички исправно стање; 

• доказ о уплати таксе; 

 `Одобрење  се издаје у року од 7 дана од дана 

подношења  захтева. 

             Овлашћује се Општинско веће општине 

Сурдулица да утврди висину износа на име довође-

ња раскопаних јавних површина у првобитно или 

технички исправно стање, а на основу анализе и 

предлога Службе за инвестиције и комуналне де-

латности општинске управе општине Сурдулица. 

 

Члан 49. 



3036-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

 У одобрењу  за раскопавање  јавних површи-

на утврђује се: време почетка и завршетка  радова, 

начин извођења  радова у погледу одржавања  

чистоће, депоновања земље и материјала, услови за 

безбедност саобраћаја,  услови и рок за довођење  

раскопаних јавних површина у технички исправно 

стање.  

 У одређеним случајевима, уколико то посе-

бне  ситуације налажу, одобрење за раскопавање  

може се издавати у етапама.  

 

Члан 50. 

 Раскопавање  јавних површина може се 

изводити у периоду од 01. марта до 15. новембра.  

 Изузетно од става 1. овог члана, уколико се 

из непредвиђених разлога мора вршити  раскопава-

ње  у другом периоду од одређеног у ставу 1. овог 

члана, у одобрењу  за раскопавање  утврдиће се по-

себни услови и начин извођења  радова у вези одр-

жавања  јавне чистоће, депоновања  земље, безбед-

ности саобраћаја и друго.  

 

Члан 51.  

 Уколико се  приликом раскопавања јавни 

саобраћај мора   делимично или потпуно затворити, 

инвеститор је дужан да о томе писаним путем оба-

вести Одељење саобраћајне полиције Полицијску 

станице у  Сурдулици и месну заједницу на чијој се 

територији врши раскопавање, у року од  седам да-

на пре намераваног затварања саобраћаја.  

  

Члан 52. 

 Уколико услед раскопавања или радова веза-

них за раскопавање  настану оштећења на стамбе-

ним, комуналним и другим објектима, уређајима и 

инсталацијама, извођач  радова је дужан да о томе 

обавести  службу  из члана  46. ове одлуке и вла-

сника, односно корисника објекта, одмах или најка-

сније првог наредног дана.  

 Трошкове проузроковане  оштећењем  из 

става 1. овог члана сноси инвеститор.  

 

Члан 53. 

 Инвеститор је дужан да обезбеди несметано 

коришћење  прилаза стамбеним и другим објектима.  

 

Члан 54. 

 Раскопавање јавних површина и радови веза-

ни на раскопавању морају се изводити у складу са 

издатим одобрењем.  

 Инвеститор је дужан да у уговореном року 

јавне површине доведе у технички исправно стање,  

као и да изврши  чишћење и прање  површина.  

  

 IV УРЕЂИВАЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВ

НИХ ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА 

 

 

Члан 55. 

 Уређивање и одржавање јавних зелених 

површина врши ЈП „Водовод“, према годишњем 

програму и у складу са урбанистичким условима. 

 Годишњи програм уређивања и одржавања 

јавних зелених површина доноси ЈП „Водовод“, 

најкасније до краја децембра текуће године за на-

редну годину. 

 На годишњи програм из става 2. овог члана, 

сагласност даје надлежан орган Општине, у складу 

са одредбама ове одлuke. 

 

Члан 56. 

 Под уређивањем  и одржавањем  јавних зе-

лених површина сматра се засађивање  дрвећа,  

заштитног зеленила и другог растиња и траве, кре-

сање  дрвећа, кошење траве, одржавање, опремање 

и чишћење  паркова, скверова и других зелених 

површина, одржавање и чишћење  површина за 

рекреацију.  

 

Члан 57. 

 Под јавним зеленим и рекреативним  повр-

шинама у смислу ове одлуке сматрају се: 

• паркови; 

• спомен  паркови и спомен гробља; 

• скверови; 

• зелене површине дуж  саобраћајница 

(улични травњаци, зелене траке дуж 

стазе, жива ограда, разделне траке и сл),  

• зелене површине посебне намене: у 

школским двориштима , у кругу 

предузећа и другим пословним 

објектима, у кругу здравствених, 

просветних, културних и других објеката, 

у двориштима стамбених зграда и 

спортским центрима.  

 

Члан 58. 

 Извођачи  грађевинских и других радова на 

зеленој и рекреативној  површини дужни су да их 

штите од оштећења.  

 Извођачи радова су обавезни да одговарају-

ћом оградом заштите  од оштећења  стабла као и 

зелену површину.  

 Општински  орган  надлежан  за послове 

урбанизма  не може  издати дозволу за рад на зеле-

ним површинама, без претходне сагласности   Слу-

жбе за инвеститиције и комуналне делатности. 

 Одобрењем надлежног  органа из става 3.  

овог члана прописује се и обавеза извођача  радова 
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да зелене површине након изведених радова  врати 

у првобитно стање. 

 

Члан 59. 

 Дрвеће или шибље  у двориштима стамбених 

и пословних  зграда, које својим гранама угрожава  

пролаз и безбедност саобраћаја, оштећује фасаду 

или на други начин омета пешачки и колски саобра-

ћај, омета  нормалан развој  дрворедних и других 

садница, власници односно корисници су дужни  да 

на одговарајући начин исто уреде  или уклоне. 

 

Члан 60. 

 На изграђеној и уређеној јавној зеленој 

површини може се поставити опрема за игру деце 

(љуљашке, тобогани, пењалице, вртешке и друга 

слична опрема), као и опрема за рекреацију грађана 

(фитнес опрема, опрема за скејт, друга слична 

опрема), која је намењена за бесплатно коришћење 

већег броја грађана. 

 Опрема из става 1. овог члана, поставља се 

на основу одобрења које, на захтев заинтересованог 

лица, издаје општински  орган надлежан за послове 

урбанизма. 

 Уз захтев за издавање одобрења за постав-

љање опреме из става 1. овог члана, поред законом 

прописане документације, обавезно се доставља и 

писана сагласност за постављање коју издаје субје-

кат који одржава јавну површину на коју се постав-

ља опрема. 

 Одобрење за постављање опреме из става 1. 

овог члана садржи нарочито: место постављања, 

површину која се заузима, број и врсту опреме, као 

и рок у коме је корисник одобрења дужан да 

постављену опрему преда на одржавање субјекту 

које одржава површину на коју се поставља. 

 О уредном и исправном стању опреме из ста-

ва 1. овог члана, дужно је да се стара лице које је 

опрему поставило. 

 

Члан 61. 

 На јавним зеленим површинама забрањено 

је: 

1. кретање, заустављање или паркирање возила; 

2. оштећивање или уништавање ограда, клупа и 

других уређаја, односно опреме у парковима, 

теренима за спорт и рекреацију и на другим 

јавним зеленим површинама;оштећење  других 

објекта  и реквизита; 

3. гажење  траве на зеленим површинама и 

кретање  ван означених пешачких стаза;  

4. кидање  цвећа, вађење  дрвећа, оштећење  

траве и осталог растиња; кршење  и ломљење  

грана, садница, шибља и другог растиња; 

5. лепљење плаката по дрвећу; као и постављање 

средстава за оглашавање на зеленим јавним 

површинама;  

6. вожња  бициклом, мотором или другим 

саобраћајним  средством по зеленим 

површинама, као и паркирање  моторних и 

других возила на јавним зеленим површинама;  

7. остављање  хаварисаних возила; 

8. бацање  отпадака ван судова за смеће;  

9. копање и вађење хумуса; 

10. испуштање  отпадних вода по парковима и 

другим зеленим површинама; 

11.неовлашћено кошење  траве и њено уклањање  

са зелених јавних површина; 

12.истовар и депоновање смећа,  грађевинског и 

другог материјала;  

13.уклањање , паљење и оштећење  ознака  и 

натписа постављених у циљу одржавања реда на 

зеленим јавним површинама; 

14.напасање  стоке и живине; 

15.бацање  лешева  угинулих животиња; 

16.раскопавање  јавних зелених површина без 

претходног  одобрења надлежног  органа; 

17.вршење  других радњи које доводе до 

оштећења јавних зелених површина.  

 

V  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О 

КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

 

1.Улице и тргови  

 

Члан 62.  

 Улице и тргови  морају имати  називе, испи-

сане на прописаним таблицама, а стамбене и 

пословне зграде таблице са исписаним кућним  бро-

јевима.  

 

Члан 63. 

 Назив  улица и тргова утврђује Скупштина 

општине, уз претходну сагласност надлежног репу-

бличког министарства, у складу са законом.  

 

Члан 64.  

 Обележавање  назива улица и тргова врши 

Републички геодетски завод- Служба за катастар 

непокретности у Сурдулици, у складу са републич-

ком Уредбом о утврђивању кућних бројева, означа-

вању зграда бројевима и означавању назива насеље-

них места, улица и тргова. 

 Назив улица обележава се таблицама које се 

постављају на зграду на почетку и на крају улице, са 

обе стране и на свакој раскрсници. 

 На свакој згради на урбанизованом подручју 

Сурдулице морају бити постављене таблице са кућ-
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ним бројем, која може имати и додатни део са нази-

вом улице. 

 У једној улици не може имати више зграда са 

истим кућним бројем. 

 Уколико зграда има више улаза сваки улаз 

има посебан кућни број. 

 Уколико би обележавање новоизграђене ста-

мбене 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 и 

тд.). 

 

Члан 65. 

 Инвеститор  новоизграђене зграде дужан је 

да одмах након добијања одобрења за употребу 

зграде, надлежној служби поднесе захтев за обеле-

жавање зграде таблицом са исписаним кућним бро-

јем.  

 

Члан 66. 

 Забрањено је неовлашћено постављање  

таблица са називом улица и тргова, као и таблица са 

исписаним  кућним бројем.  

 

 2. Спољни изглед зграде 

 

Члан 67. 

 Спољни делови зграде,  без обзира на намену 

и власништво  зграде, морају се одржавати у складу 

са урбанистичким условима, односно са прописима  

о инвестиционом и текућем одржавању  зграда.  

 Спољни делови зграде морају се држати у 

уредном и исправном стању. 

 O одржавању и уредном стању спољних де-

лова зграде дужни су да се старају власници и кори-

сници зграде, односно станари стамбене зграде ко-

лективног становања. 

Члан 68. 

 Спољни делови зграде у смислу ове одлуке 

јесу: фасада и сви елементи фасаде, кров, димњак и 

други елементи крова, олук и олучне цеви, тераса, 

балкон, лођа, прозор, врата, излог и други отвори на 

зградама, надстрешница и други спољни елементи 

зграде. 

 Уредно стање спољних делова зграде, у сми-

слу ове одлуке, подразумева да ти делови зграде 

нису оштећени, запрљани, исписани, исцртани, 

излепљени плакатама, односно да на други начин 

својим изгледом не нарушавају општу уређеност 

града. 

 

Члан 69. 

 Радови на одржавању  фасаде зграде могу 

отпочети по прибављеном одобрењу  општинског 

органа надлежног за послове урбанизма. 

 Уколико  се радови на одржавању  фасаде не 

изводе у складу са одобрењем  и под условима про-

писаним овом одлуком, власници односно корисни-

ци зграде су дужни  да, по налогу Грађевинске 

инспекције, отклоне утврђене недостатке у одређе-

ном року. 

 Уколико се не поступи по налогу из става 2. 

овог члана, отклањање утврђених недостатака 

извршиће се принудним путем, у складу са законом, 

на терет власника, односно корисника зграде. 

 

Члан 70. 

 На зградама које су утврђене као културна 

добра или представљају добра која уживају прет-

ходну заштиту, пре извођења радова на спољним 

деловима зграде потребно је прибавити услове и 

сагласност надлежног завода за заштиту споменика 

културе. 

 

Члан 71. 

 Клима уређај, антенски и други уређај, може 

се поставити на спољни део зграде, под условом и 

по поступку утврђеном прописима којима се уређује 

извођење радова на уградњи постројења, инсталаци-

ја и опреме. 

 Уређаји из става 1. овог члана постављају се 

на начин којим се не доводи до оштећења саме 

зграде, суседне зграде и не угрожава безбедност 

грађана и околине. 

 Клима уређај поставља се тако да се онемо-

гући изливање кондензата из клима уређаја на 

спољне делове зграде, суседне зграде, као и дирек-

тно изливање на површину јавне намене. 

 

Члан 72. 

 Забрањено је спољне делове зграде оштећи-

вати, исписивати графитом, цртати, лепити плака-

тама, прљати их или на други начин нарушавати 

њихов изглед. 

 

 3. Употреба  и истицање заставе 

 

Члан 73. 

 На зградама јавне намене 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 

истеку празника. 
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 4. Историјски споменици и споменици 

културе 

 

Члан 74.  

 Историјски  споменици и споменици културе 

одржавају се и штите од сваког оштећења , као и 

недостојног понашања  којим се на било који начин 

скрнави њихова  историјска или амбијентална вред-

ност.  

 Забрањено је историјске споменике и споме-

нике културе оштећивати, исписивати графитом, 

цртати, прљати их или на други начин нарушавати 

њихов изглед. 

 

• Фирме и рекламе 

 

Члан 75. 

 Постављање фирми, реклама и осталих нат-

писа врши се на основу одобрења општинског орга-

на надлежног за послове урбанизма и у складу са 

прописаним условима. 

 Фирме, рекламе и слични натписи морају 

бити у уредном стању. 

 

Члан 76. 

 Панои, билборди, рекламни стубови и други 

слични објекти који се користе за истицање рекла-

ма, плаката и других огласа, могу се постављати 

само по одобрењу општинског органа надлежног за 

послове урбанизма. 

 Уколико се објекти из става 1. овог члана 

постављају на јавним зеленим површинама прибав-

ља се сагласност за раскопавање те површине од  

надлежне службе Општинске управе.  

 

Члан 77. 

 Власници односно корисници пословних 

просторија дужни су да светлеће фирме и светлеће 

рекламе одржавају у исправном стању.  

 Неисправним се сматрају фирме, односно 

рекламе на којима је боја избледела, испуцала, сло-

ва нечитљива, које не светле у целини или дели-

мично, склоне паду и слично. 

 Власници односно корисници фирми, одно-

сно реклама из става 2. овог члана, дужни су да их 

оправе у року од 30 дана од дана  настале неисправ-

ности. 

 У  случају делимичног квара, фирма се не 

сме осветљавати док се квар не отклони.  

 У случају пресељења  или трајног престанка 

рада, власници односно корисници пословних про-

сторија    дужни су  да фирму, односно рекламу 

уклоне.  

 Одредбе  овог члана односе се и на обичне 

(неосветљене) фирме и рекламе  

 

 6. Излози, панои и огласне табле 

 

Члан 78. 

 Власници односно  корисници  пословних 

просторија  дужни су да пре почетка употребе 

пословне просторије излоге усагласе са техничком 

документацијом.  

 

Члан 79.  

 Дотрајале излоге постојећих пословних про-

сторија, власници, односно корисници истих су 

дужни да их адаптирају, како не би нарушавали 

изглед зграде. 

 Дотрајалост излога, по службеној дужности 

утврђује Грађевинска инспекција.  

 Адаптација излога врши се у складу са одо-

брењем које издаје општински орган  надлежан за 

послове урбанизма. 

 

Члан 80. 

 Власници, односно корисници пословних 

просторија дужни су да  излог стручно аранжирају.  

 Предмети који служе  за аранжирање морају 

бити чисти и неоштећени, а цене исписане једноо-

бразним бојама на једнообразном материјалу, тако 

да буду лако видљиве.  

 У излозима се могу постављати  рекламе 

производа  и услуга произвођача са којима је кори-

сник у пословној вези.  

 Забрањено  је да се у излозима истичу објаве, 

обавештења и плакате које нису у сагласности са 

делатношћу послодавца, као и држати амбалажу 

или складиштити робу. 

 Корисници пословних просторија су дужни 

да излоге редовно чисте и одржавају  у исправном 

стању.  

 У случају  адаптирања  пословне просторије, 

пресељења  или слично излози морају бити на одго-

варајући  начин заштићени. 

 Излози  морају бити осветљени  од момента  

паљења  за све време трајања јавне расвете. 

 

Члан 81. 

 Огласи, обавештења, плакате, смртовнице, 

рекламе и  слично могу се постављати  на, само за 

ту сврху, одређеним паноима.. 

 Орган надлежан за послове урбанизма одре-

ђује  места за постављање паноа и огласних табли за 

истицање огласа и обавештења. 

 Привремени покретни рекламни панои могу 

се постављати на јавним површинама само по одо-

брењу  Службе за инвестиције и комуналне делат-

ности Општинске управе општине Сурдулица   и 
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исти се морају уклонити по истеку рока који је 

утврђен у одобрењу за постављање.  

 Забрањено је истицање огласа, обавештења, 

плаката и сл. на зидовима фасада, оградама, саобра-

ћајним знацима и другим сличним објектима. 

 Посмртне  плакате могу се лепити само на 

таблама, постављеним за ове намене, као и на 

местима које одреди и посебно означи месна зајед-

ница.  

 

             7.Улични и други отвори 

 

Члан 82. 

Ради  безбедности пешака и сигурности  сао-

браћаја, сви  отвори на коловозима, тротоарима, 

другим саобраћајним и јавним површинама  морају 

бити покривени одговарајућим поклопцима, решет-

кама или другим затварачима и одржавати се у 

исправном стању. 

 

Члан 83. 

 Отворима  у смислу ове одлуке  сматрају се:  

 1) отвори за водоводне и канализационе 

инсталације; 

2) отвори за  електричне, телефонске и друге 

инсталације и уређаје, и 

 3) отвори  за убацивање   огревног и другог 

материјала, подрумски отвори, отвори за             

      осветљавање просторија и други слични 

отвори. 

 О одржавању отвора из става 1. тачка 1. овог 

члана, стара се ЈП „Водовод“. 

 О одржавању отвора из става 1. тачка 2. овог 

члана, старају се предузећа, односно друга привред-

на друштва којима припадају инсталације и уређаји 

у отвору. 

 О одржавању отвора из става 1. тачка 3. овог 

члана дужни су да се старају власници и корисници 

зграда, станари стамбене зграде колективног стано-

вања, као и предузеће, односно друго привредно 

друштво или предузетник  коме су поверени посло-

ви одржавања стамбене зграде. 

 

Члан 84. 

 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, одно-

сно уграђују.  

 

Члан 85. 

За време извођења радова у отвору, привред-

ни субјекат или предузетник који изводи радове, 

дужан је да отвор огради препрекама и обележи 

видљивим знацима, а по завршетку радова отвор 

прописно затвори и површину око отвора доведе у 

чисто и уредно стање. 

 

Члан 86. 

 Забрањено је неовлашћено коришћење отво-

ра. 

 Забрањено је оштећење и уклањање затвара-

ча са отвора. 

 

8. Jавне чесме и фонтане 

 

Члан 87. 

  Јавне чесме и фонтане су чесме и фонтане 

које су изграђене на површини јавне намене или 

површини у јавном коришћењу ( парк, трг, зелена и 

рекреациона површина, односно друга површина) 

на којој се  окупљају и задржавају грађани. 

 Изградњу, односно постављање јавних чесми 

и фонтана обезбеђује Општина  преко предузећа, 

односно другог привредног друштва или предузет-

ника коме се повери одржавање тих комуналних 

објеката. 

 Изграђена, односно постављена јавна чесма 

прикључује се на јавни водовод и канализацију. 

 Проглашење јавних чесми и њихово одржа-

вање регулисаће се посебним општинским пропи-

сом. 

 

9. Постављање жардињера и других посу

да за биљне засаде ( посуде са биљним декораци

јама) 

 

Члан 88. 

 У делу улице која се користи за саобраћај, на 

делу тротоара, тргова и других јавних површина, 

под условом да се не омета кретање пешака, могу се 

постављати посуде са биљним декорацијама, клупе 

за седење и други улични мобилијар. 

 Посуде са биљним декорацијама, клупе за 

седење и други улични мобилијар поставља и одр-

жава Општина Сурдулица. 

 Посуде са биљним декорацијама постављају 

се тако да се истим не омета кретање пешака, при-

лаз згради, противпожарни пут, односно прилаз 

другом објекту. 

 Посуде са биљним декорацијама испред сво-

јих пословних просторија могу поставити власници 

или корисници тих просторија, с тим што постав-

љене посуде морају бити визуелно усаглашене са 

посудама које на јавним површинама поставља јав-

но  предузеће из става 2. овог члана. 
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 Посуде са биљним декорацијама и клупе за 

седење  постављају се  на основу одобрења општин-

ског органа надлежног за послове урбанизма.   

 О одржавању посуда са биљним декорација-

ма које чине саставни део зграда или изграђених 

простора са биљним засадима који припадају одре-

ђеној згради, старају се власници, односно кори-

сници тих зграда, уколико то не повере  ЈП „Водо-

вод“. 

 Забрањено је прљати и оштећивати клупе за 

седење, посуде за биљне декорације и други улични 

мобилијар. 

 

10.Заузеће јавних површина 

 

Члан 89. 

 За обављање угоститељске делатности, про-

дају сладоледа, семенки, кикирикија, воћа и поврћа, 

бижутерије и друге сличне робе, може се власнику, 

односно кориснику пословних просторија одобрити 

привремено заузеће тротоара и друге јавне површи-

не испред тих просторија, ако то не омета слободан 

пролаз пешака и под другим условима утврђеним 

општинским  прописима. 

 Заузеће јавне површине може се одобрити и 

за постављање привремених мањих монтажних 

објеката, тезги, апарата и других сличних привре-

мених објеката, у складу са општинским прописима. 

 

Члан 90. 

 Предузећа, односно друга привредна друш-

тва и грађани могу добити дозволу за привремено 

заузимање јавних површина у циљу смештања гра-

ђевинског и другог материјала, ако се тиме не угро-

жава режим пешачког и колског саобраћаја. 

 Заузеће  јавне површине грађевинским мате-

ријалом може се одобрити до 30  дана, а по потреби 

закуп се може  продужити још за 30 дана. 

 При складиштењу грађевинског материјала, 

исти се мора обезбедити од разношења. 

 Складиштењем грађевинског материјала не 

могу се затварати улични канали и отвори, као и 

спречавати отицање воде. 

 Након истека рока за заузеће, простор улице, 

тротоара и друге јавне површине мора се довести у 

првобитно стањe. 

 

Члан 91. 

 Забрањено је складиштење огревног матери-

јала, камења земље и осталог материјала на улица-

ма, трговима и другим јавним површинама. 

 Изузетно од става 1. овог члана, уколико гра-

ђани и правни субјекти, односно предузетници не 

поседују довољан  простор за смештај огревног и 

осталог материјала, може се  привремено одобрити 

заузеће јавне површине, и то најдуже три дана.   

 

Члан 92. 

 Предузећа, односно друга привредна друш-

тва и грађани, који поред зграда односно објекта и 

дворишта као и неизграђених површина, врше  уто-

вар и истовар песка и шљунка, дужни су да по о-

бављеном послу уклоне остатке материјала и про-

стор очисте. 

 

Члан 93. 

 Oдобрење  за заузеће јавних површина издаје 

Служба за инвестиције и комуналне делатности 

Општинске управе општине Сурдулица.  

 

11.Одржавање чистоће и заштита 

комуналних објеката на селу 

 

Члан 94. 

 Предузеће и друге организације и појединци 

који имају пословни објекат у селима, дужни су да 

одржавају чистоћу испред и око тих објеката. 

 Месна заједница је дужна да одржава чисто-

ћу испред и око објеката које користи (дом култу-

ре,пијачна места и сл.). 

 Грађани су дужни да путно земљиште које 

служи за потребе свог домаћинства сами одржавају. 

 О одржавању канала за атмосферску воду 

поред пута старају се власници поред чијег су зем-

љишта ови објекти и непокретности. 

  

Члан 95. 

 Месна заједница може одлучити да одржа-

вање чистоће у извожењу смећа и отпада врши јав-

но предузеће с тим што је дужна да обезбеди сред-

ства за ову услугу. 

 

Члан 96. 

 Власници дрвећа и других растиња поред  

јавних површина (улица, путева, електричне мреже) 

дужни су да дрвеће и друго растиње одржавају тако 

да пешаци и возила могу несметано да пролазе и да 

не угрожавају подземне и надземне инсталације. 

 

Члан 97. 

 Кад се на подручју села нађу лешеви угину-

лих животиња а не може се пронаћи власник угину-

ле животиње, месна заједница ће одмах обезбедити 

уклањање леша о трошку месне заједнице. 

 У случају да се касније пронађе власник 

месна заједница има право на накнаду трошкова од 

тог власника. 

 Када је власник леша познат, месна заједница 

ће му наложити уклањање истог а ако овај не уради 
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односно не поступи по налогу месне заједнице, 

уклањање леша ће се извршити о трошку власника 

угинуле животиње. 

 

Члан 98. 

 Домаћинства која држе домаће животиње и 

живину дужна су изградити објекте-стајњаке за са-

купљање осоке и стајског ђубрива.  

 Није дозвољено расипање стајског ђубрива и 

испуштање осоке и других отпадних вода на сео-

ским путевима, суседних дворишта  и других повр-

шина, у пртивном комунална инспекција ће дома-

ћинству наложити изградњу стајњака и забранити 

решењем испуштање осоке и расипање стајског 

ђубрива и осталог отпада на јавним површинама и 

суседних дворишта. 

 

VI  НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ  

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

Члан 99. 

 Средства за обављање и развој комуналних 

делатности обезбеђују се из прихода од продаје ко-

муналних производа, односно услуга, дела накнада 

за уређивање и коришћење грађевинског земљишта, 

самодоприноса, као и дугих извора у складу са за-

коном. 

 

 Накнаду за пружене  комуналне услуга пла-

ћају корисници услуга у складу са одредбама ове 

одлуке. 

 Накнада за коришћење  градске депоније 

одређује се уговором закљученим са  ЈП „Водовод“. 

 На наплату комуналних услуга обавезани су 

и корисници услуга који одбијају понуђену  услугу, 

односно који онемогућавају пружање комуналне 

услуге, у складу са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 100.  

 Корисник комуналних услуга  дужан је да ЈП 

„Водовод“ у писаној форми обавести о свакој про-

мени која утиче на односе између  корисника услуга 

и ЈП „Водовод“ (промена  власништва објекта, про-

мена адресе становања и др), у року од осам дана од 

дана настале промене.  

 Уколико не поступи у смислу става 1. овог 

члана, корисник услуга је у обавези да плаћа накна-

ду комуналне услуге све до пријављивања  промене.  

  

Члан 101. 

 Од обавезе плаћања  накнаде за извршене  

услуге  изношења  смећа могу бити ослобођени  

корисници социјалне помоћи, искључиво по писа-

ном образложеном предлогу Центра за социјални 

рад а одобрен од стране Општинског већа.  

 

Члан 102. 

 ЈП „Водовод“ утврђује цене комуналних 

услуга у складу са елементима утврђеним Законом о 

комуналним делатностима. 

 На утврђене цене комуналних услуга у сми-

слу става 1. овог члана, сагласност даје општинско 

веће општине Сурдулица. 

 

VII   НАДЗОР 

 

Члан 103. 

 Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне, 

грађевинске и имовинско-правне послове општине 

Сурдулица. 

Инспекцијски надзор врши Саобраћајна, 

Грађевинска и Комунална инспекција у складу са 

надлежностима утврђеним, законом, овом одлуком 

и посебним општинским прописима. 

  

Члан 104. 

 У вршењу  инспекцијског надзора комунални 

инспектор је овлашћен да: 

 1) контролише  да ли се комунална делатност 

обавља на начин прописан овом одлуком: 

 2) контролише стање  комуналних објеката; 

 3) контролише да ли се комуналне услуге 

пружају  у складу са утврђеним условима; 

 4) нареди уклањање  ствари и других пред-

мета са јавне површине, уколико су остављене про-

тивно  утврђеним  прописима, а нарочито: 

 - нареди уклањање возила са јавних површи-

на, постављених, односно остављених супротно 

одредбама ове одлуке; 

 - нареди уклањање објеката и уређаја са јав-

них површина, постављених, односно остављених 

супротно одредбама ове одлуке; 

 - нареди уклањање смећа, грађевинског и 

другог отпада са јавних површина;  

 - нареди извршавање утврђених  обавеза и 

предузимање мера за отклањање  недостатака, у 

складу са одредбама ове одлуке 

 - изриче и наплаћује новчане казне на лицу 

места за одређене  прекршаје, подноси захтев за 

покретање прекршајног поступка за прекршаје 

утврђене одредбама ове одлуке; i  

 - предузима друге мере у складу са законом и 

овом одлуком. 

 

Члан 105. 

 Када комунални инспектор у вршењу 

инспекцијског надзора утврди да се заустављањем 

или остављањем возила, односно постављањем или 

остављањем објеката, уређаја и других ствари 
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супротно одредбама ове одлуке омета вршење ко-

муналне услуге или коришћење комуналних добара, 

или када је неопходно предузимање хитних мера у 

јавном интересу у складу са законом, наредиће вла-

снику, односно кориснику ако је присутан да одмах 

уклони возило, објекат, уређај, односно другу 

остављену ствар, под претњом принудног изврше-

ња. 

 Уколико се лице из става 1. овог члана не 

налази на лицу места или је непознато, комунални 

инспектор ће без саслушања  странке,  донети ре-

шење  којим ће наложити  да се возило, објекат, у-

ређај, односно друга остављена ствар,  уклони у 

одређеном року, који се може  одредити и на часове, 

а ако се ради о возилу рок се може одредити и на 

минуте.  

 Решење  из става 2. овог члана налепљује  се 

на возило, објекат, уређај, односно другу остављену 

ствар, уз  назначење  дана и часа када је налепљено  

и тиме се сматра да је достављање извршено, а доц-

није оштећење, уништење или уклањање  решења  

не  утиче на ваљаност  достављања. 

 Жалба  против решења  из става 1 и 2. овог 

члана не одлаже  његово извршење.  

 Уколико  лице из става 1. овог члана не 

поступи по решењу комуналног инспектора, кому-

нални инспектор ће одредити да се то возило, обје-

кат, уређај, односно друга остављена ствар, преко 

другог лица, односно путем принуде, уклони на 

место које је за то одређено посебним општинским 

прописом, односно правним послом са предузећем, 

односно другим привредним друштвом или преду-

зетником коме Општина, у складу са законом, пове-

ри обављање послова принудног извршења.  

 Трошкове извршења решења, чувања пред-

мета извршења и друге трошкове настале у вези са 

извршењем, сноси извршеник. 

 Извршеник је дужан да на позив комуналног 

инспектора преузме предмет извршења у року који 

одреди комунални инспектор, а који не може бити 

дужи од 30 дана од дана достављања позива. 

 Ако извршеник не преузме предмет изврше-

ња ни после два узастопна позива, трошкови извр-

шења, чувања и други трошкови настали у вези са 

извршењем и чувањем, намириће се јавном прода-

јом, односно продајом путем јавне лицитације 

предмета извршења. 

 Јавну продају расписује и спроводи Општи-

на, преко надлежних органа или јавних предузећа. 

 

Члан 106. 

 У вршењу комуналних послова, комунални 

инспектор присуством на месту одржавања реда: 

 - спречава нарушавање комуналног реда 

прописаног овом одлуком, а нарочито: прљање и 

оштећивање фасада и других спољних делова згра-

да, историјских споменика и споменика културе; 

исписивање графита, односно исписивање порука, 

обавештења, цртежа и другог на спољним деловима 

зграда и других објеката; лепљење плаката и 

постављање средстава за оглашавање на местима 

противно градским прописима; излагање робе изван 

излога или пословног простора; излагање постељи-

не, веша, тепиха и других предмета на спољним 

деловима зграде; држање на терасама, балконима и 

лођама зграде ствари ( стари намештај, огревно дрво 

и др) које нарушавају естетски изглед зграде;  обез-

беђивање услова за несметано спровођење мера за 

заштиту од пожара (слободан приступ објекту, про-

тивпожарном путу и степеницама и др); прљање и 

оштећивање градског мобилијара; уништавање и 

оштећивање ограда, зеленила и других елемената 

површина око зграде; продају робе, односно обав-

љање делатности изван пословног простора; остав-

љање грађевинског и другог отпада на јавним 

површинама; ометање коришћења и оштећивања 

јавне површине паркирањем, остављањем и зауста-

вањем возила на тим површинама; оштећење и 

уклањање затварача- поклопаца са уличних и дру-

гих отвора; заштиту јавних површина од бесправног 

заузећа ( постављањем запрека за возила, оставља-

ње  ствари и других предмета, постављање монтаж-

них објеката и сл); откривање и, у границама 

овлашћења, спречавање бесправне изградње објека-

та и контрола спољног обезбеђивања и обележавања 

градилишта одговарајућом таблом; вршење других 

радњи којима се спречава ометање у вршењу кому-

налних делатности; прљају, оштећују и уништавају 

комунални објекти и нарушава комунални ред, у 

складу са одредбама ове одлуке; 

- контролише извршавање прописаних оба-

веза у погледу: уредности и чистоће зграда, просто-

ра око зграда, ограда, дворишта, као и објеката и 

уређаја постављених на јавним површинама; уред-

ности и чистоће излога, застава  и других предмета 

и уређаја на спољним деловима зграда; уклањања 

снега и леда; изливање фекалних и других отпадних 

вода у водотокове и на друге јавне површине; дру-

гих обавеза којима се успоставља и одржава чисто-

ћа на јавним површинама нарушава уредност и 

чистоћа града, као и извршавање прописаних обаве-

за у погледу одржавања објеката и простора у 

чистом и уредном стању; 

- успоставља нарушени комунални ред при-

меном својих овлашћења утврђених законом и дру-

гим општинским прописима. 

Када комунални инспектор установи повреду 

комуналног реда прописаног овом одлуком, поред 

овлашћења утврђених законом, овлашћен  је да: 
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- изриче и наплаћује новчану казну на лицу 

места у складу са одредбама ове одлуке; 

- pодноси захтев за покретање прекршајног 

поступка за прекршаје утврђене овом одлуком; 

- подноси пријаву надлежном органу за учи-

њено кривично дело: и 

- обавести други надлежан орган да предузме 

мере из своје надлежности. 

 

 VIII   КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 107. 

 Новчаном казном у износу од 100.000,00 ди-

нара казниће се за прекршај ЈП „Водовод“, ако: 

 1) oдржавање чистоће на јавним површинама 

не врши у складу са годишњим програмом  

                 ( члан 7. став 1); 

 2) не врши редовно чишћење јавних површи-

на у смислу одредбе члана 8. став 3; 

 3) прање и поливање улица, тротоара, тргова, 

скверова и других јавних површина не врши    

     према  утврђеном распореду и времену, 

односно прање и поливање улица и других јавних 

     површина  не врши по налогу Комуналне 

инспекције ( члан 9. и члан 10); 

 4) не врши редовно изношење смећа ( 

члан17); 

 5) не сачини распоред изношења смећа и са 

истим не упозна кориснике  (члан 18); 

 6) не постави одговарајуће контејнере ( члан 

23. став 5. и 6); 

 7) при изношењу комуналног смећа поступа 

противно одредби члана 27; 

 8) не обезбеди и не постави корпе за отпатке 

-ђубријере ( члан 28. став 1. и 2); 

 9) не одржава корпе за отпатке у исправном 

стању и не празни их свакодневно (члан 28. став 5); 

 10) не одржава и не уређује депоније ( члан 

29 став 3.); 

 11) извлачење фекалних и других отпадних 

вода не врши специјализованим возилима   

                   (члан  33. став 2); 

 12) уклањање снега и леда не врши у смислу 

одредбе члана 36. став 5 и 6; 

 13) уређивање и одржавање јавних зелених и 

рекреационих површина не врши у смислу   одредбе  

члана 55; 

 14) посуде са биљним декорацијама не 

поставља на прописан начин ( члан 88.став 3); 

 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 ди-

нара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

и одговорно лице у ЈП„Водовод-у“. 

 

Члан 108. 

 Новчаном казном у износу од 100.000,00 ди-

нара казниће се за прекршај предузеће и друго при-

вредно друштво, односно правни субјекат, ако: 

 

1) не врши редовно чишћење јавних 

површина ( члан 8. став 1. и 5); 

2) у водотокове и заштитну зону око во-

дотокова изводи фекалне и друге 

отпадне воде и баца        отпадни и 

други материјал ( члан 12. став 5. и 6.); 

3) не одржава чистоћу на градилишту ( č 

Члан 13); 

4) по завршетку радова на градилишту не 

уклони остатак материјала и не 

почисти простор, односно грађевински 

материјал по изградњи објекта 

складишти на улицу, тротоаре и друге 

јавне површине ( члан 14); 

5) смеће не прикупља у типским  

судовима ( члан 21); 

6) не обезбеди прописане судове за смеће 

( члан 23. став 1. и 2); 

7) не изврши поправку или набавку нових 

судова за смеће ( члан 24); 

8) у судове за смеће баца жар, отпад од 

сече огревног и другог дрвета, 

животињске лешеве и конфискате, 

медицински отпад, отпадни 

грађевински материјал и друге отпаде и 

предмете (члан 25); 

9) судове за смеће не држи на простору 

одређеном за ту намену ( члан 26. став 

1. и 2); 

10) не врши уклањање снега и леда ( члан 

36. став 1,2,3. и 4); 

11) не врши уклањање  леденица са 

кровова и других спољних делова 

зграде ( члан 38. став 1,2,3. и 4); 

12) не постави ознаке упозорења на 

опасност од обрушавања леденица  

(члан 38. став 5); 

13) уклоњени снег и лед не сакупља у 

смислу одредбе члана 39; 

14) не уклони паркирана и хаварисана 

возила по налогу Саобраћајне и 

Комуналне инспекције ( члан 40); 

15) поступа противно забранама из 

одредбе члана 41; 

16)  површине на којима се рад обавља 

моторним и другим возилима  не 

обезбеди на прописан начин ( члан 42); 

17) на градским улицама управља возилом 

чији точкови нису очишћени од блата, 

као и делови возила од блатњавих 

наноса ( члан 43); 
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18) моторна и запрежна возила којим се 

превози бетон, асвалт, песак, угаљ, 

земља и други растресити материјал не 

обезбеди од просипања ( члан 44. став 

1); 

19) приликом просипања материјала из 

возила не изврши чишћење (члан 44. 

став 2); 

20) приликом извођења грађевинских и 

других радова не предузима мере на 

заштити зелених и рекреационих 

површина  ( члан 58); 

21) дрвеће или шибље не уреди или не 

уклони у прописаним случајевима 

(члан 59); 

22) поступа противно забранама из 

одредбе члана 61; 

23) спољне делове зграда не одржава на 

прописан начин и не држи их у 

уредном и исправном стању (члан 67); 

24) радове на одржавању фасаде отпочне 

пре `прибављања одобрења надлежног 

органа, односно ако се радови не 

изводе у складу са издатим одобрењем 

( члан 69. став 1, и 2); 

25) пре извођења радова на спољним 

деловима зграда које су утврђене као 

културно добро или представљају 

добра која уживају претходну заштиту, 

не прибави услове и сагласност 

надлежног завода за заштиту 

споменика културе ( члан 70); 

26) клима уређаје, антенске и друге уређаје 

не поставља на прописан начин (члан 

71); 

27) оштећује или на други начин нарушава 

изглед спољних делова зграде (члан 

72); 

28) покретне рекламне паное, огласе, 

обавештења, плакате, смртовнице, 

рекламе и друге сличне натписе 

поставља на местима која за ту сврху 

нису одређена ( члан 81); 

29) не одржава отворе на коловозима, 

тротоарима, другим саобраћајним и 

јавним површинама ( члан 83); 

30) неовлашћено користи отворе, односно 

оштећује и уклања затвараче са отвора  

(члан 86); 

31) врши заузеће јавних површина без 

одобрења надлежног органа ( члан 89); 

32) ако заузеће јавних површина врши по 

истеку рока за који је дато одобрење 

надлежног органа ( члан 90. став 2); 

33) ако складиштењем грађевинског 

материјала исти не обезбеди од 

разношења, односно складиштењем  

затвара уличне канале и отворе, као и 

спречава отицање воде ( члан 90. став 

3. и 4); 

34) након истека рока за заузеће јавну 

површину не доведе у првобитно стање  

(члан 90. став 5) 

35) складиштење огревног материјала, 

камена, земље и осталог материјала 

врши на улицама, трговима и другим 

јавним површинама, односно ако исто 

складишти без одобрења надлежног 

органа ( члан 91); 

36) после утовара и истовара песка и 

шљунка не уклони остатке материјала 

и не очисти простор ( члан 92);  

37) не одржава чистоћу на селима око 

својих објеката ( član 94. став1,2 и 4); 

38) ако се не придржавају одредби из 

члана 96; 

39) ако поступи супротно одредби из члана 

98; 

40) ако не поступи по налогу комуналног 

инспектора у одређеном року. 

 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 ди-

нара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

и одговорно лице у предузећу и другом привредном 

друштву, односно правном субјекту. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 ди-

нара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

и предузетник. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 ди-

нара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

и физичко лице. 

 

Члан 109. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 ди-

нара, казниће се за прекршај предузеће и друго при-

вредно друштво, односно правни субјекат, ако: 

 

1)  одржавање водотокова и заштитне зоне 

око водотокова не врши на прописан начин          

      (члан 12.став 3); 

2)   комунално смеће не складишти на одре-

ђеним местима ( члан 20. став 1); 

3)   не обезбеди корпе за отпатке ( члан 28. 

став 3); 

4) јавне тоалете гради без одобрења надлеж-

ног органа, односно не уреди их и не одржа-

ва на        прописан начин ( члан 35); 

5)   јавне површине посипује средствима 

противно одредби члана 37; 
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6)раскопавање јавних површина врши про-

тивно одредбама члана 45-54; 

7)  опрему за игру деце и опрему за рекреа-

цију грађана не поставља и не стара се о у-

редном и      исправном стању истих у смислу 

одредбе члана 60; 

8)   употребу и истицање заставе не врши на 

прописан начин ( члан 73); 

9)   постављање фирми и реклама не врши по 

основу одобрења надлежног органа и у скла-

ду са   прописаним условима и не стара се о 

уредном стању истих ( члан 75); 

10) постављање паноа, билборда, рекламних 

стубова и других сличних објеката врши 

противно  прописаним условима ( члан 76); 

11) светлеће фирме и светлеће рекламе не 

одржава у исправном стању ( члан 77); 

12) пре почетка употребе пословне простори-

је излоге не усагласи са техничком докумен-

тацијом    (члан 78); 

13)  дотрајале излоге не адаптира ( члан 79); 

14)  излоге не аранжира на прописан начин ( 

члан 80 став 1,2. и 3); 

15)  у излозима истиче објаве, обавештења и 

плакате које нису у сагласности са делат-

ношћу  послодавца, као и држи амбалажу 

или складиштену робу (члан 80. став 4); 

16)  не чисти и не одржава излоге на пропи-

сан начин ( члан 80. став 5,6.и 7); 

17)  отворе на улицама и другим јавним 

површинама не одржава и не замењује (члан 

84); 

18)  за време извођења радова у отвору исти 

не огради препрекама и не обележи видљи-

вим  знацима, а по завршетку радова отвор 

не затвори прописно ( члан 85); 

19)  посуде са биљним декорацијама не 

поставља на прописан начин ( члан 88. став 

4). 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 ди-

нара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

и одговорно лице у предузећу и другом привредном 

друштву, односно правном субјекту. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 ди-

нара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

и предузетник. 

 

Члан 110. 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 ди-

нара казниће се за прекршај физичко лице, ако: 

1. не чисти јавну површину у смислу одредбе 

члана 8. став 5. ове одлуке; 

2. комунално, односно кабасто смеће не држи, 

односно не одлаже на прописан начин ( члан 

19.        став 1. и 2); 

3. не омогући пружање услуга изношења смећа 

( члан 19. став 3); 

4. судове за смеће не износи на одређене 

пунктове ( члан 19. став 6), 

5. не достави потребне податке ради обрачуна и 

наплате накнаде за пружање комуналних 

услуга изношења смећа ( члан 19. став 7); 

6. комунално смеће не износи и не одлаже у 

контејнере у прописаним кесама- врећама ( 

члан 22); 

7. гради пољски клозет или септичку јаму на 

подручју обухваћеном урбанистичким 

планом, односно без потврде надлежног 

јавног предузећа ( члан 31. став 1. и 2); 

8. ако не уклони пољски клозет и септичку јаму 

по истеку утврђеног рока (члан 31. став 3); 

9. изградњу пољских клозета и септичких јама 

не врши у складу са прописаним условима ( 

члан 32); 

10. септичке јаме не чисти у смислу одредбе 

члана 33. став 1; 

11. не одводи отпадне воде са спољне чесме на 

прописан начин (члан 34); 

12. поступа противно забранама из одредбе 

члана 41; 

13. по добијању одобрења за употребу зграде не 

поднесе захтев за обележавање зграде 

таблицом са исписаним кућним бројем ( члан 

65); 

14. неовлашћено поставља таблице са 

исписаним кућним бројем (члан 66); 

15. оштећује или на други начин нарушава 

изглед историјских споменика и споменика 

културе ( члан 74); 

16. прља или оштећује клупе за седење, посуде 

за биљне декорације и други улични 

мобилијар ( члан 88. став 7). 

17. не одржава путно земљиште за своје 

домаћинство ( član 94. став 3); 

18. ако се не придржавају одредби из члана 96; 

19. ако поступи супротно одредби из члана 98; 

20. ако не поступи по налогу комуналног 

инспектора у одређеном року. 

 

Члан 111. 

 Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане овом одлуком 

уплаћују се на уплатни рачун, број: 840-743351843-

13, са позивом на број модела: 097  63-

095100949758 „Приходи од новчаних казни изрече-

них у прекршајном поступку за прекршаје прописа-

не актом Скупштине општине Сурдулица“. 

Средства од новчаних казни из става 1. овог члан 

чине приход буџета општине Сурдулица. 
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 IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 112. 

 На питања која нису регулисана овом одлу-

ком непосредно се примењују одредбе Закона о ко-

муналним делатностима, Закона о управљању отпа-

дом, Закона о водама и других прописа којима се 

регулише обављање комуналне делатности и кому-

нално уређење, као и контрола комуналног реда.  

 

Члан 113. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о комуналном уређењу и хигијени на 

територији општине Сурдулица („Службени гла-

сник Града Врања“, број 31/14) и Одлука о  измени  

одлуке о комуналном уређењу и хигијени на тери-

торији општине Сурдулица ("Службени гласник 

Града Врања", број 34/16). 

 

 

Члан 114. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 352-102/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

 

791. 

 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл.гласник РС”, број 129/07 и 

83/2014-др. Закон и 101/16), члана 2. 3. 4. и 9. 

Закона о комуналним делатностима (“Сл. Гласник 

РС” бр. 88/2011  и 104/2016), члана  4. и 39.  Закона 

о прекршајима („Службени гласник РС“, број  

65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС), као и члана 36. 

став 1. тачка 7. Статута општине Сурдулица 

(“Службени гласник Пчињског оруга”, бр.25/08 и 

,,Службени гласник града Врања", бр.16/11), 

Скупштина општине Сурдулица, на седници 

одржаној  дана 18.12.2017. године,  донела је  

  

 

ОДЛУКУ О ПИЈАЦАМА 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се као комунална 

делатност одржавање пијаца и пружање услуга на 

њима, начин обављања ове комуналне делатности, 

као и друга питања од значаја за рад пијаца на 

територији општине Сурдулица.  

 

Члан 2. 

 Пијаце су, у смислу ове Одлуке, 

урбанистичким планом одређени и посебно уређени 

простори, опремљени одговарајућом 

инфраструктуром, објектима и продајним местима 

намењеним за промет производа и пружање других 

пијачних услуга.  

 

Члан 3. 

 Послове управљања, уређивања и одржавања 

пијаца на подручју насељеног места Сурдулица 

обавља Јавно  предузеће "Водовод” Сурдулица, 

основано од стране општине Сурдулица (у даљем 

тексту: Предузеће). 

 

Члан 4. 

 Пијацама у насељеним местима на 

територији општине Сурдулице осим у насељеном 

месту Сурдулица управљају месне заједнице.  

 Ближе услове коришћења и рада пијаца и 

вашара у насељеним местима осим на подручју 

насељеног места Сурдулица одређује месна 

заједница.  

 

Члан 5. 

 Корисници пијачних услуга у смислу ове 

Одлуке су:  

1. правна и физичка лица која користе пијачни 

простор у циљу продаје производа или пружања 

услуга под условима прописаним Законом и другим 

прописима, овом Одлуком и актима Предузећа које 

управља пијацама донетим у складу са овом 

Одлуком (у даљем тексту: Продавац) и 

2. лица која се на пијаци снабдевају производима и 

користе одговарајуће услуге (у даљем тексту: 

Купац).  

 

Члан 6. 

 Продајна места за промет производа и 

пружање услуга на пијаци су:  

1. објекти пословног простора који морају да буду 

прикључени на подземну нисконапонску 

електричну мрежу и мрежу водовода и 

канализације, 

2. киосци и други монтажни објекти,  

3. тезге за излагање и продају производа које се 

лако чисте и одржавају,  

4. боксови и продајни пултови и 

5. друга уређена у складу са прописима продајна 

места.  

Члан 7. 

 Предузеће којем је поверено управљање, 

одржавање и уређивање пијацама обавезно је да у 

складу са законом изврши категоризацију и 
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реонизацију пијачног простора према врсти робе и 

услуга, као и да обезбеди посебан улаз за доставна 

возила и посебне улазе за купце.  

 Предузеће је дужно да пијачни простор 

огради и опреми тако да се лако чисти и одржава.  

 

II  ВРСТЕ ПИЈАЦА 

 

Члан 8. 

 Према врсти робе која се продаје, пијаца 

може бити:  

1. Зелена,  

2. Робна,  

Члан 9. 

 На Зеленој пијаци обавља се промет на мало:  

1. пољопривредно-прехрамбених производа 

- свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова, 

јаја и меда,  

- јужног воћа,  

2. – меса , месних прерадјевина, млечних производа, 

и кора за питу, 

3. - цвећа, украсног и лековитог биља, садног 

материјала, семенске робе, украсних јелки и омота 

за паковање намирница, 

4. - непрехрамбених производа занатских радњи и 

домаће радиности.  

 На робној пијаци обавља се промет на мало:  

1. непрехрамбених производа као што је текстил, 

одећа, обућа, 

2. финалних производа за личну употребу и 

употребу у домаћинству од порцелана, стакла, 

керамике, коже, текстила, гуме и пластике, 

3. металне и електротехничке робе за чији промет и 

употребу није прописано обезбеђење гарантног 

листа и техничког упутства,  

4. спортске опреме,  

5. хемијских производа и то: сапуна и детерџената, 

препарата за чишћење и полирање, козметичких и 

тоалетних препарата,  

6. књига и канцеларијског прибора,  

7. половне (употребљаване) робе (одећа, обућа, 

разних кућних предмета, аутоделова, мотора и 

њихових делова, електричних апарата и друге 

сличне робе).  

 

Члан 10. 

 Вашари су продајна места привременог 

карактера, организовани на отвореном или 

затвореном простору у складу са Законом на којима 

се може вршити промет на мало све робе наведене у 

члану 9. ове Одлуке.  

 

Члан 11. 

 Предузеће којем је овом Одлуком поверено 

управљање пијацама у насељеном месту 

Сурдулицан Одлуком о пијачном реду утврдиће 

категоризацију и реонизацију постојећих пијаца у 

складу са овом Одлуком и законским прописима. 

  

III    УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ПРОМЕТА РОБЕ  НА ПИЈАЦИ 

 

Члан 12. 

 Пољопривредне производе на зеленим 

пијацама могу продавати:  

1. индивидуални пољопривредници и чланови 

њиховог породичног домаћинства уз доказ да су 

обвезници пореза на приход од пољопривреде и 

2. предузетници који су основали радњу на тезги на 

овим пијацама за промет на мало пољопривредних 

производа.  

Члан 13. 

 Производе занатских радњи и домаће 

радиности могу продавати предузетници који те 

производе израђују и чланови њиховог породичног 

домаћинства или њихови радници који на месту 

продаје морају имати решење о упису радње у 

регистар и уговор о радном ангажовању радника.  

 

Члан 14. 

 Индустријско-непрехрамбене производе на 

робним пијацама могу продавати предузетници који 

имају основану радњу на пијаци, а половну робу 

могу продавати физичка лица.  

 

Члан 15. 

 Промет на мало меса, месних и млечних 

прерађевина обавља се у објекту који мора 

испуњавати санитарно-хигијенско-техничке услове 

прописане Законом и другим прописима.  

 

Члан 16. 

 Ближе услове и начин пружања пијачних 

услуга корисницима и других услуга за коришћење 

пијаца уређује се Одлуком о пијачном реду.  

 

IV  РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА 

 

Члан 17. 

 Радно време пијаца је једнократно.  

 Радно време пијаца уређује се Одлуком о 

пијачном реду.  

 Радно време пијаца истиче се на видном 

месту на свакој пијаци.  

 Радно време пијаца у време одржавања 

вашара одређује се Одлуком Управног одбора 

Предузећа.  

Члан 18. 

 Одлуком о пијачном реду Предузеће посебно 

ће регулисати време и рокове допреме робе и 
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одношења робе по завршетку радног времена пијаце 

и друге обавезе продаваца.  

Члан 19. 

 Корисници пословног простора и пијачних 

места дужни су да ускладе своје радно време са 

прописаним радним временом пијаце. 

  

V  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И 

КОРИСНИКА 

Члан 20. 

 Предузеће је дужно да на пијаци обезбеди:  

- продајна места у складу са чланом 6. ове Одлуке, 

- службене просторије за рад надлежних инспекција 

и других надзорних и контролних органа, 

опремљене одговарајућим канцеларијским 

намештајем, телефоном, санитарним чвором, 

електричним инсталацијама и уређајима за 

загревање простора, 

- мерне уређаје за проверу тежине продате или 

купљене робе, који треба да буду доступни свим 

корисницима пијачних услуга.,  

- службене просторије са санитарним чвором за 

запослене у предузећу, 

- чесме са водом за пиће, довољан број хидраната и 

потребну количину воде за прање пијаца,  

- санитарни чвор за јавно коришћење, који се 

састоји од женског и мушког одељења са 

предпросторијама опремљеним уређајима и 

прибором за прање руку, 

- одржавање санитарно-хигијенских услова на 

пијацама и јавним површинама ван пијачног 

простора у ширини тротоара, 

- по потреби најкасније у року од шест сати по 

истеку радног времена пијацу очисти, опере водом 

под притиском и уреди пијачни простор,  

- врши дезинфекцију пијачних тезги и отвореног 

продајног простора,  

- постави довољан број корпи за отпатке,  

- за прикупљање смећа обезбеди довољан број 

посуда (контејнера) у зависности од величине 

пијаце,  

- обезбеди редовно изношење смећа које се током 

дана накупи, 

- обезбеди потребну количину санитарно-

хигијенски исправне воде за прање и освежавање 

пољопривредних производа који се продају на 

пијаци,  

- у току радног времена пијаце обезбеди да се 

редовно прикупљају отпаци и односе у посуде за 

скупљање смећа, 

- осветли пијачни простор у ноћним часовима,  

- у зимском периоду благовремено уклони лед и 

снег на пијацама и обезбеди довољну количину 

средстава која спречавају замрзавање пролаза и 

других површина на пијацама, 

- обезбеди и друге услове потребне за несметано 

одвијање промета производа и услуга, као и 

одржавање реда и чистоће на пијацама.  

 

Члан 21. 

 Предузеће је дужно, у циљу уређења и 

одржавања пијаца, да врши следеће послове:  

- одржава и уређује објекте и простор и предузима 

друге мере за стално побољшавање услова пружања 

пијачних услуга,  

- одржава објекте инфраструктуре која служи за 

функционисање продаје и услуга на пијацама,  

- одржава продајна места и тезге на пијацама у 

уредном стању и врши замену дотрајалих тезги 

новим,  

- обавештава потрошача на пијацама и ствара 

услове за заштиту истих,  

- обезбеђује друге услове потребне за одржавање 

реда и чистоће на пијацама и несметано одвијање 

промета робе.  

 

Члан 22. 

 Продавац, као и предузетник на пијаци је 

дужан да: 

- плаћа редовно накнаду за продајни простор по 

Ценовнику Предузећа, 

- поштује Одлуку о пијачном реду,  

- истакне цену производа које продаје,  

- обезбеди квалитет производа и услуга,  

- чува производе под хигијенским условима,  

- одржава чистоћу на продајном месту,  

- уклони отпатке, амбалажу и друго у контејнере, 

- уклони робу са тезге, пулта, постоља, бокса или за 

то посебно обележеног места по истеку радног 

времена пијаце. 

 Приватни предузетник је дужан да уредно 

истакне таблу са именом власника, називом и 

адресом радње. 

 

Члан 23. 

 На пијацама је забрањено:  

- бацање отпадака ван корпи, односно посуда за 

сакупљање смећа,  

- држање амбалаже испред и око продајног места,  

- ложење ватре, просипање течности и слично,  

- седење, лежање и спавање на пијачним тезгама,  

- увођење паса и других животиња на пијацама које 

за то нису одређене, 

- продаја и точење алкохолних пића,  

- пушење у просторијама у којима се продају 

животне намирнице, као и другим затвореним 

деловима пијаце,  

- за време радног времена пијаце улажење у пијачни 

простор превозним средствима (моторним 

возилима, бициклима и сл.), 
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- неовлашћено постављање, уклањање и померање 

објеката, тезги, пултова, постоља и боксова.  

 

VI  НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ 

ПРОСТОРА 

 

Члан 24. 

 Продавци плаћају Предузећу накнаду за 

коришћење пијачног простора и пружање других 

пијачних услуга.  

 Накнада из става 1. овог члана утврђује се у 

зависности од врсте и количине производа, односно 

пружање услуге, времена коришћења, локације, 

врсте продајног места на пијаци, као и других 

елемената утврђених у Ценовнику.  

 Ценовник из става 2. овог члана доноси 

Управни одбор предузећа.  

Члан 25. 

 Средства остварена од наплате накнаде из 

члана 24. ове Одлуке приход су  Предузећа.  

 

VII НАДЗОР 

 

Члан 26. 

 Надзор над применом ове Одлуке и над 

радом Предузећа вршиће Општинска 

управа,односно кумунална инспекција. 

                                                           

Члан 27. 

 Послове инспекцијског надзора над 

применом ове Одлуке вршиће Одељење инспекција 

Општинске  управе Сурдулица.  

 

VIII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 Забрањен је промет роба и услуга 

предузетницима и физичким лицима на јавним 

површинама ван пијачног простора. 

 Коришћење услуга пијаца може се вршити и 

ван пијачног простора (осим за млеко и млечне 

производе) у случај када тај простор није довољан 

за нормално обезбеђивање права коришћења 

пијачних услуга, уз сагласност надлежних 

општинског органа, под условом да се обезбеди 

нормално и безбедно одвијање саобраћаја.  

 

IX  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

 Новчаном казном у износу од 100.000,00 

динара казниће се Предузеће уколико не примењује 

одредбе члана 17. 20. и 21. ове Одлуке, а одговорно 

лице у Предузећу казниће се новчаном казном у 

износу од 10.000,00 динара.  

 

Члан 30. 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара казниће се физичко лице које се затекне да 

на пијаци поступа супротно одредбама члана 22. и 

23. ове Одлуке. 

 Предузетник који се затекне на пијаци 

супротно одредбама члана 22. и 23. ове Одлуке, 

казниће се новчаном казном од 50.000,00 динара. 

 

Члан 31. 

 Физичко лице које врши промет робе и 

услуга ван пијачног простора на јавним 

површинама у смислу члана 28. ове Одлуке казниће 

се новчаном казном од 10.000,00 динара. 

 За исти прекршај казниће се предузетник 

новчаном казном у износу од 50.000,00 динара. 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 Предузеће је дужно да у року од два месеца 

од дана ступања на снагу ове Одлуке донесе Одлуку 

о пијачном реду у смислу члана 11. 16. 17. и 18. ове 

Одлуке.  

 

Члан 33. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о пијацама (,,Службени гласник Града 

Врања", бр.9/11). 

 

Члан 34. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласник града 

Врања". 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 330-1/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

792. 

            На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

РС”, број 129/07, 83/2014-др. Закон и 101/16), члана 

2. 3. 4. и 9. Закона о комуналним делатностима 

(“Службени гласник РС” бр. 88/2011  и 104/2016), 

члана 4. и 39.  Закона о прекршајима („Службени 

гласник РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС), 

као и  члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине 

Сурдулица (“Службени гласник Пчињског оруга”, 

бр.25/08 и ,,Службени гласник града Врања“, 

бр.16/11), Скупштина општине Сурдулица, на 

седници одржаној дана 18.12.2017. године, донела је  
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О Д Л У К У 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И 

ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се распоред, почетак 

и завршетак радног времена угоститељских, трго-

винских и занатских објеката на територији општи-

не Сурдулица. 

 

Члан 2. 

Предузећа и друга правна лица и оснивачи 

самосталних радњи могу радити и дуже од пропи-

саног радног времена по одобрењу надлежног орга-

на Општинске управе, под условом да се оваквим 

продуженим радом не узнемиравају грађани који 

станују или раде у суседству. 

 

Члан 3. 

Распоред, почетак и завршетак радног вре-

мена, утврђен овом одлуком, мора бити истакнут на 

улазу или на другом видном месту објеката у коме 

се обавља делатност, односно послови из члана 1. 

ове Одлуке. 

Истакнути распоред, почетак и завршетак 

радног времена мора се поштовати. 

 

Члан 4. 

Обавезно радно време угоститељских, трго-

винских и занатских објеката одређује се према пе-

риодима: 

• летњи период од 22. марта  до 22 

септембра,  

• зимски период  од 23. септембра  до 21. 

марта. 

 

Члан 5. 

Угоститењским објектима у смислу ове 

Одлуке сматрају се : ресторани, кафане, кафетерије, 

гостионице, бифеи, барови, пивнице, кафићи, кафе-

посластичарнице, пицерије, самосталне угоститељ-

ске радње које делатност обављају у киосцима, 

баштама, на платоима и другим јавним површина-

ма, као и сви остали објекти који се баве продајом 

хране која се обично конзумира на лицу места, као и 

продајом пића уз храну, евентуално уз неки вид за-

баве, диско клубови (дискотеке) и ноћни клубови. 

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1.Угоститељство 

Члан 6. 

           Угоститењски објекти из члана 5.ове Одлуке  

радиће: 

1.    у зимском периоду: 

           од 06-24 часа у радним данима, 

           од 06-01 часа у данима државних и верских 

празника, викендом (петак, субота) и за  време зим-

ског распоста. 

 2.   у летњем периоду: 

       од 06-01 часа у радним данима, 

       од 06-02 часа у данима државних и верских 

празника, викендом (петак, субота) и за    време 

летњег распуста. 

3.  Диско клубови (дискотеке), ноћни клубови и  

барови радиће од 18-04 часа. 

4.     Хамбургернице (брза храна шалтерског типа) 

радиће 1,00 час дуже од прописаног радног времена. 

Наведени објекти радиће још један сат преко одре-

ђеног радног времена због пописа дневног пазара. 

 5.   Коришћење музике на отвореном простору 

(летње баште и др.) дозвољава се само до 24,00 ча-

са. 

 

2. Трговина  

Члан 7. 

Продавнице непрехрамбених производа мо-

рају бити отворене сваког радног дана од 08 до 12 

часова и од 17 до 20 часова (летњи период), односно 

од 08 до 12 часова и од 16 до 19 часова (зимски пе-

риод). 

Суботом продавнице непрехрамбених произ-

вода морају бити отворене у времену од 08 до 15 

часова. 

Изузетно од става 1 и 2. овог члана, продав-

нице непрехрамбених производа морају бити отво-

рене и то: 

1. све робене куће сваког радног дана од 08 до 

20 часова, суботом од 08 до 15 часова, 

2. бензинске станице у граду и насељеним 

местима, на територији општине Сурдулица, 

од 0,00 до 24,00  (нон-стоп), 

3. галерије за продају дела ликовне и 

примењене уметности и антикварнице од 09 

до 21 часа, сваког радног дана и суботом од 

09 до 15 часова, 

4. продавнице погребне опреме од 08 до 20 

часова сваког радног дана, 

5. апотеке које раде једнократно од 7,30 до 

14,30 часова, двократно од 7,30 часова сваког 

дана дежурна до 24,00 часа, а после 24,00 

часа приправна апотека и апотекар о чему се 

обавезно обавештава Служба хитне помоћи,  

6. пољопривредне апотеке од 08 до 12 часа и од 

16 до 19 часова (зимски период), односно, од 

08 до 12 часа и од 17 до 20 часова (летњи 
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период), сваког радног дана, а суботом од 08 

до 15 часова, 

7. ветеринарске апотеке од 06 до 20 часова 

сваког радног дана осим недеље, а дежурна 

од 06 до 24 часа, 

8. продавнице цвећа од 08 до 22 часа сваког 

дана осим недеље, 

9. парфимерске радње и продавнице одеће и 

обуће од 09 од 21 час сваког дана, а суботом 

од 09 до 15 часова и 

10. гвожђаре и друге непрехрамбене продавнице 

мешовите робе од 08 до 20 часова сваког 

радног дана, а суботом од 08 до 15 часова. 

Члан 8. 

Продавнице прехрамбених производа морају 

бити отворене сваког дана од 06 до 22 часа, неде-

љом од 07 до 14 часа, дракстори сваког дана од 06 

до 24 часа, а могу и непрекидно 0.00 до 24,00 часа 

недељом дежурне од 07 до 22 часа, остале од 07 до 

14 часа. 

Продавнице хлеба и белог пецива морају би-

ти отворене сваког дана од 06 до 22 часа недељом 

од 07 до 14 часа. 

 

Члан 9. 

Дежурне продавнице, које раде недељом, мо-

гу бити затворене понедељком од 06 до 11 часа или 

од 15 до 20. 

Члан 10. 

Продавнице новина, дувана и дуванских пре-

рађевина (киосци) морају бити отворене сваког дана 

од 06 до 22 часа, недељом од 06 до 12 часа. 

Изузето из става 1. овог члана, продавнице 

новина, дувана и дуванских прерађевина, могу бити 

затворене један дан у недељи, према одлуци на-

длежног органа правног лица, односно оснивача 

радње, под условом да је обезбеђено у све радне 

дане нормално снабдевање грађана у свим деловима 

града и у насељеним местима. 

 

3. Занатство 

Члан 11. 

     Занатске радње и  сервиси морају бити отворени 

и вршити услуге и то: 

1. занатске радње сваког дана од 08 до 20 

часова, осим недеље, 

2. самосталне пекарске радње, бурекџијске, 

кораџиске и радње за израду белог пецива, 

сваког дана од 06 до 15 часова, а надељом од 

06 до 13 часова, 

3. посластичарске радње сваког дана и недељом 

од 08 до 24 часа, а понедељком могу бити 

затворене, 

4. фризерске, козметичарске, берберске и 

педикирске радње, сваког дана од 08 до 21 

час, а недељом од 08 до 13 часа, 

5. видео-клубови сваког дана од 11 до 24 часа, 

6. игре на срећу од 09 до 24 часа, 

7. забавне радње (личне, услужне активности) 

од 09 до 24 часа сваког дана, а понедељком 

могу бити затворене, 

8. сервиси за поправку уређаја у домаћинству 

сваког радног дана од 08 до 20 часова, а 

суботом од 08 до 15 часова, 

9. сервиси за поправку, одржавање, прање и 

подмазивање моторних возила и 

вулканизерске радње сваког дана од 07 до 20 

часова, осим недеље, 

10. дежурни сервиси раде недељом од 08 до 18 

часова, стим што понедељком могу бити 

затворени и 

11. занатске радње чији су производни програми 

везани искључиво за програме правних лица, 

свакаог радног дана од 07 до 15 часова. 

 

Члан 12. 

Изузетно од одредбе члана 6. до 11. ове 

Одлуке, у случају проглашења опште несташице 

електричне енергије и увођењу мера штедње е-

лектричне енергије, као и због наступања поремећа-

ја на тржишту услед недостастка одређених врста 

роба и недостатка енергетских горива, радно време 

у делатностима из члана 1 ове Одлуке усклађује се 

са мерама за превазилажење одређеног стања. 

 

Члан 13. 

Када због специфичности услуга пословања 

није могуће обављати делатности из члана 1. ове 

Одлуке, за време трајања прекида испоруке е-

лектричне енергије, радно време мора се ускладити 

са утврђеним редоследом и начином испоруке е-

лектричне енергије. 

 

Члан 14. 

Када због наступања елементарних и других 

већих непогода није могуће обављати поједине де-

латности из члана 1. ове Одлуке, исте се неће обав-

љати док такве околности трају. 

 

Члан 15. 

Начелник Општинске управе својим актом 

одређује који пословни објекти и радње и у ком 

времену морају бити отворени, када наступе окол-

ности из члана 12. до 14. ове Одлуке. 

 

Члан 16. 
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Радње на пијацама (продавнице, самопослу-

ге, занатске и друге радње), морају бити отворене 

сваког дана од 06 до 13 часа. 

Радње на пијацама могу бити затворене један 

дан у недељи према одлуци надлежног органа прав-

ног лица односно оснивача радње. 

 

Члан 17. 

Уочи дана државних празника у које се не 

ради два, односно три дана, трговински и занатски 

објекти морају бити отворени и то: 

1. продавнице прехрамбених производа 

самопослуге од 06 до 20.часова, 

2. продавнице непрехрамбених производа 

од 08 до 18 часова, 

3. самосталне пекарске радње од 06 до 18 

часова, 

4. фризерске, козметичарске, бербеске и 

педикирске радње од 07 до 20 часова, 

5. сервис и друге радње од 08 до 16 часова, 

6. апотеке од 7,30 до 20,30 часова, дежурне 

до 24,00 часа, после 24,00 часа приправна 

апотека и 

7. ветеринарске станице од 08 до 16 часова. 

Ако дан у очи празника пада у недељу, тога 

дана радно време трговинских и занатских објеката 

биће као недељом, у том случају и трговински и 

занатски објекти морају бити отворени суботом у 

време одређено у претходном ставу. 

 

Члан 18. 

У дане државних празника, у које се не ради 

два, односно три дана, предузећа ће одредити де-

журне продавнице и дежурне самопослуге. 

Списак дежурних продавница и дежурних 

самопослуга, предузеће ће доставити Општинској 

управи и тржишној инспекцији. 

 

Члан 19. 

На дан државног празника у који се не ради 

један дан, продавнице непрехрамбених пороизвода 

могу бити затворене. 

На дан државног празника из предходног 

става овог члана, биће отворене продавнице пре-

храмбених производа у времену од 07 до 15 часова. 

 

Члан 20. 

У дане државних празника морају бити отво-

рене: 

- угоститељске радње из члана 5. ове Одлуке, 

- бензинске станице у граду и насељеним местима , 

на територији општине Сурдулица , 

- посластичарске радње од 07 до 21 час, стим што 

наредног дана, после празника, могу бити затворене 

и 

- апотеке од 7,30 до 24,00 часа, а после 24 часа при-

правна апотека. 

Члан 21. 

Надзор над применом ове Одлуке врши ко-

мунална инспекција. 

 

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара каз-

ниће се за прекршај правно лице: 

• ако своју делатност не обавља у време 

одређено чланом 6 до 11. Одлуке и чланом 

16 до 20. Одлуке и не придржава се 

исакнутог радног времена, 

• ако делатност обавља дуже од прописаног 

радног времена, 

• ако се не придржава распореда, почетка и 

завршетка радног времена и 

• ако не поштује прописано време коришћења 

музике на отвореном простору (летње баште 

и др.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

од 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

оснивач самосталне радње-предузетник од 50.000,00 

динара. 

 

Члан 23. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казни-

ће се за прекршај, одговорно лице у правном лицу и 

оснивач самосталне радње, ако на улазу или на дру-

гом видном месту пословног објекта, односно рад-

ње, није истакао распоред радног времена. 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о радном времену угоститељских, 

трговинских  и занатских објеката („Службени гла-

сник Града Врања“ бр.16/10) 

 

Члан 25. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 130-37/17-01                                                                                  

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

793. 
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На основу члана 20. и члана 32. став 1. тачка 

6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07,83/14-

др.закона и 101/2016), чл.3.ст.2.Закона о  добробити 

животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),  чл.46. 

Закона о ветеринарству („Сл.гл.РС“ бр.91/05, 30/10 

и 93/12) члана  4. и 39. Закона о прекршајима  („Сл. 

гласник Републике Србије“, бр. 65/2013, 13/2016, 

98/2016-Одлука УС), члана 36. става 1. тачке 7. 

Статута општине Сурдулица („Сл. гл. Пчињског 

округа“, број: 25/08 и „Сл.гл. Града Врања“ бр. 

16/11), члана 3. став 2. Закона о добробити 

животиња  ("Службени гласник РС", број 41/09),  

члана 46. Закона о Ветеринарству („Сл.гл. РС“, 

бр.91/05, 30/10 и 93/12), Скупштина  општине 

Сурдулица, на седници одржаној дана  18.12.2017. 

године, донела је 

О Д Л У К У 

О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ  ДОМАЋИХ И 

ЕГЗОТИЧНИХЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови за 

држање домаћих и егзотичних животиња на 

подручју  општине Сурдулица. 

 

Члан 2. 

Домаће животиње, у смислу ове Одлуке, су 

животиње које је човек одомаћио и чији опстанак 

зависи од непосредне бриге човека. 

Домаће животиње се могу чувати као кућни 

љубимци (које човек чува ради дружења) или као 

животиње које се чувају и репродукују у производне 

сврхе. 

Егзотичне животиње су дивље животиње које 

нису аутохтоне на овим просторима. 

 

Домаћим и егзотичним животињама сматрају 

се копитари, папкари, перната живина, , голубови, 

украсне и егзотичне птице, економски и расни 

кунићи, пси, мачке и пчеле. 

У економске расе живине спадају расе за 

производњу јаја, меса као и расе комбинованих 

способности. 

У украсне расе живине спадају крупна, 

средња и патуљаста живина, борци, фазани, 

паунови, пловуше, гуске и препелице. 

 

Члан 3. 

На урбаном подручју  општине Сурдулица 

односно на подручју које се налази у обухвату 

Плана Генералне Регулације забрањено је држање 

копитара, папкара, економских раса пернате 

живине, економских раса кунића и пчела. 

 На подручју  општине Сурдулица забрањено 

је држање пса пит бул теријер. 

 

Члан 4. 

 Копитари, папкари, економске расе пернате 

живине, економских раса кунића и пчела могу се 

држати на подручју  општине Сурдулица које није 

обухваћено чланом 3. ове одлуке, под условом да се 

држе у прописано изграђеним и уређеним 

објектима. 

Изградња објеката за држање животиња 

врши се по Закону о планирању и изградњи уз 

обавезу испуњавања ветеринарско-санитарних 

услова по нормативима за одређену врсту. 

Члан 5. 

На подручју  општине Сурдулица могу се у 

складу са одредбама ове Одлуке држати: 

• пси и мачке у становима и двориштима 

породичних стамбених зграда ; 

- голубови у стамбеним, породичним 

стамбеним зградама и двориштима 

породичних  стамбених зграда ; 

- украсна живина регистрована код 

овлашћених удружења, ако се чува 

искључиво ради излагања на изложбама 

и за потребе такмичења, као и 

- расни кунићи. 

                                       

Члан 6. 

Одредбе ове Одлуке о броју и врсти 

животиња које се могу држати не односе се на 

правна и физичка лица којима је предмет пословања 

производња и држање животиња у складу са 

посебним прописима. 

 

Члан 7. 

Одредбе ове Одлуке о броју и раси паса који 

се не могу држати, не односе се на правна и физичка 

лица која у вршењу своје редовне делатности 

користе псе у циљу физичког обезбеђења службених 

просторија и објекта ( службени пси ). 

 

II  ЗАШТИТА ДОБРОБИТИ  ЖИВОТИЊА 

 

Члан 8. 

Забрањено је злоупотребљавати или мучити 

животиње. 

Власници и држаоци животиња морају се 

односити према својим животињама са пажњом 

доброг домаћина и обезбедити услове којима се 

задовољавају животне потребе животиње, као што 

су: довољна количина квалитетне хране и воде, 
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простор за кретање, исхрану и заклон. 

Објекти у којима се држе животиње морају 

бити уређени и опремљени на начин којим се 

обезбеђује задовољавање биолошких потреба 

животиња у зависности од врсте и категорије 

животиња. 

Забрањено је организовати, финансирати или 

бити домаћин борбе између животиња исте или 

различитих врста. 

 

III  УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ И 

ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА 

 

1. Пси и мачке 

 

Члан 9. 

Пси и мачке могу се држати под условима и 

на начин да се не узнемиравају трећа лица и 

обезбеди сигурност и хигијена. 

Држалац пса или мачке дужан је да се о овим 

животињама брине, да их негује, храни и да им 

обезбеди неопходне санитарно-хигијенске услове и 

лечење. 

Члан 10. 

У стану се могу држати два пса или две 

мачке или један пас и једна мачка уз сагласност 

већине власника станова. 

У стану се може држати подмладак ових 

животиња најдуже до навршена 4 месеца старости. 

У стану се може држати пас под условом да 

не загађује животну средину и да не узнемирава 

остале станаре лајањем, завијањем или цвиљењем. 

 

Члан 11. 

Држалац пса дужан је да трајно обележи и 

изврши упис и регистрацију свог пса на начин 

прописан законом. 

Држалац паса и мачака је дужан да врши 

редовну вакцинацију животиња против беснила и 

дугих заразних болести и да о томе поседује 

одговарајућу документацију. 

 

Члан 12. 

Пси и мачке не смеју се: 

- чувати у подрумским и заједничким просторијама, 

у ходницима, на терасама, 

   лођама и балконима вишеспратних стамбених 

зграда; 

- уводити у средства јавног саобраћаја, шеталишта и 

друга јавна места где се 

   окупља већи број грађана; 

- појити и купати на јавним чесмама и бунарима 

намењеним водоснабдевању 

   грађана ; 

- шишати у парковима и другим јавним површинама  

- хушкати у парковима и другим јавним површинама 

- сахрањивати и остављати ван места одређеног за 

ту сврху. 

                                                      

Члан 13. 

Уколико пас или мачка при извођењу из 

стана загади лифт, заједничко степениште или друге 

заједничке просторије зграде, држалац животиња је 

дужан да без одлагања опере и очисти загађену 

површину. 

 

Члан 14. 

У дворишту породичне стамбене зграде могу 

се држати највише два пса а подмладак најдуже до 

навршена четири месеца старости. 

Уколико двориште користи више 

домаћинстава, може се чувати највише један пас по 

домаћинству уз сагласност свих корисника 

дворишта. 

 

Члан 15. 

У дворишту породичне стамбене зграде, пас 

се може држати под условом да је двориште 

ограђено а пас везан ланцем за огрлицу са 

покретном кариком. 

Ланац не може бити дужи од три метра. 

Овако везаном псу може се наместити жица са 

вођицом, ради кретања по дворишту, а  која је 

дугачка толико да не узнемирава станаре и 

пролазнике, тако да не могу прићи уличној огради, 

односно регулационој линији на удаљености од 

најмање 1,5 м, као и најмање 1,5 м од граница 

суседних парцела. 

У ограђеном дворишту породичне стамбене 

зграде пас се може држати и у боксу саграђеном од 

жице или чврстог грађевинског материјала са 

бетонираним подом. Одвод нечистоће и воде мора 

бити цевима спроведен у простор држаоца пса. 

Бокс мора бити удаљен најмање 1.5 м од 

ограде суседног дворишта односно регулационе 

линије, бокс мора да буде удаљен најмање 4 м од 

најближег стамбеног или пословног објекта на 

суседној парцели,  а на улазној капији мора бити на 

видном месту истакнут натпис „Чувај се пса“. 

Пас се може пуштати са везе ако не постоји 

могућност да напусти двориште или да узнемирава 

суседе и пролазнике. 

 

Члан 16. 

Власник односно држалац може изводити 

великог или опасног пса само на кратком повоцу и 

са заштитном корпом на њушци, а малог пса и 

подмладак до навршена четири месеца старости на 

кратком повоцу без заштитне корпе на њушци. 

Изузетно, без заштитне корпе на њушци, а 
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под непосредном контролом држаоца, на 

одговарајућем поводнику, могу да се изводе 

њуфаундлендери, ирски вучји хртови, бернардинци 

и пси у тренутку истрчавања-физичког тренинга уз 

бицикл или мотоцикл. 

Лица млађа од 16 година не могу бити 

водичи великих и опасних паса. 

 

Члан 17. 

Пси из члана 16. став 1. ове Одлуке се могу 

пуштати са поводника и са заштитном корпом на 

њушци да се слободно крећу, искључиво на јавној 

површини коју својом одлуком Општинско Веће  

општине Сурдулица определи за ову намену, с тим 

што та површина  мора бити ограђена жичаном 

оградом и обележене натписом „Простор за шетање 

пса“. 

Члан 18. 

Уколико пас приликом извођења и кретања 

загади јавне површине, држалац је дужан да их без 

одлагања очисти. 

 

Члан 19. 

Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац 

животиња је дужан да одмах одведе пса или мачку 

до најближе ветеринарске станице-амбуланте и о 

томе обавести орган  надлежан за послове 

ветеринарске инспекције. 

                                                            

2. Украсне егзотичне животиње и голубови 

 

Члан 20. 

Украсне и егзотичне птице могу се држати у 

кавезима: 

- у становима и објектима колективног 

становања у броју и на начин којим се други 

станари не ометају у мирном коришћењу 

стана ; 

- у становима, помоћним објектима и у 

двориштима индивидуалног становања у 

броју и на начин којим се не узнемиравају 

суседи и пролазници 

 

Члан 21. 

Голубови се могу држати: 

- у помоћним објектима (кавезима) ; 

- на крову или тавану 

- у дворишту објеката индивидуалног 

становања и 

- у заједничком дворишту породичне 

стамбене зграде уз писмену сагласност 

корисника заједничког дворишта. 

Голубови се могу држати у броју и на начин 

којим се не узнемиравају суседи и пролазници. 

Члан 22. 

Власник или држалац голубова мора да 

поседује потврду овлашћене ветеринарске службе о 

редовној вакцинацији голубова у складу са 

посебним прописом. 

 

Члан 23. 

Објекти за држање голубова морају редовно 

да се чисте и најмање два пута годишње 

дезинфикују. 

Власник или држалац голубова мора да 

поседује потврду овлашћене ветеринарске службе о 

редовној дезинфекцији објекта. 

Подови објеката за држање голубова морају 

да буду изграђени од водонепропусног материјала. 

 

Члан 24. 

У објектима колективног становања није 

дозвољено држање и храњење голубова. 

 

3. Копитари и папкари 

 

Члан 25. 

Копитари и папкари за потребе домаћинства 

могу се држати у објектима изграђеним за те 

намене, удаљеним најмање 10 метара од стамбеног 

објекта на истој парцели и 15 метара од стамбених 

објеката на суседним парцелама с тим да се 

обезбеди одвођење течне нечистоће и отпадних вода 

цевима до прихватног базена и одлагање чврстог 

стајског отпада на ђубриште. 

 

Члан 26. 

Прихватни базен или ђубриште мора бити 

урађен тако да не дозвољава отицање нечистоће и 

загађивање околине и удаљен најмање 20 метара од 

стамбеног објекта, бунара односно живог извора 

воде и то само на нижој коти. 

Прихватни базен или ђубриште мора редовно 

да се празни. 

Јама за осоку мора да буде од бетона или 

другог водонепропусног материјала, са поклопцем и 

са дном испод нивоа ђубришта. 

Власник или корисник објекта мора да 

изгради ђубриште за чврст стајњак од бетона или 

другог водонепропусног материјала. 

Дно ђубришта за стајњак мора да буде 

изграђено у нагибу ка сабирном каналу за 

сакупљање оцеђене воде из стајњака, а сабирни 

канал мора да се улива у јаму за осоку. 

У летњим месецима копитари и папкари 

могу да се држе испод надстрешнице, под условом 

да се обезбеди одвођење нечистоће и воде у јаму за 

осоку. 

 

Члан 27. 
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Јама за осоку мора да буде удаљена од чесме, 

бунара или другог извора водоснабдевања најмање 

20 метара и не сме да се прикључи на јавну 

канализацију. 

                                                                     

4. Перната, украсна живина и расни кунићи 

                                                          

Члан 28. 

Економска перната живина може се држати у 

живинарнику или ограђеном простору који спречава 

неконтролисан излазак живине и који се мора 

хигијенски одржавати. 

 

Члан 29. 

Украсна живина и расни кунићи могу се 

држати искључиво у жичаним кавезима смештеним 

у дворишту или у помоћном објекту, на начин којим 

се не узнемиравају суседи уз и уз обавезно 

одржавање хигијене. 

Власник може чувати највише 10 расних 

кунића и подмладак ових животиња до навршена 3 

месеца старости или 10 примерака украсне живине. 

                                                   

 

Члан 30. 

Помоћни објекат као и под у ограђеном 

простору или кавезу за чување пернате живине и 

кунића мора да буде изграђен од тврдог материјала 

који може да се чисти и дезинфикује, са нагибом 

према каналу за одвођене воде и нечистоће. 

Помоћни објекат, ограђени простор или кавез 

из става 1. овог члана мора да буде удаљен најмање 

10 метара од најближег стамбеног или пословног 

објекта на истој парцели и 15 метара од најближег 

стамбеног или пословног објекта на суседној 

парцели. 

 

Члан 31. 

Ако објекте породичног становања користи 

више корисника, живина може да се држи под 

условима и на начин прописан овом одлуком, само 

ако се са тим сагласе сви власници односно 

корисници. 

 

Члан 32. 

Украсна живина мора бити алкирана алкама 

по Правилнику Савеза одгајивача ситних животиња 

Републике Србије. 

Расни кунићи морају бити уматичени у 

матичну књигу, тетовирани са родовником 

по Правилнику Савеза одгајивача ситних животиња 

Републике Србије. 

 

5. Пчеле 

 

Члан 33. 

 Одгајивач пчела дужан је да постави 

пчелињак тако да пчеле не сметају суседима и 

пролазницима. 

 Пчелињак мора бити постављен на одређеној 

удаљености од стамбених зграда и објеката у којима 

се држе домаће животиње, јавних путева, као и 

суседних парцела на којима се узгајају 

пољопривредне културе. 

 На пчелињаку се мора поставити табла са 

подацима о власнику. 

 

Члан 34. 

            Ради коришћења пчелиње паше, одгајивач 

пчела може пчелињак пресељавати са сталног места 

на друго место држања. 

 Пчеле се могу превозити ако су кошнице 

затворене, ако имају пратиоца и уверење о њиховом 

здравственом стању. 

 

Члан 35. 

 У насељеним местима пчелињак мора бити 

удаљен најмање 15 метара од регулационе линије и 

најмање 20 метара од стамбених зграда и објеката у 

којима се држе домаће животиње, као и јавних 

путева. 

 

Члан 36. 

 Пчелињаци се могу постављати ван 

насељених места, ако су удаљени најмање 10 метара 

од јавних путева и најмање 5 метара од осталих 

путева, с тим што кошнице морају бити окренуте на 

супротну страну од стране пута. 

 Пчелињаци се могу постављати и на 

пољопривредно земљиште, ако се кошнице поставе 

најмње 15 метара од парцеле суседних власника на 

којима се узгајају ратарске културе, а 20 метара за 

остале културе, изузев шума. 

 На пољопривредном земљишту размак 

између пчелињака по боку не може бити мањи од 50 

метара, а по дубини (у правцу прелета пчела) не 

може бити мањи од 100 метара. 

 

IV ХВАТАЊЕ ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА 

 

                                      Члан37. 

 У циљу сузбијања беснила и других заразних 

и паразитних болести на територији општине 

Сурдулице, хватаће се, а у изузетним случајевима 

када за то нема могућности и нешкодљиво уклонити 

на начин и под условима предвиђеним важећим 

законским и подзаконским прописима и то паса и 

мачкака луталица, односно паса и мачкака које 

њихови држаоци не држе према одредбама ове 

Одлуке. 



3058-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

 

Члан 38. 

 Хватање, нешкодљиво уклањање паса и 

мачака са улица и јавних површина врши Јавно  

предузеће ''Водовод'' Сурдулица, у насељеном месту 

Сурдулица по програму одржавања јавно прометних 

површина, односно друго предузеће, предузетник 

или организација са којом општина Сурдулица 

закључи уговор, а у осталим насељеним местима 

хватање паса и мачкака луталица организује месна 

заједница.                                                          

 Предузеће односно предузетник коме су 

поверени уговором послови из става 1. овог члана 

дужно је да ухваћеног пса, односно мачку држи 

најмање 72 часа од момента хватања ради предаје 

држаоцу уз накнаду трошкова хватања, чувања, у 

висини износа утврђеног уговором из претходног 

става, односно програмом.                                  

 

Члан 39. 

 Ухваћени пас или мачка може након наплате 

трошкова из члана 38. став 2. ове Одлуке бити 

враћен држаоцу ако је пас или мачка пре хватања 

пријављена надлежној ветеринарској организацији, 

цепљен против беснила, ако је регистрован у складу 

са законским прописима, ако није сумњив на 

беснило. 

 Ухваћени пас или мачка који се не може 

вратити држаоцу јер не испуњава горе наведене 

услове, или је држалац непознат, као и пас чији се 

држалац не појави у року од 72 часа, има се 

уклонити на хуман начин или удомити. 

 

V. MЕРЕ ЗАБРАНЕ 

 

Члан 40. 

 Забрањено је: 

- Држање копитара, папкара, економске 

пернате живине, економских кунића и 

пчела  на урбаном подручју  општине 

Сурдулица односно на подручју које се 

налази у обухвату Плана Генералне 

Регулације; 

- Држање паса расе пит бул теријер на 

територији општине Сурдулица; 

- Држање домаћих животиња под 

условима и на начин којим се 

узнемиравају трећа лица; 

- Лишавање живота, злостављање, 

напуштање животиња, као и сваки други 

облик поступања супротан одредбама о 

заштити добробити животиње из ове 

одлуке; 

- Држање домаћих животиња ван 

предвиђених простора и објеката; 

- Држање пернате и украсне живине и 

расних кунића ван помоћних објеката и 

кавеза; 

- Држање голубова на терасама, 

балконима и лођама; 

- Држање пчелињих кошница супротно 

одредбама 33-36 ове одлуке; 

- Држање више од два пса или две мачке, 

или једног пса и једне мачке у стану 

зграде, као и подмладак тих животиња 

старијих од 4 месеца; 

- Држање више од два пса у дворишту и 

једног пса по домаћинству у заједничком 

дворишту породичне стамбене зграде и 

њиховог подмладка  старијег од 4 

месеца; 

- Држање паса или мачака на терасама, 

балконима, лођама, заједничким 

просторијама, подрумима и ходницима 

зграда; 

- Увођење паса, мачака или других 

животиња у јавне просторије, средства 

јавног превоза, јавна купалишта или 

друга затворена јавна места где се 

окупља већи број грађана; 

- Пуштање паса са поводца у парковима, 

школским двориштима и на другим 

јавним површинама које нису предвиђене 

и обележене у смислу члана 17. ове 

одлуке; 

- Појење и купање домаћих и егзотичних 

животиња на јавним чесмама и 

бунарима; 

- Шишање паса у парковима и другим 

јавним површинама; 

- Организовање борби животиња или 

омогућавање  учешћа животиња њима; 

- Остављање лешева угинулих животиња и 

њихових делова и њихово сахрањивање 

ван места одређеног за ту сврху; 

- Свако друго чињење које је супротности 

са одредбама ове одлуке. 

 

VI  НАДЗОР 

 

Члан 41. 

Надзор над применом и спровођењем ове 

одлуке врше комунална инспекција  општине 

Сурдулица. 

 

Члан 42. 

У вршењу инспекцијског надзора на 

подручју где је дозвољено чување домаћих 

животиња, комунални инспектор дужан је да: 

         - нареди  уклањање недостатака и испуњење 
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прописаних услова за држање домаћих животиња у 

року од 15 дана; 

                - нареди уклањање животиња ако се држе 

супротно условима прописаним овом одлуком; 

          - да податке о држаоцу паса или мачака који не 

поседују документацију о вакцинацији проследи 

ветеринарској инспекцији; 

Уколико власник или држалац животиња не 

поступи по решењу инспектора из претходног става 

овог члана, животиње ће бити уклоњене о трошку 

власника или држаоца од стране трећег лица. 

Против учинилаца прекршаја прописаних 

овом одлуком надлежни инспектор дужан је да 

поднесе захтев за покретање прекршајног поступка 

надлежном органу за прекршаје. 

Жалба на решење инспектора не одлаже 

његово извршење. 

 

Члан 43. 

У вршењу инспекцијског надзора над 

држањем копитара, папкара, економске и пернате 

живине, економских кунића и пчела на урбаном 

подручју општине Сурдулица односно на подручју 

које се налази у обухвату Плана Генералне 

Регулације комунални инспектор дужан је: 

- да нареди власнику односно држаоцу 

уклањање истих и обавести Ветеринарску 

инспекцију ради предузимања мера из 

њихове надлежности; 

- да изврши уклањање животиња на терет 

власника односно држаоца а преко трећег 

лица уколико власник односно држалац не 

поступи по решењу  из алинеје 1 овог члана. 

Уклањање животиње из става 1. овог члана, 

над којима су спроведене наређене мере здравствене 

заштите по налогу ветеринарске инспекције продају 

се правном или физичком лицу ради чувања и даље 

прераде, у складу са законом. 

Новчана средства стечена продајом 

животиња из претходног става, враћају се власнику 

умањена за трошкове спроведеног поступка, 

Уколико су трошкови поступка већи од 

вредности одузетих животиња, власник је дужан да 

изврши доплату трошкова поступка за шта ће 

комунални инспектор донети посебно решење. 

 

VII   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 44. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

- држи копитаре, папкаре, економску 

пернату живину, економске куниће и 

пчеле на урбаном подручју  општине 

Сурдулица односно на подручју које се 

налази у обухвату Плана Генералне 

Регулације; 

- држи домаће животиње под условима и 

на начин којим се узнемиравају трећа 

лица; 

- држи домаће животиње под условима и 

на начин којим није обезбеђена хигијена 

- држи домаће животиње ван предвиђених 

простора и објеката. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се. 

- одговорно лице у правном лицу, 

новчаном казном од 10.000,00 динара; 

- предузетник, новчаном казном од 

50.000,00 динара; 

-  физичко лице, новчаном казном од 

10.000,00 динара 

 

Члан 45. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 

динара, казниће се за прекршај предузеће или друго 

правно лице ако: 

- држи пернату украсну живину и расне 

куниће, који су као такви регистровани код 

Савеза одгајивача животиња Републике 

Србије по посебном пропису, ван помоћних 

објеката и кавеза;    

- држи голубове на терасама, балконима и 

лођама; 

- држи пчелиње кошнице супротно одредбама 

чл. 33. ове Одлуке; 

- држи више од два пса или две мачке или 

једног пса или једне мачке у стану 

вишестамбене зграде, као и подмладак тих 

животиња старији од четири месеца; 

- држи више од два пса у дворишту и једног 

пса по домаћинству у заједничком дворишту 

породичне стамбене зграде и њихов 

подмладак старији од четири месеца; 

- држи псе који лајањем или завијањем ометају 

мир у стамбеној згради или суседству; 

- држи псе и мачке на терасама, балконима, 

лођама, заједничким просторијама, 

подрумима и ходницима вишеспратних 

зграда; 

- уводи псе и мачке и друге животиње у јавне 

просторије и средства јавног саобраћаја, 

јавна купалишта и шеталишта или на друга 

јавна места где се окупља већи број грађана; 

- пушта псе са поводника у парковима, 

школским двориштима, двориштима вртића 

и на другим јавним површинама које нису 

предвиђене и обележене за ту сврху; 

- напушта, злоставља и свирепо поступа са 

домаћим животињама; 
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- поји и купа домаће животиње на јавним 

чесмама и бунарима намењеним 

водоснабдевању грађана; 

- шиша псе у парковима и другим јавним 

површинама; 

- хушка псе у парковима и другим јавним 

површинама; 

- организује борбе животиња и учешће 

животиња у тим борбама; 

- оставља лешеве угинулих животиња и 

њихове делове и сахрањује их ван места 

одређеног за ту сврху. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном 

од 10.000,00  динара; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и предузетник, новчаном казном од 50.000 динара; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и физичко лице, новчаном казном од 10.000,00 

динара; 

                                                                    

Члан 46. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 

динара, казниће се за прекршај предузеће или друго 

правно лице ако држи пса супротно члану 15 и 

члану 16 став 1 ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном 

у износу од 10.000,00 динара; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и предузетник, новчаном казном од 50.000,00 

динара; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и  физичко лице, новчаном  казном од 10.000,00 

динара; 

 

VIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                        

Члан 47. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

 

Члан 48. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о  држању домаћих животиња на 

територији општине Сурдулица ("Службени гласник 

Града Врања" број 15/14). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 323-6/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

794.   

 На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, 

број 129/07, 83/2014-др. Закон и 101/16), члана 2. 3. 

4. и 9. Закона о комуналним делатностима (“Сл. 

Гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016), чл. 1. и 

21.Закона о сахрањивању и гробљима („Сл.гл. 

СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89) и („Службени гласник 

РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. закон, 

120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлукаУС), члана 

4. и 39. Закона  о прекршајима („Службени гласник 

РС“, број 65/13,  13/16 и 98/16), као и  члана 36. став 

1. тачка 7. Статута општине Сурдулица (“Службени 

гласник Пчињског оруга”, бр.25/08 и ,,Службени 

гласник града Врања,, бр.16/11), Скупштина 

општине Сурдулица, на седници одржаној дана 

18.12.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЖАВАЊУ И УРЕЂИВАЊУ ГРОБАЉА И 

САХРАЊИВАЊУ 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

        Овом Одлуком прописује се начин, 

организовање послова на уређивању и одржавању 

гробаља и гробова, начин преузимања, превоза, 

смештаја, чувања и сахрањивања умрлих лица и 

други неопходни услови за обављање погребне 

делатности. 

 

Члан 2. 

        Уређивање и одржавање гробаља у смислу ове 

одлуке је изградња и одржавање гробних поља са 

гробним местима, односно парцелама за гробове, 

гробнице и уређење парцеле, изградња и одржавање 

стаза, подизање и одржавање зеленила, уређивање, 

опремање и одржавање објеката за погребне услуге, 

укоп умрлих, њихов превоз и пренос, одржавање 

чистоће и други послови који су у вези са 

одржавањем гробаља и обављањем погребних 

делатности. 

 

Члан 3. 

        Гробље је земљиште које је урбанистичким 

планом односно Просторним планом општине 

Сурдулица одређено за сахрањивање умрлих. 

        Послове уређивања и одржавања гробаља, 

сахрањивање и друге послове погребне делатности 

на градском гробљу у насељеном месту Сурдулица,  

обавља ЈП „Водовод" Сурдулица (у даљем тексту: 

Предузеће) у складу са законом и овом одлуком. 
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        У другим насељеним местима на територији 

општине Сурдулица, о управљању гробљем, 

уређењу и одржавању гробаља старају се месне 

заједнице тих насељених места, с тим што 

Скупштина општине може одлучити, на предлог 

месне заједнице, да се ови послови повере 

предузећу. 

 

II. САХРАЊИВАЊЕ УМРЛИХ 

 

Члан 4. 

      Под сахрањивањем умрлих у смислу ове Одлуке 

сматра се покопавање посмртних остатака умрлих 

на гробљу које је у редовној употреби и друге радње 

које се у том циљу предузимају.  

Члан 5. 

      Сахрањивање посмртних остатака умрлих који 

се покопавају на градском гробљу врши се из 

просторија на гробљу у којима се смештају и чувају 

посмртни остаци до њихове сахране (у даљем 

тексту капела). 

 

Члан 6. 

       Сахрањивање умрлих може се вршити само на 

гробљу које је у редовној употреби а у складу са 

Законом и овом одлуком.   

 

Члан 7. 

       Сахрањивање умрлих врши се у складу са 

одговарајућим санитарним прописима на начин који 

одговара пијетету према умрлом, достојанству 

места на коме он почива и уз поштовање осећања 

сродника умрлог и других особа које су биле блиске 

са умрлим.   

 

Члан 8. 

     Сахрањивање се може извршити најраније по 

истеку 24 часа од момента наступања смрти. 

 

Пријављивање смртног случаја 

 

Члан 9. 

       Сваки смртни случај у граду мора се пријавити 

предузећу, ради одређивања времена сахране и 

вршења других услуга око сахрањивања. 

      Смртни случај се мора пријавити најкасније до 8 

часова ујутро, ако се сахрана жели истог дана. 

 

Члан 10. 

      Лица о чијем трошку се врши сахрањивање или 

најближи сродник умрлог, дужан је да одмах, а 

најкасније у року од 6 сати по утврђеној смрти, 

обавести предузеће, ради преузимања посмртних 

остатака и заказивања сахране. 

 

Члан 11. 

      Уколико је смрт наступила у болници или су 

посмртни остаци пренесени у мртвачницу болнице, 

а у року од 24 часа се не јави лице које је по Закону 

обавезно да обезбеди сахрану, надлежна служба 

болнице је дужна да пријави смртни случај 

предузећу, уколико се посмртни остаци сахрањују 

на градском гробљу, као и по чијем налогу се 

сахрана обавља. 

 

Члан 12. 

       Предузеће дужно је да у року од 5 часова по 

пријави смртног случаја, на захтев лица које је по 

Закону обавезно да обезбеди сахрану, достави 

погребну опрему у стан умрлог, односно у 

мртвачницу болнице, да пренесе посмртне остатке у 

мртвачницу на гробљу и да их чува и сачува до 

сахране. 

       Лица која су по Закону обавезна да обезбеде 

сахрану умрлог дужна су да дозволе пренос 

посмртних остатака у смислу става 1. овог члана, 

као и да присуствују преузимању посмртних 

остатака из болничке капеле. 

 

Члан 13. 

       Предузеће одмах по пријему пријаве смрти 

утврдиће са подносиоцем пријаве време обављања 

сахране, као и време превоза посмртних остатака од 

стана или болнице у капелу на гробље. 

       Време преноса посмртних остатака у капелу на 

гробљу не може бити дуже од 3 часа од времена 

када је договорено да се посмртни остаци преузму. 

       Рок из претходног става може се продужити из 

разлога чију оправданост цени орган предузећа 

надлежан за утврђивање времена превоза и сахране 

посмртних остатака. 

 

Члан 14. 

       Превоз посмртних остатака из места у место 

врши се специјалним возилом или средствима 

јавног саобраћаја по посебним прописима. 

       Превоз посмртних остатака до капеле на гробљу 

у граду, врши се искључиво специјалним возилом. 

       За превоз посмртних остатака умрлог од заразне 

болести примењују се посебни прописи.   

 

Члан 15. 

       Ковчег са посмртним остацима умрлог може 

остати у мртвачници до времена за сахрану. 

 

Члан 16. 

       По изношењу ковчега са посмртним остацима 

из мртвачнице, могу се вршити верски обреди у 

складу са обичајима и прописима верских 

заједница. 
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Члан 17. 

     Улицама града не сме се организовати нити 

кретати погребна поворка. 

 

Члан 18. 

      Изузетно од одредаба члана 17. ове Одлуке, 

посмртни остаци лица чије сахрањивање организује 

надлежни државни орган, могу бити изложени пре 

сахрањивања на одређеном месту ван гробља ради 

указивања посебних посмртних почасти. 

       Одредбе претходног става односе се и на 

сахрањивање посмртних остатака црквеног 

великодостојника и других заслужних лица чију 

сахрану организује правно лице по одобрењу 

општинског органа управе надлежног за комуналне 

послове. 

 

НАЧИН САХРАЊИВАЊА 

Члан 19. 

        Покопавање посмртних остатака врши се у 

одређено гробно место према утврђеној 

парцелацији гробних места. 

       Умрли чланови једне породице сахрањују се по 

правилу један поред другог ако има слободних 

гробних места. 

 

Члан 20. 

       Уколико породица умрлог захтева да се умрли 

сахрани у породичну гробницу или гробно место, 

захтев се мора назначити у пријави смртног случаја 

предузећу које управља гробљем. 

       Ако право на коришћење гробнице или гробног 

места није на несумњив начин утврђено, предузеће 

може дозволити сахрану, с тим што задржава право 

да пренос посмртних остатака умрлог изврши о 

трошку пријавиоца, у колико се накнадно утврди да 

је захтев за сахрану у гробницу неоснован. 

 

Члан 21. 

       Издавање гробних места може се вршити и пре 

него што је настала потреба за сахрану, уз обавезу 

уређења гробног места. 

       Гробна места могу бити одвојена ( појединачна 

) и повезана ( породична ), али не више од четири 

гробна места у једном оквиру. 

       О праву коришћења гробних места закључује се 

Уговор о закупу у писменој форми између 

предузећа и заинтересованог лица (закупца гробних 

места). 

       Димензије гробног места утврђују се планом 

парцелизације гробља. 

 

Члан 22. 

      Право на сахрану на додељеном гробном месту 

имају уговорне странке, њихови блиски сродници, 

тј. лица наведена у Уговору о праву коришћења 

гробних места. 

 

Члан 23. 

      Ако о праву коришћења гробних места или о 

начину употребе дође до спора између 

заинтересованих лица, предузеће ће забранити 

употребу таквих гробних места док се не реши спор 

поравнањем или Одлуком надлежног органа. 

 

Члан 24. 

      Трошкове сахрањивања сносе лица која су била 

дужна да умрлог за живота издржавају или да се 

старају о његовом сахрањивању. 

      Ако не постоје лица из претходног става, 

трошкове сахрањивања сноси Општина на чијој је 

територији извршено сахрањивање. 

      Општина , организација или месна заједница 

која је обезбедила сахрањивање умрлог лица, има 

право на накнаду трошкова од лица која су била 

дужна да обезбеде сахрањивање из заоставштине 

умрлог. 

 

ПОЧИВАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 

 

Члан 25. 

        Посмртни остаци сахрањених морају да 

почивају у гробном месту најмање 10 година од 

дана сахрањивања (обавезан рок почивања). 

 

Члан 26. 

        Породице, сродници и друга лица која за то 

имају интерес, имају право да по истеку обавезног 

рока почивања продуже рок почивања посмртних 

остатака, под условом да је гроб, односно гробница 

уређен према плану уређења гробља, и ако плате 

накнаду за коришћење гробног места за продужени 

рок почивања. 

       Рок продуженог почивања посмртних остатака 

под условима из става 1. овог члана, износи 10 

година и може се више пута продужити. 

       Предузеће је дужно да шест месеци пре истека 

рока односно продуженог рока почивања обавести 

лица из става 1. овог члана о праву да продуже рок 

почивања. 

        Рок почивања посмртних остатака, може се 

продужавати најдуже до стављања гробља ван 

употребе. 

 

Члан 27. 

       У гроб за који није истекао обавезан рок 

почивања, може се сахранити брачни друг 

сахрањеног, његовог сродника по крви у правој 

линији и у побочној линији до четвртог степена 

сродства, брачни другови тих лица, под условом да 
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нема слободног гробног места за сахрањивање на 

начин прописан чланом 19. став 2. ове Одлуке и 

претходну сагласност органа надлежног за послове 

санитарне инспекције. 

       На захтев или уз сагласност лица које има право 

коришћења гроба, могу се у тај гроб сахранити и 

посмртни остаци умрлог који не спада у ред лица из 

става 1. овог члана. 

      Одредбе овог члана, односе се и на гробнице. 

 

ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ 

ОСТАТАКА 

 

Члан 28. 

       Сродници или друга заинтересована лица, могу 

захтевати ископавање посмртних остатака 

сахрањеног, ради преноса истих на друго гробље 

или на друго место у истом гробљу, по претходно 

прибављеној сагласности органа надлежног за 

послове санитарне инспекције. 

      Ископавање посмртних остатака врши предузеће 

са својим особљем. 

      Уз захтев из претходног става, мора се поднети 

и доказ о обезбеђеном месту за сахрану на другом 

гробљу. 

 

Члан 29. 

       Посмртне остатке из гробова којима је истекао 

рок, а није продужен рок почивања, предузеће може 

ископати и пренети у други гроб или гробницу. 

       Предузеће је дужно да о намери ископавања и 

преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог 

члана, у писаној форми обавести сроднике 

сахрањених и да их позове да у року од 60 дана од 

дана обавештења уклоне са гробних места 

споменике и друге гробне знакове и предмете који 

се налазе на гробном месту. 

       У колико су сродници сахрањених непознати, 

или им се не може утврдити тачно место њиховог 

пребивалишта, обавештење из претходног става 

објавиће се на уобичајен начин средствима јавног 

информисања. 

       По истеку рока из става 2. овог члана, предузеће 

може из гробних места ископати посмртне остатке и 

пренети их у друго, за то одређено гробно место, 

обележити их и о томе водити посебну картотеку, 

као и уклонити споменике и друге гробне знакове и 

предмете који се налазе на гробном месту. 

      Уклоњени споменици и други гробни знакови и 

предмети са гробних места, у смислу претходног 

става, постају државна својина, и са истима 

располаже предузеће. 

 

Члан 30. 

        Ископавање посмртних остатака ( ексхумација 

) за које није истекао обавезан рок почивања, не 

може се вршити у времену од 01. маја до 30. 

септембра.   

 

Члан 31. 

        За штету која услед ископавања и преноса 

посмртних остатака настане на суседним 

гробовима, гробницама, стазама и другим објектима 

на гробљу, одговорно је предузеће. 

 

Члан 32. 

        Одредбе члана 29. ове Одлуке, не односе се на 

гробна места у којима почивају посмртни остаци 

заслужних лица, као и надгробни споменици од 

нарочите уметничке и историјске вредности. 

        Статус заслужног лица и споменика од 

нарочите уметничке и историјске вредности, 

одредиће надлежни државни органи. Средства за 

одржавање оваквих споменика и гробних места, 

обезбеђују органи који дефинишу овакав статус. 

 

III  НАЧИН УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА 

ГРОБЉА 

 

Члан 33. 

       Уређивање и одржавање гробља, врши се у 

складу са урбанистичким и санитарним прописима. 

       Уређивање и одржавање гробних места, врше 

заинтересована лица ( у даљем тексту: закупци 

гробних места ). 

        Предузеће је дужно да на захтев 

заинтересованог лица уређује и одржава гробно 

место, уз наплату одговарајуће накнаде. 

 

Члан 34. 

       Уређивање и одржавање гробља састоји се у: 

-Свакодневном чишћењу и одношењу отпадака, 

као што су папир, уклоњени стари венци, цвеће, 

покошена трава, отпаци од изведених 

грађевинских радова, сувишна земља и други 

отпаци и остаци. 

-едовном кошењу траве на слободним 

површинама по гробљу, прилазним стазама око 

гробних места и на гробним местима која нису 

издата у закуп. 

-Редовном окопавању и резању украсног дрвећа 

и шибља, као и одржавању цветних рундела 

изван гробних места. 

-Одржавању, уредном и чистом стању свих 

објеката на гробљу, као што су капеле, 

просторије за вршење верских обреда-сале, 

санитарне просторије, асфалтне стазе, ограде, 

расвета унутар објеката и на отвореном 

простору. 
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       -Одржавања у исправном стању свих 

инсталација на гробљу.   

 

Члан 35. 

        Забрањено је на гробном месту постављати 

посуде за цвеће, свећњаке, ланце око гробних места 

и друге предмете, који по облику и врсти материјала 

не одговарају естетском изгледу гробља. 

        Предузеће, дужно је да уклони са гробља 

предмете из претходног става овог члана, који 

својим естетским изгледом нарушавају пијетет 

мртвих и естетски изглед гробног места.  

 

Члан 36. 

        Предузеће је дужно да по истеку рока од 40 

дана од дана сахране, уклони са гроба - гробља 

положене венце и осушено цвеће.   

 

Члан 37. 

       За коришћење гробних места ( гробови и 

гробнице ), за уређење и одржавање гробља, као и 

за услуге око сахрањивања , плаћа се накнада 

предузећу која управља гробљем. 

       Накнада за коришћење гробног места, плаћа се 

у напред за време од 10 година. 

       Накнада за уређење и одржавање гробља, плаћа 

се у напред у годишњем износу, по гробном месту. 

       Висина накнаде по основама из става 1., 2. и 3. 

овог члана, утврђује Општинско веће општине 

Сурдулица на предлог предузећа.   

 

Члан 38. 

       Предузеће има право на накнаду и то: 

▪ За трошкове сахране ( у даљем тексту 

сахрањивање ) 

▪ За трошкове превоза посмртних остатака ( у 

даљем тексту превоз ) 

▪ За уређење гробног места у колико је 

Уговором ова обавеза пренета на предузеће ( 

у даљем тексту уређење гробног места ) 

▪ За коришћење капеле и опроштајног платоа 

▪ За остале услуге које се пружају на гробљу 

на захтев странке. 

 

Члан 39. 

 Нахнаде за услуге из члана 38 ове одлуке  

утврђује предузећа.   

 

Члан 40. 

       Свако гробно место мора бити уређено у року 

од 60 дана од дана сахране посмртних остатака 

(побусењавањем, садњом цвећа стављање мермерне 

плоче, украсног камења и сл.).   

 

Члан 41. 

        Корисници гробних места у складу са планом 

уређења и одржавања гробља, могу на гробна места 

поставити клупе, посуде за цвеће и друге прикладне 

предмете који дају лепши изглед гробном месту, а 

по добијеној сагласности Управе гробља. 

       Предузеће је дужно да уклони клупе са гробних 

места које нису постављене у складу са планом 

уређења и одржавања гробља, као и посуде за цвеће 

неприкладног изгледа. 

      Предузеће је дужно да на гробљу обезбеди 

потребан број корпи за отпатке. 

 

Члан 42. 

       Уколико корисници гробних места не уређују и 

не одржавају редовно гробове, гробнице и 

надгробне споменике у смислу одредаба члана 41. 

неће моћи да обнове десетогодишњи закуп гробних 

места. 

IV УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ГРОБНИЦА, ОКВИРА 

ГРОБНИХ МЕСТА И НАДГРОБНИХ 

СПОМЕНИКА 

 

Члан 43. 

        Изградња гробница, оквира гробних места и 

надгробних споменика, врши се у складу са 

урбанистичким решењем, а по одобрењу предузећа. 

 

Члан 44. 

         О облику гробнице, оквира гробних места и 

надгробних споменика, одлучују лица која их 

постављају - изграђују, с тим да се гробнице, 

оквири, споменици и други знакови по димензијама 

и начину изградње и израде уклапају у 

урбанистичко решење гробља или плана гробља 

који замењује урбанистичко решење на постојећем 

гробљу. 

 

Члан 45. 

         Гробнице се могу градити као појединачне или 

породичне, у складу са планом парцелације гробних 

места. 

         Није дозвољена изградња гробница у виду 

покривеног грађевинског објекта ( капела, барака и 

сл.). 

         Није дозвољено постављање надгробних 

споменика ван гробља, без сагласности надлежног 

органа општине. 

 

Члан 46. 

          Надгробни споменици и друга обележја, могу 

се уклањати са гробља или преправљати само на 

основу одобрења предузећа. 

          Предузеће, издаје одобрење из претходног 

става само ако се ради о побољшању, поправци или 
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замени за други споменик или обележје веће 

уметничке вредности. 

 

Члан 47. 

         Постављање споменика, других спомен 

обележја, као и њихових натписа, може се вршити 

по претходно прибављеној сагласности предузећа. 

 

 

Члан 48. 

         Радове на изградњи гробница, оквира гробних 

места, надгробних споменика или извођење других 

занатских радова, могу вршити само лица која су 

овлашћена и регистрована за обављање те 

делатности. 

        Лице за чије потребе се изводе радови из става 

1. овог члана, дужна су да пре извођења радова 

поднесу захтев предузећу, ради добијања 

сагласности за извођење радова. 

Члан 49. 

        О одржавању реда на гробљу, стара се 

предузеће односно месна заједница. 

 

Члан 50. 

        Предузеће које управља гробљем, одређује 

време у току дана у којем је дозвољен приступ на 

гробље. Обавештење о овоме, истиче се на улазу у 

гробље. 

       Предузеће одређује и дан хигијене гробља на 

начин из претходног става. 

       Предузеће може из нарочито оправданих 

разлога привремено забранити приступ на гробље. 

 

Члан 51. 

        На гробљу је забрањено: 

1. Прескакати ограду, газити алеје и гробове, кидати 

и ломити дрвеће, цвеће и друго украсно шибље 

2. Нарушавати мир 

3. Уводити животиње 

4. Возити бицикле, мотоцикле или било коју другу 

врсту возила, ако то посебном дозволом предузећа 

није         одобрено 

5. Прљати гробове и гробнице, на стазама 

остављати нечистоћу, бацати увеле венце и цвеће 

или друге неупотребљиве предмете 

6. Отварати гробове и гробнице и писати натписе на 

већ постављеним споменицима без Одобрења 

7. Употребљавати објекте на гробљу противно 

сврси за коју су намењени 

8. Остављати отпатке и делове хране на гробовима и 

гробницама или на другим местима на гробљу 

9. Вршити продају било које робе, без сагласности 

предузећа 

10. Отварати ковчег приликом погребног обреда 

11. Оштећивати гробове, гробнице и друге објекте 

који служе за потребе гробља 

12. Сваки други поступак који скрнави надгробне 

споменике, гробове или гробља 

13. Садити воћно дрвеће на гробљу 

14. Покривање гробне парцеле, као и затварање са 

стране монтажним и другим грађевинским 

материјалом. 

 

Члан 52. 

        За вршење занатских радова и услужних 

делатности на гробљу, важе поред општих прописа 

и следеће одредбе: 

1. Занатски радови могу се обављати само по 

претходној пријави предузећу и добијеном 

одобрењу 

2. Предузеће може у одређене дане или одређено 

доба године да забрани извођење занатских радова 

на гробљу ван радног времена, у дане када се не 

ради и на дане верских и државних празника 

3. Грађевински материјал ( песак, шљунак, креч, 

цемент и др. ) дозвољено је држати на гробљу само 

за најкраће време које је неопходно за завршетак 

радова, а у случају прекида радова, као и после 

завршених радова, извођач радова је дужан да 

радилиште без одлагања доведе у првобитно стање 

4. За превоз материјала потребног за извођење 

радова, могу се користити само стазе које одреди 

предузеће 

5. Ако се приликом извођења радова пронађу 

делови ковчега, кости и слично, закопаће се одмах 

на истом месту, уз претходну пријаву Управи 

гробља 

       Извођачу радова који се не придржава одредаба 

овога члана, предузеће може забранити рад на 

гробљу. 

 

Члан 53. 

      Предузеће дужно је да одредбе ове Одлуке које 

се односе на рад на гробљу истакне на видно место 

на улазу у гробље. 

 

V СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ 

 

Члан 54. 

       Гробље се може ставити ван употребе 

(забранити сахрањивање из санитарних, 

урбанистичких и других оправданих разлога, или 

ако на гробљу нема више места за сахрањивање). 

       Одлуку о стављању гробља ван употребе, 

доноси Скупштина општине на предлог надлежног 

органа управе и предузећа. 

 

VI НАДЗОР 

 

Члан 55. 
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        Надзор над применом одредаба ове Одлуке, 

вршиће комунална инспекција Општинске управе за 

инспекцијски надзор. 

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 56. 

      Новчаном казном од 100.000,00 динара, казниће 

се за прекршај предузеће: 

1.Ако не обезбеди сахрањивање умрлих лица 

(члан 4.) 

2. Ако врши покопавање посмртних остатака ван 

гробља које је у употреби (члан 6.) 

3. Ако не закључи уговор о закупу гробног места 

у писаној форми (члан 21. став 3.) 

4. Ако изврши сахрањивање супротно одредбама 

члана 27. ове Одлуке 

5. Ако не обезбеди пренос посмртних остатака у 

друго гробље или друго место на истом гробљу 

(члан 28.) 

6. Ако изврши пренос посмртних остатака у 

други гроб или гробницу супротно одредбама 

члана 29. ове Одлуке 

7. Ако се не стара о уређењу и одржавању 

гробља (члан 34.) 

8. Ако не уклони венце и осушено цвеће са 

гробља (члан 36.) 

9. Ако не забрани извођење радова на гробљу 

супротно одредбама члана 52. ове Одлуке 

10. Ако не поступи по решењу Комуналног 

инспектора. 

      За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у предузећу новчаном  казном од 

10.000,00 динара. 

Члан 57. 

       Новчаном казном од 10.000,00 динара, казниће 

се за прекршај физичко лице: 

• Ако врши покопавање посмртних остатака 

ван гробља које је у употреби (члан 6) 

• Ако поступи супротно одредбама члана 9. 

ове Одлуке 

• Ако поступи противно одредбама члана 

14. ове Одлуке 

• Ако поступи противно одредбама члана 

17. ове Одлуке 

• Ако поступи противно одредбама 35. ове 

Одлуке 

• Постави клупе, посуде за смеће и друге 

предмете, без сагласности Управе гробља 

(члан 41) 

• Ако поступи противно одредбама члана 

45. став 2. и 3. ове Одлуке 

• Ако поступи противно одредбама члана 

46. став 1. ове Одлуке 

• Ако поступи противно одредбама члана 

47. ове Одлуке 

• Ако изводи радове из члана 48. став 2. ове 

Одлуке, без сагласности предузећа 

• Ако поступи противно одредбама члана 

51. ове Одлуке 

• Ако поступи противно одредбама члана 

52. ове Одлуке 

• Ако не поступи по решењу Комуналног 

инспектора 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 58. 

       На захтев корисника гробног места, као и 

надлежних државних органа, корисници гробног 

места могу се ослободити од плаћања накнаде за 

коришћење и закуп гробног места, и то на терет 

буџетских средстава Општине, ако за то постоје 

оправдани разлози. 

 

Члан 59. 

      Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о сахрањивању и гробљима („Службени 

гласник Града Врања", бр.34/11). 

 

Члан 61. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 512-2/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

 

795.     

На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/2014-др. Закон и 101/16), члана 

2. 3. 4. и 9.  Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16), члана  

4. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник 

РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС),  као и 

члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине 

Сурдулица („Службени гласник Пчињског округа“, 

бр. 25/08 и „Службени гласник града Врања“, 

бр.16/11), Скупштина општине Сурдулица, на 

седници одржаној  дана 18.12.2017.  године, донела 

је 

ОДЛУКУ 

О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Одлуком о јавној расвети (у даљем тексту: 

Oдлука) регулишу се услови за вршење послова 

јавне расвете, а нарочито поверавање послова јавне 

расвете односно  редовно одржавање јавне расвете. 

Јавна расвета 

 

Члан 2. 

 Под јавном расветом, у смислу одредаба ове 

Oдлуке, подразумева се систем енергетских 

објеката, инсталација и уређаја за осветљавање 

јавних површина. 

 Као јавне површине, у смислу одредаба ове 

Oдлуке, подразумевају се: улице, путеви, мостови, 

пешачке површине поред стамбених и других 

објеката, паркови, паркинзи и зелене површине у 

стамбеним насељима,  гробља, уређена речна обала 

и друге површине на којима је предвиђена изградња 

јавне расвете на територији општине Сурдулица. 

Послови јавне расвете 

 

Члан 3. 

 Под пословима јавне расвете, у смислу 

одредаба ове Oдлуке, подразумевају се: 

1) Изградња јавне расвете; 

2) Редовно снабдевање електричном енергијом 

за јавну расвету; 

3) Редовно одржавање јавне расвете. 

 

II НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ 

РАСВЕТЕ 

 

Поверавање послова 

Члан 4. 

 Послови изградње и реконструкције објеката 

и инсталација јавне расвете и редовно снабдевање 

електричном енергијом за јавну расвету, као и 

послови редовног одржавања јавне расвете, на 

територији општине Сурдулица, поверавају се 

Општинској управи општине Сурдулица — Служби 

за инвестиције и комуналне делатности Одељења за 

урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и 

имовинско-правне послове Општинске управе 

општине Сурдулица. 

 

Програм 

Члан 5. 

 Послови изградње и реконструкције објеката 

и инсталација  јавне расвете, послови редовног 

одржавања јавне расвете, као и редовно снабдевање 

електричном енергијом за јавну расвету на 

територији општине Сурдулица, врше се у складу са 

Пргорамом, који је саставни део годишњег програма 

рада Општинске управе. 

 

Члан 6. 

 Под редовним одржавањем јавне расвете 

подразумева се одржавање енергетских објеката, 

инсталација и уређаја за јавну расвету у исправном 

стању за њено функционисање. (замена сијалица, 

пригушница, грла, упаљача, заштитних стакалa, 

прегорелих каблова…) 

 

Редовно снабдевање 

Члан 7. 

 Под редовним снабдевањем електричном 

енергијом за јавну расвету, подразумева се редовна 

испорука електричне енергије. 

 Редовно снабдевање електричном енергијом 

за јавну расвету регулише се Уговором који 

закључују снабдевач за електричну енергију и 

надлежни орган управе . 

 Уговором из става 2. овог члана ближе се 

уређује начин снабдевања, цена КWh,  рокови 

плаћања, као и друга питања од значаја за 

функционисање јавне расвете. 

 

Забрањене радње 

Члан 8. 

 Забрањено је неовлашћено: 

 - уклањање и рушење објеката и инсталација 

јавне расвете; 

 - прикључивање на објекте и инсталације 

јавне расвете; 

 - постављање рекламних паноа, 

причвршћивање објеката и ствари и лепљење 

плаката на објекте и инсталације јавне расвете (без 

сагласности Службе за инвестиције и комуналне 

делатности Одељења за урбанизам, стамбено-

комуналне, грађевинске и имовинско-правне 

послове Општинске управе општине Сурдулица); 

 - прљање и на други начин оштећивање 

објеката и инсталација јавне расвете. 

 

III НАДЗОР 

 

Члан 9. 

 Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши Општинска управа, односно служба за  

инспекцијске послове општине Сурдулица. 

 Послове инспекцијског надзора над 

спровођењем одредаба ове одлуке врши комунални 

инспектор. 

 На решење комуналног инспектора може се 

изјавити жалба Општинском већу општине 

Сурдулица у року од 15 дана од дана достављања 

решења. 



3068-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

 Жалба изјављена на решење комуналног 

инспектора не задржава његово извршење. 

 

Члан 10. 

 Контролу и одржавање комуналног реда у 

овој области обавља комунална инспекција. 

 Комунални инспектор је овлашћен да у 

вршењу комуналних послова, присуством на лицу 

места: 

 - спречава нарушавање комуналног реда 

прописаног овом Одлуком; 

 - успоставља нарушени ред применом својих 

овлашћења утврђених законом; 

 - издаје прекршајни налог за прекршаје за 

које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, 

у складу са одредбама ове одлуке и Закона о 

прекршајима; 

 - предузима друге мере у складу са својим 

овлашћењима прописаним законом. 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000,00 динара казниће се за прекршај  

Oпштинска управа ако не одржава објекте и 

инсталације јавне расвете у исправном стању. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

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

овог члана и одговорно лице у  Општинској управи 

општини Сурдулица. 

 

Члан 12. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000,000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако се неовлашћено прикључује на објекте и 

инсталације јавне расвете (члан 8. став 1. алинеја 

2.). 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

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

овог члана и одговорно лице у правном лицу. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара казниће се предузетник ако учини 

прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини 

прекршај из става 1. овог члана. 

 

Члан 13. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

 1) уклања, руши, прља и на други начин 

оштећује објекте и инсталације јавне расвете (члан 

8. став 1. алинеја 1. и 4.); 

 2) поставља рекламне паное, врши 

причвршћивање објеката и ствари и лепљење 

плаката на објекте и инсталације јавне расвете (члан 

8. став 1. алинеја 3.) - (без сагласности Службе за 

инвестиције и комуналне делатности Одељења за 

урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и 

имовинско-правне послове Општинске управе 

општине Сурдулица);   

 Новчаном казном у фиксном износу од 

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

овог члана и одговорно лице у правном лицу. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара казниће се предузетник ако учини 

прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини 

прекршај из става 1. овог члана. 

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Врања". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 312-76/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

796. 

 На основу чланa 97. став 8 Закона о 

планирању и изградњи (“Службени гласник 

Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и 

чл.36.ст.1.т.7. Статута општине Сурдулица ( 

“Сл.гл.Пчињског округа” бр.25/08 и „Сл.гл. Града 

Врања“ број 16/11), Скупштина општине Сурдулица 

на седници одржаној дана 18.12.2017.  године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописује се поступак 

обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и врсте намена 

објеката, износи коефицијената зоне и намене, 

критеријуми, износ и поступак умањивања 

доприноса, посебна умањења за недостајућу 
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инфраструктуру и услови и начин обрачуна 

умањења за трошкове инфраструктурног опремања 

средствима инвеститора као и друга питања од 

значаја за обрачун и наплату доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта.  

 

Члан 2. 

 Уређивање грађевинског земљишта обухвата 

његово припремање и опремање.  

 Припремање земљишта обухвата истражне 

радове, израду геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке документације, 

програма за уређивање грађевинског земљишта, 

расељавање, уклањање објеката, санирање терена и 

друге радове.  

 Опремање земљишта обухвата изградњу 

објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 

уређење површина јавне намене.  

 Уређивање грађевинског земљишта врши се 

према средњорочним и годишњим програмима 

уређивања.  

 

Члан 3. 

 Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта плаћа инвеститор. 

 Средства добијена од доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта користе се за 

уређивање и прибављање грађевинског земљишта у 

јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката 

комуналне инфраструктуре.  

 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 

Члан 4. 

 Износ доприноса се утврђује решењем о 

издавању грађевинске дозволе, а на основу 

обрачуна доприноса који врши надлежни орган 

јединице локалне самоуправе  или предузеће из 

члана 94. ст. 2 Закона о планирању и изградњи. 

 

 Висина доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта за изградњу објекта 

обрачунава се тако што се просечна цена квадратног 

метра станова новоградње у  Општинама исте групе 

развијености објављена од стране Републичког 

завода за статистику за територију Републике 

Србије помножи са укупном нето површином 

објекта који је предмет градње, израженом у м² и са 

коефицијентом зоне и коефицијентом намене 

објекта утврђеним овом Одлуком. 

 Просечна цена станова новоградње (за 

предходно полугодиште) у Републици Србији за IV 

групу развијености где спада и општина Сурдулица 

одређује се према последњим објављеним подацима   

Републичког завода за статистику. 

 

Члан 5. 

 Грађевинско земљиште потпуно комунално 

опремљено за грађење је земљиште на коме је 

изграђен приступни пут са тротоаром и јавном 

расветом, водоводна и канализациона мрежа. 

 Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта не обухвата трошкове 

електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже 

и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу 

и објекте топлификације и гасификације, које 

инвеститор посебно уговара са надлежним јавним 

предузећима.   

 

III  КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗОНА, 

КОЕФИЦИЈЕНТИ НАМЕНЕ И ОПИС ЗОНАза 

подручје Сурдулице са околним насељима 

\ 

Члан 6. 

а ) Коефицијенти зоне   

За обрачунавање доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта одређују се следећи 

коефицијенти зона: 

 

 

Урбанистичка зона Коефицијент 

 ''екстра'' зона 0.020 

 зона ''А'' 0.018 

 зона ''Б'' 0.014 

 зона ''Ц'' 0.011 

 зона ''Д'' 0.006 

 

б ) Коефицијенти намене  

 

СУРДУЛИЦА 

 

Табела1 

 

Ред. 

бр. 

 

НАМЕНА ОБЈЕКТА 

 

Коеф. 

намене 

 

1. Породични стамбени објекти 1,0 

2. Вишепородични стамбени 

објекти  

1,0 

3. Пословни објекти и пословне 

просторије у вишепородичним 

стамбеним зградама (продајни 

простор, канцеларијски 

простор, сервиси, занатске 

радње и сл. ) 

 

1,5 
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4. Пословни простор у 

породичним стамбеним 

објектима (продајни, простор, 

канцеларијски простор, 

сервиси, занатске радње и сл. ) 

 

1,3 

5. Објекти јавне намене у свим 

облицима својине осим у јавној 

својини (болнице, домови 

здравља, домови за старе, 

објекти образовања, објекти 

културе, поште, саобраћајни 

терминали, објекти за потребе 

социјалне и дечје заштите)  

 

 

0,68 

6 Спортски објекти који нису у 

јавној својини (отворени и 

затворени објекти спорта и 

рекреације) 

 

0,28 

7. Привредни објекти осим 

производних и складишних (за 

све зоне кеф. Је исти и износи  

0,02) 

 

0,8 

8. Објекти у функцији 

привредних објеката осим 

производних и складишних  

(магацини, гараже, котларнице, 

надстрешнице и сл.)-(за све 

зоне кеф. Је исти и износи  0,02) 

 

 

0,6 

9. Објекти са смештајним 

капацитетима (хотели, 

пансиони, мотели, апартмани) 

1,5 

10. Помоћни објекти(гараже, 

котларнице, оставе, 

надстрешнице и др.) који се 

граде на истој парцели на којој 

је саграђен главни породично-

стамбени објекат  

 

0,5 

11. Пољопривредни и економски 

објекти  

0,5 

 

ц) Опис зона за Сурдулицу          

      ''Екстра'' зона 

            Ова зона налази се унутар следећих граница: 

са северне стране корито реке Врле, са источне 

стране корито Романовске реке до улице 5. 

септембар, са јужне стране улица 5. септембар до 

улице Боре Станковића, улица Боре Станковића до 

улице Југослевенске, улица Југословенска до 

саобраћајнице 89-89 и са западне стране 

саобраћајница 89-89 до корита реке Врле.  

           Зона „А“ 

 Ова зона обухвата подручје које је уоквирено 

улицама и то: од улице Сурдуличких мученика, 

улицом Сурдуличких мученика до улице Вука 

Караџића, улицом Вука Караџића до улице Ђуре 

Јакшића, улицом Ђуре Јакшића до улице Српских 

владара и даље улицом Николе Тесле до улице Боре 

Станковића (преко пешачке везе), улицом Боре 

Станковића до улице Југословенске, улицом 

Југословенском до улице Дринске Дивизије, улицом 

Дринске Дивизије до улице Томе Ивановића, 

саобраћајницом 12-12 (наставком ул. Дринске 

дивизије) преко реке Врла до саобраћајнице 9-9, 

саобраћајницом 9-9 до северне границе к.п.бр. 443 и 

450 К.О. Сурдулица, даље западном границом 

к.п.бр. 450, 451 и 452 до ул. Сурдуличких мученика, 

изузев простора обухваћеног ''екстра'' зоном. 

 Зона „Б“ 

 Ова зона обухвата подручје ван зоне „A“, а у 

оквирима следећих улица и то: улице Милтена 

Китановића са краком саобраћајнице 57-57 и 50-50, 

као и делом саобраћајнице 54-54 (до к.п.бр. 3037/2 

К.О. Сурдулица) до улице Драгице Жарковић, 

улицом Драгице Жарковића Првомајске улице, 

Првомајском улицом до новопројектоване 

саобраћајнице 56-56, саобраћајницом 56-56 до 

новопројектоване саобраћајнице 66-66 (Дубока 

долина), саобраћајницом 66-66 до улице 

Сурдуличких мученика, улицом Сурдуличких 

мученика до саобраћајнице 68-68, саобраћајницама 

68-68 и 69-69 до саобраћајнице 70-70, 

саобраћајницом 70-70 до саобраћајнице 71-71, 

саобраћајницом 71-71 до саобраћајнице 72-72, 

саобраћајницом 72-72 до улице Новице 

Дојчиновића, улицом Новице Дојчиновића до улице 

Васе Смајевића, улицом Васе Смајевића према с. 

Алакинце до новопројектоване саобраћајнице 92-92, 

саобраћајницом 92-92 до улице Настаса 

Дојчиновића, улицом Настаса Дојчиновића до 

улице Новице Дојчиновића, улицом Новице 

Дојчиновића до улице Бојина Чука, улицом Бојина 

Чука до Расадничке улице (насеље Расадник, тј. 

парцеле уз саобраћајницу  112-112 и улицу 10. 

српске бригаде), Расадничком улицом до улице 

Српских владара, даље, улицом 26. српске бригаде 

до улице Синђелићеве, Синђелићевом улицом до 

Београдске улице, Београдском улицом до 

Романовске улице, даље, новопројектованом 

саобраћајницом 39а-39а, међом кат. парцела бр. 

2209/1 и 2209/2 К.О. Сурдулица улице Војводе 

Мишића, улицом Војводе Мишића до улице 

Јужноморавских бригада, улицом Јужноморавских 

бригада до улице Дринске дивизије, улицом 

Дринске дивизије  до улице Југословенске, улицом 

Југословенском до безименог потока на к.п.бр. 261 

К.О. Сурдулица улице, потоком преко реке Врла до 
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саобраћајнице 8-8, саобраћајницом 8-8 до 

саобраћајнице 9-9, саобраћајницом 9-9 до 

саобраћајнице 12-12. 

 Зона „Ц“ 

 Ова зона обухвата подручје ван подручја 

зоне А и Б до границе усклађеног Плана генералне 

регулације насеља Сурдулица („Сл.гл.града Врања, 

бр.35/12). 

 Зона „Д“ 

 Ова зона обухвата подручја изван  зоне А, Б 

и Ц, као и део села Загужање  у захвату пута 

Сурдулица – Владичин Хан, део насеља Ћурковица 

ван насеља ПГР Сурдулица, делови села Алакинце 

и Масурица уз главне путне правце. 

 Износ накнаде за објекте који се граде дуж 

улица које деле две зоне обрачунава се према 

износима за вишу зону (скупљу зону). 

 

 

IV  КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗОНА, 

КОЕФИЦИЈЕНТИ НАМЕНЕ И ОПИС ЗОНА 

за подручје Власина 

 

Члан 7. 

а ) Коефицијенти зоне  

 За обрачунавање доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта одређују се следећи 

коефицијенти зона: 

 

Урбанистичка зона Коефицијент 

 зона ''А'' 0.1 

 зона ''Б'' 0.075 

 зона ''Ц'' 0.045 

 

б ) Коефицијенти намене   

 

В Л А С И Н А  

 

Табела 2     

Ред. 

бр. 

 

НАМЕНА ОБЈЕКТА  

 

Коеф.намене 

1. Пословни објекти 1,5 

2. Породични стамбени 

објекти 

0,34 

3 Кућа за одмор (“Викенд 

кућа”) 

1,5 

4 Хотели, угоститељски 

објекти, апартмани, објекти за 

трговину и сл.  

1,5 

 

5. Пратећи објекти који се  

граде на грађевинским 

парцелама на којима су 

изграђени хотели, 

угоститељски и трговински 

објекти 

0,34 

6. Привредни објекти осим 

производних и складишних  

0,35 

7. Објекти у функцији 

привредних објеката осим 

производних и складишних  

(магацини, гараже, 

котларнице, надстрешнице и 

сл.) 

 

0,34 

8. Објекти јавне намене у свим 

облицима својине осим у 

јавној својини (школе, 

обданишта, болнице, 

спортски, верски објекти, 

објекти културе, управа и 

администрација  и објекти за 

потребе социјалне и дечје 

заштите)  

 

 

0,34 

9. Помоћни објекти (гараже, 

котларнице, надстрешнице и 

др.) који се граде на истој 

парцели на којој је саграђен 

главни породични-стамбени 

објекат  

 

0,20 

10. Помоћни објекти изграђени 

на истој парцели на којој је 

изграђен викенд објекат  

 

0,38 

11. Пољопривредни и 

економски објекти у оквиру 

пољопривредног газдинства 

 

0,20 

 

ц) Опис зона за Власину 

  

 Зона „А“ Власина Округлица 

    Ова зона ограничена је државним путем IIA 

реда (ознака пута: 231 Црна Трава – Рибарци) са 

јужне стране и спољним границама к.п. бр. 3224, 

3225, 3226, 3227/2, 3227/3, 620/1, 627, 625, 3231, 

3235, 3237, 3264, 3262, 3261/1, 3261/2, 3259, 3253, 

3250, 3243, државним путем IB реда (ознака пута: 

39  Владичин Хан – Стрезимировци) до Радоњиног 

потока, Радоњиним потоком до к.п. бр. 3715 и даље 

к.п. бр. 3706/2, 3706/1, преко локалног пута на к.п. 

бр. 9154 и даље општинским путем на к.п. бр. 3342 

КО Округлица до укрштања државних путева. 

 Зона „ А“ ЉОТЕ  

 Ова зона обухвата насеље Љоте у границама 

државног пута Ib реда (ознака пута: 231 Црна Трава 
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– Рибарци) и спољних граница к.п. бр. 9303, 9341/1, 

9338, 9327, кроз к.п. бр. 9324, спољним границама 

к.п. бр. 9321, 9318, 9319, 9320, 9332, 9335/1, 9386, 

9372, 9370, 9369, 9368, 9367, 9361, 9360, 9359, 9358, 

9357, 9356, 9344/2, 9349, 9348, 9345/1 КО Власина 

Рид. 

 Зона „А“ Власина Рид  

   Ова зона  обухвата подручје насеља Стари 

Рид чије су границе Од укрштања далековода са 

локалним путем  на к.п. бр. 13971 и даље спољним 

границама к.п. бр. 8844, 8580, 8586, 8588, 8595/1, 

8595/2 до пута на к.п. бр. 13946, даље путем на к.п. 

бр. 13946 до потока према махали Велкови низ 

поток до спољних граница к.п. бр. 5404, 5405 до 

државног пута Ib реда (ознака пута: 231 Црна Трава 

– Рибарци), даље државним путем до локалног пута 

на к.п. бр. 13970, локалним путем до укрштања са 

далеководом. 

  Зона „ А“ БРАНА   

 Ова зона обухвата подручје од канала који се 

улива у језеро, даље води каналом према махали 

Метлике до к.п. бр. 3872, коју сече граница до 

локалног пута Брана Метлике по спољном ободу 

к.п. бр. 3907 и унутрашњем ободу к.п. бр. 3906, 

3898, 3899, 3900, преко локалног пута на к.п. бр. 

3733/2, спољним границама к.п. бр. 3731/1, 3731/2, 

3730/2, до локалног пута на к.п. бр. 3712, локалним 

путем до Цветкове реке, даље спољним границама 

к.п. бр. 3701, 3700, 3699, 3708, 3706, 3922, 3923, 

3924, 3950, 3947, 3949, 3981,  преко локалног пута 

на к.п. бр. 13927, затим продужава локалним путем 

до кп.бр.4018/2 , те по ободу к.п. бр. 5857, 5861, 

5863, 5864, 5865, 5867, 5866, преко локалног пута на 

к.п. бр. 13929, локалним путем до к.п. бр. 5784, 

спољним ободом к.п. бр. 5785, 5786, 5787, 5790, 

5780, 5781, 5782, 5795, 5683, 5687, 5672, 5634, 5632, 

5631/2, 5631/1, 5630, 5629, 5628/1, 5627, 5625/4, до 

локалног пута на к.п. бр. 13930, локалним путем до 

к.п. бр. 6112, спољним границама к.п. бр. 6113, 

6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6125, 6124, 6122, 6127, 

6158, 5510, 5507, 5504, 5499, 5498, 5495, 5491, 5487, 

5484, 5483, 5479, 5478, преко локалног пута на к.п. 

бр. 13930, спољним границама к.п. бр. 5464, 5463, 

5462, 5461/1, 5460, 5459, 5458, 5457, 5453, 5408, 

5409, 5406 КО Власина Рид, до државног пута Ib 

реда (ознака пута: 231 Црна Трава – Рибарци), 

државним путем према Промаји до потока и 

потоком се спушта до језера.      

 Зона „Б“ 

     Ова зона обухвата подручје између обале 

језера сем зоне „А“ и следеће описане границе, а 

која  почиње од источне границе зоне „А“ 

Округлице од  државног пута IB реда   и наставља 

границама катастарских парцела које су унутар зоне 

„Б“  и то: КО Округлица: к.п. бр. 3776 и 4072, па се 

спушта Шундиним потоком до локалног пута 4161 

и који наставља тим путем  до краја  к.п. бр. 4162,  

даље спољним границама к.п. бр. 4240 КО Власина 

Округлица, Шумановом долином  до државног пута 

IB реда, наставља државним путем до Божичког 

канала. Граница иде узводно Божичким каналом до 

к.п. бр. 5242 КО Власина Стојковићева и наставља 

долином до локалног пута к.п. бр. 5393, продужава 

поменутим путем, сече државни пут  Црна Трава - 

Рибарци и иде спољном границом парцела к.п. бр. 

5980, 5985, 5984, 5981, 5444, 5446, 5450, 5436, 5438, 

5434, 5435 до локалног пута к.п. бр. 6096 и  

наставља путем до државног пута IIA реда до к.п. 

бр. 4950 и наставља ободом к.п. бр. 4950, 4926, 

4927, 4917, 4914, 3486, и 3487, 3488, 3489, 3493, 

3494 до локалног  пута к.п. бр. 3495, која продужава 

поменутим путем па наставља локалним путем на 

к.п. бр. 3403, преко 6091, наставља путем на к.п. бр. 

6089, и наставља путем 3291 до државног пута  IB 

реда код к.п. бр. 3262 и даље државним путем до 

к.п. бр. 2133/2, па наставља спољним границама к.п. 

бр. 2133/2, 2132, 2130, 2244, 2257, 2258, 2259, 2260, 

2239, 2214, 2213, 2190, 2189, 2188, 2187, па 

локалним путем к.п. бр. 6085 до укрштања са 

државним путем и наставља државним путем до 

спољне границе к.п. бр. 11102, 11138, 11137, 11136, 

11140, 11367, 11300,  11285 до 11290  па наставља 

ободом к.п. бр. 11239, 11248, 11249, 11247, 11246 до 

локалног пута к.п. бр. 6076  и даље локалним путем 

према Тараији до границе са КО Власина Рид, па 

даље наставља локалним путем 13908 до укрштања 

к.п. бр. 4828 и даље наставља локалним путем к.п. 

бр. 13959 и наставља локалним путем к.п. бр. 13969 

до укрштања са реком Власином на к.п. бр. 13898, 

даље локалним путем иза Бране на к.п. бр. 4095 до 

државног пута Црна Трава - Рибарци. 

 Зона „Б“ обухвата и подручје између зоне 

„А“ и границе која се креће из правца Округлице 

према Риду и та граница је одређена спољним 

границама катастарских парцела почевши од „А“ 

зоне код к.п. бр. 3787, потоком до 3799, даље 

спољним границама к.п. бр. 3798, 3797, 3796, 3795, 

3794, 3669, 3668, 3666, 3813, 3815, 3816, 3817,  

преко локалног пута,  даље локалним путем на к.п. 

бр. 9154, ивицом к.п. бр. 3636, 3635, 3634, 3633 до 

локалног пута па даље локалним путем к.п. бр. 9153 

до укрштања са локалним путем к.п. бр. 9151 па 

даље локалним путем к.п. бр. 9151 по спољном 

ободу к.п. бр. 3030, 3031, 3024, државним путем до 

Промаје по спољном ободу к.п. бр. 3086/2, 3084,  

3083, 3100, 3111, 3102, 3103, 3130, 3129, 3145, 3144, 

3143, 3214/1, 3216, 3217, 3188,  па локалним путем 

9147,  даље локалним путем к.п. бр. 9148, по 

спољном ободу к.п. бр. 2318/1, 2317/1, 2316, 2315,  

локалним путевима на к.п. бр. 9147 и 2296 до к.п. 
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бр. 2175/2, спољном границом 2175/1, 2177, 769, 

770, 778, 779, 762, 780, 711, 710, 713, 707, 950, 949, 

948, 947, 945, 944, 942, 936/2, 936/1, локалним путем 

к.п. бр. 9141 до к.п. бр. 999, спољном границом к.п. 

бр. 1000, 1001, 1007, 1008, 1010, 1011, 1013, 991, 

963, 964, 958, 957, 956, 955, 953, 1028, преко 

локалног пута на к.п. бр. 1044 и даље спољном 

границом к.п. бр. 1081, 1177, 1176, 1188, 1164, 1163, 

дуж локалног пута на к.п. бр. 1192, преко локалног 

пута на к.п. бр. 9139, спољном границом к.п. бр. 

290, 281, 280, 291, 279, 292, 293, 294, 297, 298 и 299 

КО Власина Округлица. Даље граница наставља у 

КО Власина Рид и то спољном границом парцела 

13249, 13251, 13252, 13276, 13278, 13280, 13281, 

13287, 13289, 13297, 13298, 13305, 13310, 13308, 

13307  до пута к.п. бр. 13377, даље путем до кп.бр. 

13321, спољном границом к.п. бр. 13322, 13340, 

13341, 13334, до пута  к.п. бр. 13965, путем до к.п. 

бр. 13394, по спољном ободу к.п. бр. 13437, 13438, 

13450, 13444, 13197, 13196, 13171, потоком преко 

пута на к.п. бр. 13476, наставља потоком до к.п. бр.   

13516, преко пута на к.п. бр. 13486, спољном 

границом 13531, 13529, 13533, 13552, 13548, 13547,  

путем к.п. бр. 13966,  даље путем на к.п. бр. 13578, 

по ободу к.п. бр. 13600, 13602, 13603, 13606, 13605, 

13755,  путем на к.п. бр. 13733, наставља спољним 

ободом кп. бр. 9820, прелази поток и наставља 

спољним ободом к.п. бр. 9821, 9817, 9816, 9815, 

9814, 9806, 9803, 9802, 9801, 9772, 9773, 9774/1, 

9775, 9776, 9777, 9778, 9783, 9709, 9708, 9711, 9686, 

9682, 9678, 9679, 9675, 9674, локалним путевима на 

к.п. бр. 9271, 13952, 9656, 9609, 9566 до к.п. бр. 

9565/2, спољним ободмо к.п. бр. 9568, 9567, 9307, 

9308, 9323, 9324, кроз к.п. бр. 9388, спољним 

границама к.п. бр. 9395, 9398, 9380, путем 9377, 

границама парцела 9007, 9006, 8996, 8995, 8994, 

8963, даље локалним путем 13950 до кп. бр. 8513/1, 

по спољашњем ободу парцеле 8513/1, 8656, 8866, 

потоком до кп. бр.8090, спољашњим ободом 8091, 

од 8129 до 8124, 8117, до локалног пута 6617, 

локалним путем до укрштања са локалним путем 

6603, локалним путем 6603 до кп. бр. 6599, по ободу 

парцеле 6606, 6459, 6458, 6456, 6451, 6476, 6477/2, 

6478, 6479, 6248, 6249, 6247, 6245, 6244, 6243, 6242, 

6241, 6279, 6281, локалним путем 13930, до 

локалног пута 6198, до укрштања са локалним 

путем 6177, локалним путем 6177, до кп. бр. 6067, 

ободом парцела 6068, 6069, 6072, 6073, 6086, 6082, 

6080, 6079, 6078, 6077, 6076, 6075 до локалног пута 

13930, локалним путем 13930 до парцеле 5960, 

локалним путем на к.п. бр. 13929 до парцеле 5955, 

спољном границом к.п. бр. 5956, 5954, 5898, 5895, 

5897, 5894, 5904, локалним путем 13927 до парцеле 

3964, ободом парцеле 3965, 3687, 3686, 3685, 3703, 

3702, 3697, 3696, 3713, 3729, 3746, сече парцелу 

3748, по ободу парцеле 3736, 3735, локалним путем 

на к.п. бр. 13926 до парцеле 3777, по спољашњем 

ободу парцеле 3778, 3781, 3874, 3873, 3834, 3833, 

3843, локалним путем 3829, до укрштања са 

државним путем IIA реда Црна Трава - Рибарци.    

 Зони „Б“ припада и Туристичко рекреативни 

центар Старина Јоцково. 

 Зона „Ц“ 

 Ова зона обухвата подручје које није 

обухваћено зоном „А“ и зоном „Б“, а припада 

следећим махалама: Метлике, Тувегџије, Гаџини, 

Чардарови, део велике махале, Стевановци, 

Банкови, Магдини, Андрејинци, Страхињини, 

Костадинови, Пршини, део Вучкове махале, 

Крајини, Кољандини, Концови, део Богданове 

махале(код трафо станице), Радоњини, Шундини, 

Чићини, Чорбање, Дашкови, Савина махала, Скела 

и Шесто. 

 Ова зона обухвата и подручје обухваћено 

ДУП-ом фабрика воде Топли До. 

(унети број и опис зона). 

           Инвеститор породичног стамбеног објекта 

на Власини може бити лице које има пребивалиште 

на подручју Власине најмање десет година 

непрекидно уназад од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. Овај статус објеката односи се и на објекте 

у поступку легализације. 

           Третман куће за одмор, односно викенд 

куће на подручју Власине имаће објекти за 

становање који се планским документом налазе у 

зони викенд насеља као и објекти за становање који 

се налазе на подручју чија намена планом није 

дефинисана. 

           Општинско веће општине Сурдулица може на 

целој територији у изузетним случајевима (у 

случају изградње значајних инвестиционих 

објеката, изградње објеката у функцији заштите 

заштићеног природног добра или када није 

прецизно дефинисана намена објекта по овој 

Одлуци, као и у другим случајевима) на захтев 

инвеститора да умањи накнаду за уређивање 

грађевинског земљишта по м2 нето грађевинске 

површине до 80% у односу на висину накнаде 

утвђене овом Одлуком. Ово умањење не односи се 

на објекте станоградње.       

  

V   Коефицијенти комуналне опремљености (Кко)  

 

Члан  8. 

 У случају опремљености грађевинског 

земљишта приступним путем, канализационом и 

водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, 

коефицијент комуналне опремљености је 1. 

 Уколико је земљиште непотпуно опремљено 

комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат 
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у складу са чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује 

се за одређени проценат, у складу са следећом 

табелом: 

Недостајућа комунална 

инфраструктура 

Недостајућа 

комунална 

инфраструктура 

приступни пут 28% 

канализациона мрежа  12% 

водоводна мрежа 11% 

тротоар 8% 

јавна расвета 11% 

 

Члан 9. 

 Обрачун диприноса за уређење грађевинског 

земљишта у виду обавештења, начин плаћања, 

средства обезбеђења врши Служба за инвестиције и 

комуналне делатности одељења за урбанизам, 

стамбено - комуналне, грађевинске и имовинско - 

правне послове Општинске управе општине 

Сурдулица, а праћење доспелих рата (уколико се 

допринос плаћа на рате), валоризација рата, 

предузимање предвиђених мера за нередовно 

плаћање, извршење принудне наплате за 

неизмирене обавезе врши Одељење за привреду и 

финансије. 

 

Члан  10. 

 Обрачун доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта врши се на захтев 

инвеститора из члана 3. ове Одлуке, након 

правоснажности локацијских услова, а на основу 

техничке документације и друге документације 

прописане важећим Законом о планирању и 

изградњи и подзаконским актима. 

 Обавештење о висини доприноса за уређење 

грађевинског земљишта треба да садржи: потребне 

податке о инвеститору односно финансијеру, 

податке о објекту, параметре и коефицијенте 

потребне за обрачун, зона у којој се налази објекат, 

локацијски услови и техничка документација на 

основу којих је извршен обрачун доприноса, 

умањења доприноса за уређење грађевинског 

земљишта предвиђена Законом о планирању и 

изградњи, начин плаћања и средства обезбеђења, 

износ месечних рата и начин валоризације у случају 

плаћања у ратама, рокови и начин плаћања и др.  

  Служба за инвестиције и комуналне 

делатности одељења за урбанизам, стамбено - 

комуналне, грађевинске и имовинско - правне 

послове Општинске управе општине Сурдулица је у 

обавези да у року од два дана од дана подношења 

захтева кроз ЦЕОП изврши обрачун и обавештење 

из става 2 овог члана достави Органу надлежном за 

издавање грађевинске дозволе односно решења из 

чл. 145 Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 11. 

 Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене 

у јавној својини, објекте комуналне и друге 

инфраструктуре, производне и складишне објекте, 

подземне етаже објеката високоградње (простор 

намењен за гаражирање возила, подстанице, 

трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за 

делове подземне етаже које се користе за 

комерцијалне делатности, отворена дечија 

игралишта, отворене спортске терене и атлетске 

стазе. 

 

 

Члан 12. 

 Уколико се мења намена објекта, односно 

дела објекта у другу намену објекта за коју је 

прописан већи износ доприноса, инвеститор је у 

обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) 

намену објекта за коју је прописан већи износ 

доприноса. 

 

Члан 13. 

 Уколико у току изградње настану измене у 

односу на грађевинску дозволу и инвеститор 

изгради већу површину обавезан је да достави нови 

пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат за 

грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити 

обрачун доприноса за разлику у површини, који ће 

бити саставни део измењеног решења о 

грађевинској дозволи. 

 

Члан 14. 

 Инвеститор који уклања постојећи објекат 

који је изграђен у складу са законом, у циљу 

изградње новог објекта на истој локацији плаћа 

допринос за уређивање грађевинског земљишта 

само за разлику у броју квадрата корисне површине 

између објекта који планира да изгради и објекта 

који се уклања. 

 Легалност и површина објекта из става 1 

овог члана доказује се: изводом из земљишних 

књига, односно изводом из Листа непокретности; 

грађевинском и употребном дозволом или актом 

надлежне службе/одељења да је објекат грађен  у 

периоду када за његову изградњу није било 

потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико 

наведене исправе не садрже податке о површини 

објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне 

службе, или техничке документације која је 

саставни део грађевинске дозволе, копије плана или 
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потврде о старости објекта издате од стране 

надлежне службе или издате потврде према раније 

утврђеној процедури. 

 

VI  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 15. 

 Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта може се платити једнократно у целости 

или на рате.  

 Инвеститор допринос за уређивање 

грађевинског земљишта може платити на следећи 

начин:  

-  једнократно у целости са умањењем у износу од 

40%+20% (уколико  инвеститор нема неизмирених 

обавеза према општини Сурдулица или дуговања 

према ЈП Дирекцији), или 

-   у најмање 36 месечних рата, уз усклађивање 

рата на месечном нивоу, а на основу раста цена на 

мало према подацима Републичког завода за 

статистику за период од базног датума обрачуна 

доприноса до последњег дана у месецу, а уплаћује 

се до петнаестог у наредном месецу  

 У случају плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта на рате, инвеститор је 

дужан да као средство обезбеђења плаћања достави: 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу 

на први позив, без приговора која гласи на 

укупан износ недоспелих рата и која је 

издата на рок који мора бити дужи три 

месеца  од дана доспећа последње рате или 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди 

најмање 30% више од укупног износа 

недоспелих рата у корист јединице локалне 

самоуправе 

 У случају плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта на рате за изградњу 

објеката чија укупна бруто развијена грађевинска 

површина не прелази 200м² и који не садржи више 

од две стамбене јединице, из става  5 овог члана, не 

достављају се средства обезбеђења.  

 Право на умањење од 30% има и инвеститор 

који плаћање врши у ратама у случају једнократног 

плаћања преосталих недоспелих рата.  

 

Члан 16. 

 Инвеститор је дужан да изврши уплату 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта у 

целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву 

рату и достави Служби за инвестиције и комуналне 

делатности одељења за урбанизам, стамбено - 

комуналне, грађевинске и имовинско - правне 

послове Општинске управе општине Сурдулица 

средства обезбеђења, најкасније до подношења 

пријаве радова. 

 Служба за инвестиције и комуналне 

делатности одељења за урбанизам, стамбено - 

комуналне, грађевинске и имовинско - правне 

послове Општинске управе општине Сурдулица 

након једнократне уплате у целости утврђене из 

обрачуна или прве рате са средствима обезбеђења, 

издаје потврду инвеститору у року од два дана да су 

измирене обавезе у целости односно у случају 

плаћања на рате потврда о уплаћеној првој рати и да 

су приложена средства обезбеђења предвиђена 

чланом 98 став 5 Закона о планирању и изградњи.  

  Уколико инвеститор не измири доспели 

износ доприноса у прописаном року, наплата ће се 

извршити принудним путем.  

 Трошкови принудне наплате падају на терет 

инвеститора. 

 

VII УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ 

МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ 

КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан  17. 

 Грађевинско земљиште које није уређено у 

смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског 

документа на основу кога се могу издати локацијски 

услови, односно грађевинска дозвола, може се 

припремити, односно опремити и средствима 

физичких или правних лица.  

 Заинтересовано лице, односно инвеститор 

објекта који се гради на неуређеном грађевинском 

земљишту подноси надлежном органу Служби за 

инвестиције и комуналне делатности одељења за 

урбанизам, стамбено - комуналне, грађевинске и 

имовинско - правне послове Општинске управе 

општине Сурдулица предлог о финансирању 

припремања, односно опремања грађевинског 

земљишта. 

 Уз предлог о финансирању лице из става 2. 

овог члана прилаже/доставља: 

-   правоснажне локацијске услове 

-  доказ о решеним имовинско – правним односима 

за  парцелу на којој намерава да гради   објекта 

-   копија плана за парцеле  

-  предлог динамике и рокова изградње  

 

Члан  18. 

 Служба за инвестиције и комуналне 

делатности одељења за урбанизам, стамбено - 

комуналне, грађевинске и имовинско - правне 

послове Општинске управе општине Сурдулица 
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након разматрања предлога лица из става 2. члана 

18. ове Одлуке и достављене документације, 

припрема Елаборат о заједничком припремању, 

односно опремању грађевинског земљишта и 

предлог уговора о заједничком припремању, 

односно опремању грађевинског земљишта  

 Елаборат из става 1. овог члана садржи: 

• податке о локацији односно зони, 

• податке из урбанистичког плана и техничке 

услове за изградњу недостајуће 

инфраструктуре, 

• податке из програма уређивања грађевинског 

земљишта, 

• границе локације која се опрема са пописом 

катастарских парцела, 

• динамику и рок изградње комуналне 

инфраструктуре, 

     -     обавезу Службе за инвестиције и комуналне 

делатности одељења за урбанизам, стамбено - 

комуналне, грађевинске и имовинско - правне 

послове Општинске управе општине Сурдулица да  

обезбеди стручни надзор у току извођења радова; 

     -   одређивање учешћа сваке уговорне стране у 

обезбеђивању, односно финансирању израде 

техничке документације и стручне контроле 

техничке документације, извођењу радова и избору 

извођача радова, као и других трошкова у вези са 

опремањем грађевинског земљишта, укључујући 

висину и рокове обезбеђивања финансијских и 

других средстава;  

     -   одређивање објеката који се граде и који ће 

прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

     -   одређивање износа учешћа лица из става 1. 

овог члана у финансирању припремања, односно 

опремања грађевинског земљишта који ће бити 

умањен за износ доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта;  

      -  средства обезбеђења испуњења обавеза 

уговорних страна.  

 

Члан 19. 

 На основу елабората из члана 19 ове Одлуке 

закључује се Уговор о заједничком припремању, 

односно опремању грађевинског земљишта између 

лица из става 2. члана 19  ове одлуке и  Служба за 

инвестиције и комуналне делатности одељења за 

урбанизам, стамбено - комуналне, грађевинске и 

имовинско - правне послове Општинске управе 

општине Сурдулица. 

 Уговор из става 1. овог члана садржи 

следеће:  

 

- податке о локацији, односно зони у којој се 

планира опремања  грађевинског земљишта;  

-   податке из планског документа и техничке услове 

за изградњу;  

-   податке из програма уређивања грађевинског 

земљишта;  

- границе локације која се припрема, односно 

опрема са пописом катастарских парцела;  

-   динамику и рок изградње;  

-  обавезу Службе за инвестиције и комуналне 

делатности одељења за урбанизам, стамбено - 

комуналне, грађевинске и имовинско - правне 

послове Општинске управе општине Сурдулица да 

обезбеди стручни надзор у току извођења радова;  

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у 

обезбеђивању, односно финансирању израде 

техничке документације и стручне контроле 

техничке документације, извођењу радова и избору 

извођача радова, као и других трошкова у вези са 

опремањем грађевинског земљишта, укључујући 

висину и рокове обезбеђивања финансијских и 

других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи 

у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог 

члана у финансирању припремања, односно 

опремања грађевинског земљишта за који ће бити 

умањен износ доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта  

- вредност земљишта које инвеститор уступа 

јединици локалне самоуправе за изградњу 

инфраструктурних објеката 

- средства обезбеђења за испуњење обавеза 

уговорних страна.  

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 20. 

 Инвеститори који су са Службом за 

инвестиције и комуналне делатности одељења за 

урбанизам, стамбено - комуналне, грађевинске и 

имовинско - правне послове Општинске управе 

општине Сурдулица закључили уговор о накнади за 

уређивање грађевинског земљишта за изградњу 

објеката, по раније важећим законима и општим 

актима јединице локалне самоуправе, по којима 

накнада није плаћена у целости, имају право на 

закључивање анекса уговора и обрачун доприноса у 

складу са овом Одлуком. 

 

Члан 21. 

 Инвеститор који је уговорио накнаду за 

уређивање грађевинског земљишта по раније 

важећим прописима има право на раскид уговора и 

повраћај уплаћених средстава у  номиналном 

износу, уколико од надлежне управе достави доказ 

да није издата потврда о пријему документације, 
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односно грађевинска дозвола, односно да 

инвеститор не може остварити право изградње 

објекта на основу издате документације као и да 

није започета изградња објекта.  

 

Члан 22. 

 Инвеститори који су закључили уговоре са 

Службом за инвестиције и комуналне делатности 

одељења за урбанизам, стамбено - комуналне, 

грађевинске и имовинско - правне послове 

Општинске управе општине Сурдулица о 

регулисању накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта или исте закључе до 01.03.2015. године у 

обавези су да плаћају накнаду за уређивање 

грађевинског земљишта у свему у складу са 

закљученим уговором. 

Члан 23. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику Града 

Врања''. 

Члан 24. 

  Ступањем на снагу ове Одлуке престају да 

важе:  Одлука о одређивању коефицијента зоне и 

коефицијента намене објекта за утврђивање висине 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

(''Сл.гл. града Врања'', бр.5/2015) и Одлука о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта (''Сл.гл.Града Врања'', бр.5/2015).  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 434-18/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

797. 

 На основу чл. 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр.129/07 и 83/14.-

др.закона и 101/2016), чл. 61.ст. 7. Закона о 

становању и одржавању зграда (“Сл.гласник РС” 

бр.104/16), Правилника о критеријумима за 

утврђивање минималног износа који одређује 

јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова 

зграде (“Сл.гласник РС”, бр.101/17) и чл. 36. ст. 7. 

Статута општине Сурдулица (“Сл.гласник Пчињског 

округа”, бр.25/8 и “Сл.гласник града Врања”, 

бр.16/11), Скупштина општине Сурдулица, на 

седници одржаној дана  18.12.2017.  године, донела 

је 

 

 OДЛУКУ     

  О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И 

 НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се: минимални 

износи које су власници посебних делова зграда 

дружни издвајати на име текућег, као и 

инвестиционог одржавања зграда које се налазе на 

територији општине Сурдулица, као и утврђење 

накнаде коју плаћају власници посебних делова 

зграда у случају постављења професионалног 

управника од стране локалне самоуправе као вид 

принудне мере. 

 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

 

Члан 2. 

 Критеријум за утврђивање минималне 

висине трошкова за текуће одржавање зграде 

утврђује се применом следећих критеријума: 

 1. просечна нето зарада у јединици локалне 

самоуправе  за претходну годину, према подацима 

Републичког завода за статистику; 

 2.  намена посебног или самосталног дела 

зграде; 

 3. трошкови текућег одржавања лифта, за 

зграде које имају лифт. 

 У случају да је једно лице власник више 

посебних делова, укључујући и гаражу, гаражно 

место или гаражни бокс, за сваки такав посебни део 

се плаћају трошкови одржавања у складу са законом 

којим се уређује област становања и одржавања 

зграда. 

 Минимална висина износа трошкова за 

текуће одржавање за стан и пословни простор као 

посебни део зграде, утврђује се на следећи начин: 

Цто = Цз x Кјлс  x Кл 

       1000 

 где је: 

 Цто – минимални месечни износ трошкова за 

текуће одржавање за стан и пословни простор; 

 Цз – просечна нето зарада у јединици 

локалне самоуправе за претходну годину, према 

подацима Републичког завода за статистику; 

 Кјлс – коефицијент јединице локалне 

самоуправе који је 6 (Кјлс); 

 Кл – коефицијент за утврђивање минималног 

износа трошкова за текуће одржавање зграда са 

лифтом и без лифта, где је зграда без лифта Кл=1, а 

зграда са лифтом Кл=1,3; 

 

Чллан.3. 

 Минимална висина износа трошкова за 

текуће одржавање за гаражу, гаражни бокс или 

гаражно место као посебни део зграде, утврђује се 

на следећи начин: 

Цто = Цз x Кјлс  x Кг 



3078-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

       1000 

 где је: 

 Цто - минимални месечни износ трошкова за 

текуће одржавање за за гаражу, гаражни бокс или 

гаражно место; 

 Цз – просечна нето зарада у јединици 

локалне самоуправе за претходну годину, према 

подацима Републичког завода за статистику; 

 Кјлс – коефицијент јединице локалне 

самоуправе који је 6 (Кјлс); 

 Кг – коефицијент гараже, гаражног бокса и 

гаражног места, где је за гаражу Кг=0,6, а за 

гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи 

Кг=0,4. 

 

 Трошкови за текуће одржавање зграде за 

самостални део зграде се утврђују применом 

критеријума за утврђивање минималне висине 

износа за трошкове текућег одржавања за гаражу. 

 

ИВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 

 

Члан.4. 

 Критеријуми за утврђивање минималне 

висине износа издвајања на име трошкова  

инвестиционог одржавања заједниких делова зграде 

су: 

1. просечна нето зарада у јединици 

локалне самоуправе  за претходну 

годину, према подацима Републичког 

завода за статистику; 

2. намена посебног или самосталног 

дела зграде; 

3. просечна старост зграде; 

4. трошкови инвестиционог одржавања 

лифта, за зграде које имају лифт. 

 Минимална висина износа издвајања на име 

трошкова инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграде у смислу ове одлуке представља 

месечни износ издвајања утврђен у апсолутном 

износу по квадратном метру површине посебног, 

односно самосталног дела зграде. 

 

Члан 5. 

 Критеријуми за утврђивање минималне 

висине износа издвајања на име трошкова  

инвестиционог одржавања заједниких делова зграде 

који се плаћа за стан и пословни простор као 

посебни део су: 

1. просечна нето зарада у јединици 

локалне самоуправе  за претходну 

годину, према подацима Републичког 

завода за статистику (Цз); 

2. коефицијет јединице локалне 

самоуправе за утврђивање минималне 

висине износа издвајања на име  

трошкова инвестиционог одржавања 

зграда, који је 1.3 (Кјлс); 

3. коефицијент старости зграде, где је за 

зграде старости до 10 година, Кс=0.4; 

за зграде старости од 10 до 20 година, 

Кс=0.6; за зграде старости од 20 до 30 

година, Кс=0.8 за зграде старости од 

30 година, Кс=1.0 (Кс); 

4. коефицијент за утврђивање 

минималне висине износа издвајања 

на име трошкова инвестиционог 

одржавања зграде са лифтом и без 

лифта, где је за зграде без лифта 

Кл=1, а за зграде са лифтом Кл=1.3 

(Кл). 

 На основу критеријума из става 1. овог члана, 

минимална висине износа издвајања на име 

трошкова  инвестиционог одржавања заједниких 

делова зграде који се плаћа за стан и пословни 

простор као посебни део, утврђује се на следећи 

начин: 

Цио = Цз x Кјлс x Кс x Кл 

       10.000 

 где је: 

 Цио -  минималне  износ месечног издвајања 

на име трошкова  инвестиционог одржавања по 

квадратном метру стана или пословног простора. 

 

Члан 6. 

 Критеријуми за утврђивање минималне 

висине износа издвајања на име трошкова  

инвестиционог одржавања заједниких делова зграде 

који се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно 

место као посебни део су: 

1. просечна нето зарада у јединици 

локалне самоуправе  за претходну 

годину, према подацима Републичког 

завода за статистику (Цз); 

2. коефицијет јединице локалне 

самоуправе за утврђивање минималне 

висине износа издвајања на име  

трошкова инвестиционог одржавања 

зграда, који је 1.3 (Кјлс); 

3. коефицијент старости зграде, где је за 

зграде старости до 10 година, Кс=0.4; 

за зграде старости од 10 до 20 година, 

Кс=0.6; за зграде старости од 20 до 30 

година, Кс=0.8 за зграде старости од 

30 година, Кс=1.0 (Кс); 

4. коефицијент гараже, гаражног бокса и 

гаражног места, где је за гаражу 

Кг=0.6, а за гаражни бокс и гаражно 

место у заједничкој гаражи Кг=0.4 

(Кг). 
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 На основу критеријума из става 1. овог члана, 

минималне висине износа издвајања на име 

трошкова  инвестиционог одржавања заједниких 

делова зграде који се плаћа за  гаражу, гаражни бокс 

и гаражно место као посебни део, утврђује се на 

следећи начин: 

Цио = Цз x Кјлс x Кс x Кг 

       10.000 

 где је: 

 Цио -  минималне  износ месечног издвајања 

на име трошкова  инвестиционог одржавања по 

квадратном метру  гараже, гаражног бокса или 

гаражног места. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК 

 

Члан 7. 

 Висина износа накнаде за за управљање у 

случају принудно постављеног професионалног  

управника представља месечни износ утврђен у 

апсолутном износу за сваки посебан део зграде. 

 Износ накнаде коју власници посебних 

делова плаћају у случају принудно постављеног 

професионалног управника се утврђује применом 

следећих критеријума: 

 1. просечна нето зарада у јединици локалне 

самоуправе  за претходну годину, према подацима 

Републичког завода за статистику; 

 2. укупан број посебних делова; 

 3. намена посебног дела зграде. 

 Висина износа накнаде за управљање за стан 

и пословни простор као посебан део зграде, 

утврђује се на следећи начин : 

Цу = Цз x Кјлс  x Кпд 

       1000 

 где је: 

 Цу – износ месечне накнаде за управљање 

зградом за стан и пословни простор; 

 Цз – просечна нето зарада у јединици 

локалне самоуправе за претходну годину, према 

подацима Републичког завода за статистику; 

 Кјлс – коефицијент јединице локалне 

самоуправе који је 8 (Кјлс); 

 Кпд – коефицијент посебног дела зграде, који 

зависи од укупног броја посебних делова зграде, 

гдеје Кпд=0,5 (за зграде које имају до 8 посебних 

делова), Кпд=0,6 (за зграде од 8 до 30 посебних 

делова), Кпд=0,7 (за зграде преко 30 посебних 

делова). 

 

 

 Члан 8. 

 Висина износа накнаде за управљање за 

гаражу, гаражни бокс или гаражно место као 

посебан део зграде, утврђује се на следећи начин: 

Цу = Цз x Кјлс  x Кг 

       1000 

 где је: 

 Цу – износ месечне накнаде за управљње 

зградом за гаражу, гаражни бокс или гаражно место, 

 Цз – просечна нето зарада у јединици 

локалне самоуправе за претходну годину, према 

подацима Републичког завода за статистику; 

 Кјлс – коефицијент јединице локалне 

самоуправе који је 8  (Кјлс); 

 Кг – коефицијент гараже, гаражног бокса и 

гаражног места, где је за гаражу и гаражни бокс 

Кг=0,1, а за гаражно место у заједничкој гаражи 

Кг=0,2. 

Члан 9. 

 Власници посебних делова зграда накнаду на 

име текућег и инвестиционог одржавања, као и 

накнаду у случају принудног постављњља 

професионалног управника, дужни су да плате до 

краја текућег месеца за претходни месец. 

Члан 11. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  “Службеном гласнику Града 

Врања”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 360-29/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

798.          

На основу чл.20. става 1. Закона о јавним 

службама („Сл.гл.РС“,бр.42/91, 71/94),члана 41. и 

члана 42. Закона о култури („Сл,.гл.РС бр.“ 

72/09.13/16 и 30/16 исправка), чл.32. става 1. тачке 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гл.РС“,бр.129/07),и чл.36. став 1 тачка 10 Ста-

тута општине Сурдулица (Сл.гл.Пчињског округа 

бр.25/08 и Сл.гл. града Врања 16/11) Скупштина 

општине Сурдулица на седници одржаној дана 

18.12.2017.год,донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГОДБОРА „СУРДУЛИЧКОГ КУЛ

ТУРНОГ ЦЕНТРА“ 

 

I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председник и 

чланови Управног одбора „Сурдуличког културног 

центра“, због истека мандата и то: 

 1.Љиљана Цветковић за председника, 

 2. Данило Булатовић, за члана, 

 3. Драган Момчиловић,  за члана, 
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 4. Александра Цветковић, за члана, 

 5. Ненада Ђорђевић,  за члана 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Сл.гласнику града Врања“ 

 

III 

 Решење доставити: Именованима, „Сурду-

личком културном центру“, приложити уз седнички 

материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 022-33/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

799. 

 На основу чл.20. става 1. Закона о јавним 

службама („Сл.гл.РС“,бр.42/91, 71/94),члана 41. и 

члана 42. Закона о култури („Сл,.гл.РС бр.“ 

72/09.13/16 и 30/16 исправка), чл.32. става 1. тачке 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гл.РС“,бр.129/07), и чл.36. став 1 тачка 10 Ста-

тута општине Сурдулица (Сл.гл.Пчињског округа 

бр.25/08 и Сл.гл. града Врања 16/11)Скупштина 

општине Сурдулица на седници одржаној дана 

18.12.2017.год,донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНО

ВА УПРАВНОГОДБОРА „СУРДУЛИЧКОГ 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА“ 

 

 

I 

 ИМЕНУЈУ СЕ  председник и чланови 

Управног одбора „Сурдуличког културног центра“, 

и то: 

1. Љиљана Цветковић за председника, 

 2. Данило Булатовић, за члана, 

 3. Драган Момчиловић,  за члана, 

 4. Игор Тасић, за члана, 

 5. Слађан Новковић, за члана 

 

II 

 Мандат председника и чланова Управног 

одбора траје 4 године. 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Сл.гласнику града Врања“ 

 

IV 

 Решење доставити: Именованима, „Сурду-

личком културном центру“, приложити уз седнички 

материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 022-34/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

 

800. 

 На основу чл.20. става 1. Закона о јавним 

службама („Сл.гл.РС“,бр.42/91, 71/94),члана 41. и 

члана 42. Закона о култури („Сл,.гл.РС бр.“ 

72/09.13/16 и 30/16 исправка), члана 18. Закона о 

библиотечко-информационој делатности 

(„Сл.гл.РС“ бр. 52/11) чл.32. става 1. тачке 9. Закона 

о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07), 

Скупштина општине Сурдулица на седници одржа-

ној дана 18.12.2017.год,донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОРАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНО

ВА УПРАВНОГ ОДБОРА  БИБЛИОТЕКЕ „РА

ДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У СУРДУЛИЦИ 

 

I 

 Разрешавају се  председник и чланови 

Управног одбора Библиотеке „Радоје Домановић“ у 

Сурдулици због истека мандата, и то: 

1.Валентина Михајлов, предсеник, 

2.Верица Славковић, члан, 

3.Жанета Стјковић ,члан, 

4. Валентина Евтова, члан, 

5.Марија Најдановић, књижничар, члан. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Града Врања. 

III 

 Решење доставити: Именованима, Библиоте-

ци „Радоје Домановић“ у Сурдулици, приложити уз 

седнички материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 022-28/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

801. 

 На основу чл.20. става 1. Закона о јавним 

службама („Сл.гл.РС“,бр.42/91, 71/94),члана 41. и 

члана 42. Закона о култури („Сл,.гл.РС бр.“ 

72/09.13/16 и 30/16 исправка), члана 18. Закона о 

библиотечко-информационој делатности 

(„Сл.гл.РС“ бр. 52/11) чл.32. става 1. тачке 9. Закона 
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о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07), 

Скупштина општине Сурдулица на седници одржа-

ној дана 18.12.2017.год,донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНО

ВА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ „РА

ДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У СУРДУЛИЦИ 

 

I 

 Именује се председник и чланови Управног 

одбора Библиотеке „Радоје Домановић“ у Сурдули-

ци и то: 

1. Валентина Михајлов, за предсеника, 

2. Верица Славковић, за члана, 

3. Жанета Стојковић, за члана, 

4. Валентина Евтова за члана, 

5. Марија Најдановић, књижничар, за члана. 

 

II 

 Мандат председника и чланова Управног 

одбора траје 4 године. 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Града Врања. 

 

III 

 Решење доставити: именованима, Библиоте-

ци „Радоје Домановић“ у Сурдулици, приложити уз 

седнички материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 022-35/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р.   

                           
802. 

 На основу члана 42.и 43. Закон о правима 

пацијената ("Сл. гласник РС", бр. 45/2013), члана 32. 

става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 129/07) и члана 36. става 1. 

тачка 32. Статута општине Сурдулица 

(„Сл.гл.Пчињског Округа“ бр. 25/08 и 16/2011), и 

члана 4. и 5. Одлуке о оснивању Савета за здравље, 

(„Сл.гласник града Врања бр.34/13), Скупштина 

општине Сурдулица на седници одржаној 

18.12.2017. год. донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

I 

  Разрешавају се дужности председника и 

чланове Савета за здравље,  због истека мандата, и 

то: 

1. Дејан Стојковић из Алакинца, представник 

удружења грађана из реда пацијената, за 

председника. 

2. др Ивана Давидовић Тасић, представник 

Здравственог центра Сурдулица, за члана. 

3. др Славиша Костић, представник специјалне 

болнице за плућне болести, за члана. 

4. Миомир Марковић, представник Републичког 

Фонда за здравствено осигурање, за члана. 

5. Ненад Петковић, представник локалне 

самоуправе, за члана. 

 

II 

  Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у Службеном гласнику Града Врања. 

 

III 

 Решење доставити именованима, установама 

које представљају, приложити у седнички материјал, 

и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 022-37/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

                                

803. 

      На основу члана 42.и 43. Закон о правима 

пацијената ("Сл. гласник РС", бр. 45/2013), члана 32. 

става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 129/07) и члана 36. става 1. 

тачка 32. Статута општине Сурдулица 

(„Сл.гл.Пчињског Округа“ бр. 25/08 и 16/2011), и 

члана 4. и 5. Одлуке о оснивању Савета за здравље, 

(„Сл.гласник града Врања бр.34/13), Скупштина 

општине Сурдулица на седници одржаној 

18.12.2017. год. донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

 

I 

 За председника и чланове Савета за здравље 

именују се , и то: 

1. др Ивана Давидовић Тасић , за председника. 

2. др Славиша Костић, за члана. 

3. др Јовица Стојановић, за члана. 

4. Миомир Марковић , за члана. 

5. Филип Петричевић, за члана. 

 

II 
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 Председник и чланови Савета именују се на 

период од 4 године. 

 

III 

  Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Врања. 

 

IV 

 Решење доставити именованима, установама 

које представљају, приложити у седнички материјал, 

и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 

18.12.2017. године,број: 022-36/17-01         

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                        

Новица Тончев,с.р. 

 

804. 

 На основу члана 76. и 77. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (“Сл.гл.РС” бр. 

21/2016), члана  32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл.гл.РС”бр.129/2007 и 

83/2014 – др.закон), члана  36. став 1. тачка 7. 

Статута општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.25/08), 

Скупштина општине Сурдлица на седници одржаној 

дана  18.12.2017. године, усваја 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

  

I 

   Кадровским планом Општине Сурдулица, 

УТВРЂЕН ЈЕ постојећи број функционера који на 

основу законом утврђене обавезе или овлашћења 

заснивају радни однос ради вршења дужности, 

службеници и намештеници, као и потребан број 

функционера, државних службеника и намештеника 

у Општини Сурдулица и Општинској управи 

Општине Сурдулица. 

 

1. Постојећи број изабраних лица, државних 

службеника и намештеника на дан      30.11.2017. 

године је: 

 Изабрана лица: 

– Председник општине, 

– Заменик председника општине, 

– Председник Скупштине општине, 

– Заменик председника Скупштине општине, 

– три члана Oпштинског већа-на сталном раду. 

      - Секретар Скупштине општине. 

            Државни службеници на положају: 

– 2  државна службеника на положају, 

 Државни службеници на извршилачким 

местима: 

– 56 државних службеника на извршилачким 

радним местима   

– 9 намештеника 

 

      2. У 2018. години, за извршавање 

надлежности локалне самоуправе-општине 

Сурдулица и Oпштинске управе општине 

Сурдулица, потребно је: 

 

 7 изабраних лица, 1 секретар Скупштине 

општине, 65 запослених у Општинској управи 

општине Сурдулица од тога 2 државна службеника 

на положају, 56 државних службеника на 

извршилачким радним местима и 7 намештеника, и 

то: 

 Изабрана лица: 

– Председник општине, 

– Заменик председника општине, 

– Председник Скупштине општине, 

– Заменик председника Скупштине општине и 

– три члана Општинског већа-на сталном раду. 

      -    Секретар Скупштине општине. 

            Државни службеници на положају: 

– 2  државна службеника на положају 

(Начелник општинске управе, заменик 

начелника Општинске управе ) 

            Државни службеници на извршилачким 

радним местима: 

–  37 државна службеника високог образовања 

(најмање 240 ЕСПБ бодова), 

–  7  државна службеника високог образовања 

(најмање 180 ЕСПБ бодова), 

– 12 државних службеника средњег 

образовања. 

          Намештеници: 

– 6  намештеника средњег образовања, 

– 1 намештеник основног образовања. 

        Помоћник председника општине: 

 - 3  помоћника председника општине. 

       3. Подаци из тачке 1 и 2. овог Предлога, 

приказани су у табеларном приказу који чини 

саставни део предлога кадровског плана локалне 

самоуправе – Општине Сурдулица – Општинске 

управе општине Сурдулица. 

 

II 

  Кадровски план ступа на снагу осмог (8) 

дана од дана објављивања у службеном гласнику 

града Врања. 
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О б р а з л о ж е њ е 

  Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Сурдулица бр. 110-22/16-01 од  01.12.2016. 

године, Правилника о изменама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији 

радних места  у Општинској управи општине 

Сурдулица број 110-3/17-01 од 14.03.2017. године и  

Правилника о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних места  у 

Општинској управи општине Сурдулица број 110-

3/17-01 од 24.09.2017. године систематизована су 

радна места за 65 запослена (државни службеници 

на положају, државни службеници на извршилачким 

местима и намештеници). Правилник о 

организацији и систематизацији радних места 

усаглашен је са Одлуком о максималном броју 

запослених на неодређено време у општини 

Сурдулица за 2017. годину по организационим 

облицима бр. 11-2/17-01 од  12.07.2017. године. 

 Ступањем на снагу овог Правилника утврђен 

је вишак запослених у Општинској управи општине 

Сурдулица. Утврђено је да су два намештеника 

вишак, те је започета процедура решавања вишка 

запослених. 

 За остваривање надлежности утврђених 

Законом о локалној самоуправи а у складу са 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, Закона о 

максималном броју запослених у јавном сектору, 

Одлуке Владе Републике Србије о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему 

аутономне покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе за календарску 2017. годину (“Сл.гл.РС” 

бр. 61/17), и Одлуке Скупштине општине Сурдулица 

о максималном броју запослених на неодређено 

време у општини Сурдулици за 2017. годину по 

организационим облицима бр. 11-2/17-01 од 

12.07.2017. године, планирано је да Општина 

Сурдулица-Општинска управа општине Сурдулица 

у 2017. години има пун број запослених према 

систематизацији, односно 65 запослених (2 државна 

службеника на положају, 56 државних службеника 

на извршилачким  радним местима и  7 

намештеника), без лица изабрана на функцију. 

 Приликом процене броја запослених имало 

се у виду: 

потребе и надлежности локалне самоуправе 

општине Сурдулица, потребе Општинске управе 

општине Сурдулица превидђене Одлуком о 

организацији Општинске управе општине 

Сурдулица у оквиру које је предвиђен делокруг 

послова Одељења за општу управу и јавне службе, 

Одељења за финансије и привреду и Одељења за 

урбанизам, стамбено комуналне, грађевинске и 

имовинско правне послове као организационих 

јединица Општинске управе, број предмета који 

прима  Општинска управа општине Сурдулица и 

даљу тенденцију раста броја  предмета у наредним 

годинама, начело одговорног фискалног управљања, 

рационалности, функционалности и ефикасности 

пословања, законску регулативу Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и локалним 

самоуправама,  Закона о максималном броју 

запослених у јавном сектору, Одлуку Владе 

Републике Србије о максималном броју запослених 

на неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних службе, систему аутономне 

покрајине Војводине и систему локалне самоуправе 

за календарску 2017. годину и Одлуку Скупштине 

општине Сурдулица о максималном броју 

запослених на неодређено време у општини 

Сурдулица за 2017. годину по организационим 

облицима са изменама. 

 У прилогу Кадровског плана је табеларни 

приказ података о броју запослених према радним 

местима и звањима, броја запослених са радним 

односом на неодређено време који су потребни у 

2018. години за коју се доноси кадровски план, број 

приправника чији се пријем планира, број радно 

ангажованих лица у Општинској управи по основу 

уговора о повременим и привременим пословима, 

уговора о делу и уговора о стручном 

оспособљавању и усавршавању, број запослених 

чији се пријем у радни однос на одређено време 

планира у Кабинету  председника општине или због 

повећаног обима посла као постојећи подаци 

нормираног кадра у Општинској управи општине 

Сурдулица и ангажовање лица по основу закључка 

Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава 51 бр. 112-8217/2017-1 

од 29.08.2017. године. 

                                                                                                                                                        

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

Назив функције Статус запосленог Степен 

стучне 

Број 

извршилаца 

Укупно 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

спреме 

Председник 

Скупштине 

општине 

Изабрано лице VII 1 1 

Заменик 

Председника 

Скупштине 

Изабрано лице VII 1 1 

Секретар 

Скупштине 

општине 

Постављено лице VII 1 1 

     

   

   

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Председник 

општине 

Изабрано лице VII 1 1 

Заменик 

Председника 

општине 

Изабрано лице VII 1 1 

     

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Чланови 

Општинског већа на 

сталном раду 

Изабрано лице VII 2 2 

Изабрано лице VI 1 1 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

Начелник 

Општинске управе 

Постављено лице, VII 

Положај у 

првој групи 

1 1 

Заменик Начелника 

Општинске управе 

Постављено лице VII 

Положај у 

другој групи 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник Одељења Запослени Самостални 

саветник 

1 0 

Послови 

родитељског 

додатка и 

породиљског 

одсуства и Послови 

дечијег додатка 

 

Запослени 

 

 

Саветник 

 

 

1 

 

 

1 

Послови техничке 

припреме података 

за дечији додатак 

Запослени Сарадник 2 2 

Послови грађанских 

стања, избеглица и 

приватног 

предузетништва 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

Послови матичара 

за матично подручје 

Сурдулица 

Запослени Млађи 

саветник 

1 1 

Послови заменика 

матичара за 

матично подручје 

Сурдулица 

Запослени Сарадник 1 1 

Запослени Виши 

референт 

1 1 
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Послови заменика 

матичара ван 

матичног подручја 

Сурдулица 

Запослени Сарадник 1 1 

Запослени Виши 

референт 

3 3 

Послови бирачких 

спискова 

Запослени Виши 

референт 

1 1 

Послови шефа 

службе писарнице 

 

Запослени Сарадник 1 1 

Послови писарнице Запослени Виши 

референт 

3 3 

Послови архивара 

 

Запослени Виши 

референт 

1 1 

Послови одржавања 

просторија 

архиве 

 

 

Запослени 

 

 

Намештеник

, 

четврта 

врста 

радних 

места 

 

 

1 

 

 

1 

Послови одржавања 

возила и послови 

возача 

 

 

Запослени 

 

Намештеник

, 

четврта 

врста 

радних 

места 

 

2 

 

2 

Послови возача 

 

 

 

Запослени Намештеник

, 

четврта 

врста 

радних 

места 

 

2 

 

 

2 

Послови доставе Запослени Намештеник

, 

четврта 

врста 

радних 

места 

 

3 

 

3 

Послови доставе за 

МК Сувојница 

Запослени  

Намештеник

, 

пета врста 

радних 

места 

 

1 

 

1 

Послови пријемне 

канцеларије 

 

Запослени 

 

Виши 

референт 

 

1 

 

1 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И 

ПРИВРЕДУ 

Начелник одељења Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

Послови буџета Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

Послови припреме     
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података за буџет 

 

Запослени Саветник 1 1 

 Послови трезора 

 

Запослени Саветник 1 1 

Послови обрачуна 

плата 

 

Запослени Саветник 1 1 

Послови благајне 

 

 

Запослени Виши 

референт 

1 1 

Послови 

књиговодства 

месних заједница и 

фондова 

 

 

Запослени 

 

 

Виши 

референт 

 

1 

 

1 

 Послови 

пољопривреде и 

водопривреде 

Запослени Саветник 1 1 

Послови у области 

водопривреде 

Запослени Млађи 

саветник 

1 1 

Послови израде 

пројектних 

предлога 

Запослени Саветник 1 1 

Послови 

економског развоја 

Запослени Саветник 1 1 

Послови 

службеника за јавне 

набавке 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 

Служба локалне пореске 

администрације 

Послови шефа 

службе 

 

 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 Послови 

утврђивања 

локалних јавних 

прихода 

 

Запослени 

 

Саветник 2 2 

Послови пореске 

контроле 

Запослени Сарадник 1 1 

 Послови пореског 

књиговодства 

Запослени Сарадник 1 1 

Послови 

прекршајног 

поступка 

Запослени Саветник 1 1 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ И 

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Начелник 

одељења 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 Послови шефа 

општинске 

инспекције 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 
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Послови 

комуналног 

инспектора 

 

Запослени Саветник 2 2 

Послови 

комуналног 

референта 

 

 

Запослени Виши 

референт 

1 1 

Послови инспектора 

за друмски 

саобраћај 

 

Запослени Саветник 1 1 

Послови техничког 

регулисања 

саобраћаја 

Запослени Саветник 1 1 

Послови инспектора 

за заштиту животне 

средине 

Запослени Саветник 1 1 

 Послови 

унапређења 

животне средине 

Запослени Саветник 1 1 

Служба за обједињену процедуру Послови шефа 

службе 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба за урбанизам 

Послови 

обједињене 

процедуре 

 

Запослени Саветник 1 1 

Послови 

грађевинарства 

Запослени Саветник 1 1 

Послови 

грађевинске 

инспекције 

 

Запослени Саветник 2 2 

Послови шефа 

службе  и 

просторног планера 

 

 

Запослени Самостални 

саветник 

1 0 

Послови урбанисте 

 

Запослени  Саветник 1 1 

Послови 

урбанистичког 

планирања 

 

Запослени Саветник 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послови шефа 

службе 

 

 

 

 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 



3088-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

 

Служба за инвестиције и 

комуналне делатности 

 

 

 

 

 

Послови за 

инвестиције и 

комуналне 

делатности 

 

Запослени Саветник 1 1 

Послови 

електротехнике 

Запослени Саветник 1 1 

Имовинско правни 

послови 

 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ 

Помоћник 

председника 

општине за послове 

из области 

комуналне 

инфраструктуре 

 

Постављено 

лице 

VII 1 1 

Помоћник 

председника 

општине за послове 

економског развоја 

 

Постављено 

лице 

VII 1 0 

Помоћник 

председника 

општине за 

друштвене 

делатности 

Постављено 

лице 

VII 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

Радно ангажована лица у 

Општинској управи општине 

Сурдулица 

Основ ангажовања VII степен 

стручне спреме 

VI степен 

стручне 

спреме 

IV степен 

стручне 

спреме 

Укупно 

Уговор о делу 0 0 0 0 

Уговор о 

привременим и 

повременим 

пословима 

2 3 3 8 

Уговор о стручном 

усавршавању и 

оспособљавању 

0 0 0 0 

УКУПНО:                                                               2                   3                              3                                                                                                                               8 

 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив функције Статус запосленог Степен 

стучне 

спреме 

Број 

извршилаца 

Укупно 

Председник 

Скупштине 

општине 

Изабрано лице VII 1 1 

Заменик Изабрано лице VII 1 1 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Председника 

Скупштине 

Секретар 

Скупштине 

општине 

Постављено лице VII 1 1 

     

   

   

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Председник 

општине 

Изабрано лице VII 1 1 

Заменик 

Председника 

општине 

Изабрано лице VII 1 1 

Шеф кабинета Запослени VII 1 0 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Чланови 

Општинског већа на 

сталном раду 

Изабрано лице VII 2 2 

Изабрано лице VI 1 1 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

Начелник 

Општинске управе 

Постављено лице, VII 

Положај у 

првој групи 

1 1 

Заменик Начелника 

Општинске управе 

Постављено лице VII 

Положај у 

другој групи 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник Одељења Запослени Самостални 

саветник 

1 0 

Послови 

родитељског 

додатка и 

породиљског 

одсуства и Послови 

дечијег додатка 

 

Запослени 

 

 

Саветник 

 

 

1 

 

 

1 

Послови техничке 

припреме података 

за дечији додатак 

Запослени Сарадник 2 2 

Послови грађанских 

стања, избеглица и 

приватног 

предузетништва 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

Послови матичара 

за матично подручје 

Сурдулица 

Запослени Млађи 

саветник 

1 1 

Послови заменика 

матичара за 

матично подручје 

Сурдулица 

Запослени Сарадник 1 1 

Запослени Виши 

референт 

1 1 

Послови заменика 

матичара ван 

матичног подручја 

Сурдулица 

Запослени Сарадник 1 1 

Запослени Виши 

референт 

2 2 

Послови бирачких 

спискова 

Запослени Виши 

референт 

1 1 
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 Послови шефа 

службе писарнице 

 

Запослени Сарадник 1 1 

Послови писарнице Запослени Виши 

референт 

3 3 

Послови архивара 

 

Запослени Виши 

референт 

1 1 

     

Послови одржавања 

возила и послови 

возача 

 

 

Запослени 

 

Намештеник

, 

четврта 

врста 

радних 

места 

 

2 

 

2 

Послови возача 

 

 

 

Запослени Намештеник

, 

четврта 

врста 

радних 

места 

1 1 

Послови доставе Запослени Намештеник

, 

четврта 

врста 

радних 

места 

 

3 

 

3 

Послови доставе за 

МК Сувојница 

Запослени  

Намештеник

, 

пета врста 

радних 

места 

 

1 

 

1 

Послови пријемне 

канцеларије 

Запослени Млађи 

саветник 

1 1 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И 

ПРИВРЕДУ 

 

 

 

 

 

 

Начелник одељења Запослени 

 

 

 

 

Самостални 

саветник 

1 1 

Послови буџета Запослени 

 

 

 

 

Самостални 

саветник 

1 1 

     

 Послови трезора 

 

Запослени Саветник 1 1 

Послови обрачуна 

плата 

 

Запослени Саветник 1 1 

Послови благајне Запослени Виши 1 1 
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референт 

Послови 

књиговодства 

месних заједница и 

фондова 

 

 

 

Запослени 

 

 

Виши 

референт 

 

1 

 

1 

 Послови 

пољопривреде и 

водопривреде 

Запослени Саветник 1 1 

Послови у области 

водопривреде 

Запослени Млађи 

саветник 

1 1 

Послови израде 

пројектних 

предлога 

Запослени Саветник 1 1 

Послови 

економског развоја 

Запослени Саветник 1 1 

Послови 

службеника за јавне 

набавке 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 

Служба локалне пореске 

администрације 

Послови шефа 

службе 

 

 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 Послови 

утврђивања 

локалних јавних 

прихода 

 

Запослени 

 

Саветник 2 2 

Послови пореске 

контроле 

Запослени Сарадник 1 1 

 Послови пореског 

књиговодства 

Запослени Сарадник 1 1 

Послови 

прекршајног 

поступка 

Запослени Саветник 1 1 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ И 

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Начелник 

одељења 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 Послови шефа 

општинске 

инспекције 

 

Запослени Самостални 

саветник 

1 0 

Послови 

комуналног 

инспектора 

 

Запослени Саветник 3 3 

Послови 

комуналног 

референта 

 

Запослени Виши 

референт 

1 1 



3092-Страна -Број -35-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“      Уторак,26.децембар.2017.године. 
 

 

 

Послови инспектора 

за друмски 

саобраћај 

 

Запослени Саветник 1 1 

Послови техничког 

регулисања 

саобраћаја 

Запослени Саветник 1 1 

Послови инспектора 

за заштиту животне 

средине 

Запослени Саветник 1 1 

 Послови 

унапређења 

животне средине 

Запослени Саветник 1 1 

Служба за обједињену процедуру Послови шефа 

службе 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба за урбанизам 

Послови 

обједињене 

процедуре 

 

Запослени Саветник 1 1 

Послови 

грађевинарства 

Запослени Саветник 1 1 

Послови 

грађевинске 

инспекције 

 

Запослени Саветник 2 2 

     

Послови урбанисте 

 

Запослени  Саветник 1 1 

Послови 

урбанистичког 

планирања 

 

Запослени Саветник 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба за инвестиције и 

комуналне делатности 

 

 

 

 

 

 

Послови шефа 

службе 

 

 

 

 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

Послови за 

инвестиције и 

комуналне 

делатности 

 

Запослени Саветник 2 2 

Послови 

електротехнике 

Запослени Саветник 1 1 

Имовинско правни 

послови 

 

Запослени Самостални 

саветник 

1 1 

 

 

Помоћник 

председника 

Постављено 

лице 

VII 1 1 



Уторак,26.децембар.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"      Број -35-  Страна-3093 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ 

општине за послове 

из области 

комуналне 

инфраструктуре 

 

Помоћник 

председника 

општине за послове 

економског развоја 

 

Постављено 

лице 

VII 1 0 

Помоћник 

председника 

општине за 

друштвене 

делатности 

Постављено 

лице 

VII 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радно ангажована лица у 

Општинској управи општине 

Сурдулица 

Основ ангажовања VII степен 

стручне спреме 

VI степен 

стручне 

спреме 

IV степен 

стручне 

спреме 

Укупно 

Уговор о делу 0 0 0 0 

Уговор о 

привременим и 

повременим 

пословима 

4 3 3 9 

Уговор о 

стручном 

усавршавању и 

оспособљавању 

0 0 0 0 

УКУПНО:                                                                4               3                  3                                                                                                                                                          10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радно ангажована лица у 

Општинској управи општине 

Сурдулица по основу Закључка 

Комисије за давање 

сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника 

јавних средстава бр. 112-

8217/2017-1 од 29.08.2017. 

године 

Основ ангажовања VII степен 

стручне спреме 

VI степен 

стручне 

спреме 

IV степен 

стручне 

спреме 

Укупно 

Уговор о делу 0 0 0 0 

Уговор о 

привременим и 

повременим 

пословима 

6 0 0 6 

УКУПНО:                                                                6               0                  0                                                                                                                                                          6 
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СКУПШТИНА ОПШТИНА СУРДУЛИЦА,дана 

18.12.2017. године, број10-5/17-01 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                          

               Новица Тончев,с.р. 

 

805. 

 На основу члана 76. и 77. Закона о 

запосленима у аутономним покраинама и 

јединицама локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” 

бр. 21/16), члана 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. Гласник РС ”бр. 129/2007 и 

83/2014-др. закон), члана 36. ст. 1. тач. 7 Статута 

општине Сурдулица (Сл. гл. ПО, број 25/08), 

Скупштина општине Сурдулица на седници 

одржаној 18.12.2017. год. донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

I 

  Кадровским планом Општинског 

правобранилаштва општине Сурдулица УТВРЂЕН 

ЈЕ постојећи број функционера који на основу 

законом утврђене обавезе или овлашћења, који 

заснивају радни однос ради вршења дужности и 

службеника, као и потребан број функционера и 

државних службеника у Општинском 

правобранилаштву општине Сурдулица. 

 

1. Постојећи број изабраних и постављених 

лица, државних службеника и намештеника на 

дан 30.11.2017.године, је: 

 Постављена лица: 

– општински правобранилац, и 

– заменик општинског правобраниоца.          

 

 Државни службеници на извршилачким 

местима: 

– 1 државни службеник на извршилачком 

радном месту.   

 

      2. У 2018. години, за извршавање 

надлежности Општинског правобранилаштва 

општине Сурдулица, потребно је: 

 2 изабрана и постављена лица и 1 државни 

службеник на извршилачком радном месту. 

 Постављена лица: 

– општински правобранилац, и, 

– заменик општинског правобраниоца.          

 Државни службеници на извршилачким 

местима: 

– 1 државни службеник на извршилачком 

радном месту.   

       3. Подаци из тачке 1 и 2 овог Предлога, заједно 

са бројем радно ангажованих лица, приказани су у 

табеларном приказу који чини саставни део 

предлога кадровског плана Општинског 

правобранилаштва општине Сурдулица. 

 

II 

 Кадровски план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу града Врања. 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИЛА

ШТВО 

Назив функције Статус 

запосленог 

Степен 

стручне 

спреме 

Број 

извршилаца 

Укупно 

Општински 

правобранилац 

Постављено 

лице 

VII/1 1 1 

Заменик општинског 

правобраниоца 

Постављено 

лице 

VII/1 

 

1 1 

Секретар Општинског 

правобранилаштва – 

послови писарнице 

Државни 

службеник на 

извршилачком 

радном месту 

IV 1 1 
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УКУПНО:    3                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДНО 

АНГАЖОВАНА 

ЛИЦА У 

ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛА

ШТВУ 

Основ ангажовања VII степен 

стручне спреме 

VI степен 

стручне 

спреме 

IV степен 

стручне  

спреме 

Укупно 

Уговор о деллу 0 0 0 0 

Уговор о 

привременим и 

повременим 

пословима 

2 1 

 

0 3 

Уговор о стручном 

усавршавању и 

оспособљавању 

0 0 0 0 

УКУПНО:   3                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                 КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИЛА

ШТВО 

Назив функције Статус 

запосленог 

Степен 

стручне 

спреме 

Број 

извршилаца 

Укупно 

Општински 

правобранилац 

Постављено 

лице 

VII/1 1 1 

Заменик општинског 

правобраниоца 

Постављено 

лице 

VII/1 

 

1 1 

Секретар Општинског 

правобранилаштва – 

послови писарнице 

Државни 

службеник на 

извршилачком 

радном месту 

IV 1 1 

УКУПНО:    3                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Основ ангажовања VII степен 

стручне спреме 

VI степен 

стручне 

спреме 

IV степен 

стручне  

спреме 

Укупно 

Уговор о деллу 0 0 0 0 
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РАДНО 

АНГАЖОВАНА 

ЛИЦА У 

ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛА

ШТВУ 

Уговор о 

привременим и 

повременим 

пословима 

4 1 

 

0 5 

Уговор о стручном 

усавршавању и 

оспособљавању 

0 0 0 0 

УКУПНО:       5                                                                                                                                                                                                   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА СУРДУЛИЦА,дана 

18.12.2017. године, број10-7/17-01 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                          

               Новица Тончев,с.р. 

 

 

806. 

 На основу члана 196. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 ), члана 

32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( 

„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 

101/2016 – др.закон ), члана 36.став 1. тачка 7. 

Статута општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр25/08), 

Скупштина општине Сурдулица  је на седници 

одржаној  дана 18.12.2017. године, усвојила 

 

 

КОДЕКС 

ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 
 

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Кодекс 
Члан 1. 

 Кодекс понашања службеника и 

намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп 

правила понашања службеника и намештеника који 

садржи професионалне и етичке стандарде за 

обављање службених послова и остваривање 

комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања 

квалитета и доступности услуга, као и подстицању 

поверења у интегритет, непристрасност и ефика-

сност органа, служби и организација. 
Странке су физичка и правна лица без обзира 

на држављанство и седиште, као и органи, органи-

зације и групе лица која се обраћају јединици ло-

калне самоуправе. 

 
Област примене 

Члан 2. 

 Правила овог Кодекса дужни су да 

примењују службеници и намештеници, односно 

запослени у Општинској управи општине 

Сурдулица (у даљем тексту: запослени) када 

обављају послове из своје надлежности. 
 

Сврха Кодекса 

Члан 3. 
Сврха овог Кодекса је: 

- да утврди стандарде личног и 

професионалног интегритета и понашања 

којих би требало да се придржавају 

службеници, 
- да подржи службенике у поштовању 

професионалних и етичких стандарда, 

- да упозна странке о правилном начину 

поступања и понашања службеника, 
- да допринесе изградњи поверења грађана у 

локалну власт, 
- да допринесе успостављању ефикаснијег и 

одговорнијег поступања службеника. 

 

Члан 4. 
Сви појмови који су у овом Кодексу 

употребљени у мушком граматичком роду 

обухватају мушки и женски род лица на која се 

односе. 

 
II.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА 

КОДЕКСА 
 

Законитост и непристрасност 
Члан 5. 

 Службеник је дужан да се у обављању својих 

послова понаша законито и да своја дискрециона 

овлашћења примењује непристрасно.   
 Службеници посебноводе рачуна да одлуке 

које се тичу права, обавеза или на закону 

заснованих интереса странака имају основ у закону 

и да њихов садржај буде усклађен са законом. 

Службеници су дужни да се уздржавају од 

било које самовољне или друге радње која ће нео-
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правдано утицати на странке или им се неосновано 

даје повлашћени третман. 

 Службеници се у свом раду никада не 

руководе личним, породичним, нити политичким 

притисцима и мотивима. 
Објективност 

Члан 6. 

 У свом раду, службеник је дужан да узме у 

обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих 

правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме 

све елементе који нису од значаја за предметни 

случај. 

 

Забрана дискриминације 
Члан 7. 

 Службеници су обавезни да у свакој прилици 

поштују принцип једнакости странака пред законом, 

а посебно када решавају о захтевима странака и 

доносе одлуке. 
Службеници поступају једнако према свим 

странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.  

Уколико дође до другачијег поступања 

службеника према одређеној странци него што је то 

уобичајено, службеник је дужан да образложи такво 

поступање релевантним разлозима конкретног 

случаја. 

 Службеник је дужан да у оквиру својих на-

длежности омогући остваривање права, поштовање 

интегритета и достојанства странака и других слу-

жбеника без дискриминације или повлашћивања по 

било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, 

боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских 

својстава, културе, језика, вероисповести или 

веровања, политичког или другог уверења, 

држављанства, припадности народу или 

националној мањини, имовног стања, психичког и 

физичког инвалидитета, старосне доби, родног 

идентитета и сексуалне оријентације, здравственог 

стања, брачног и породичног статуса, осуђиваности, 

физичког изгледа, чланства у политичким, 

синдикалним и другим организацијама и другим 

стварним и претпостављеним личним својствима. 
 

Забрана злоупотребе и прекорачења службених  

овлашћења 
Члан 8. 

 Службеници су дужни да овлашћења у свом 

раду користе искључиво у сврхе које су утврђене 

законом и другим одговарајућим прописима. 
При обављању приватних послова, службе-

ник не сме користити службене ознаке, службена 

овлашћења или ауторитет радног места у локалној 

самоуправи. 
 Службеник је дужан да у свом раду искљу-

чиво врши увид, прибавља и обрађује податке о чи-

њеницама о којима се води службена евиденција, а 

који су неопходни за одлучивање, односно посту-

пање.  
 

Заштита података о личности 
Члан 9. 

 Службеник који обрађује податке о личности 

поштује све законске прописе и важеће стандарде у 

погледу њихове заштите. 
 Службеник посебно не користи личне 

податке у сврхе које нису законите, не доставља их 

неовлашћеним особама и не омогућава им увид у 

њих. 
  

Приступ информацијама од јавног значаја 

Члан 10. 

 Службеник се стара о поштовању права на 

приступ информацијама од јавног значаја на начин 

који обезбеђује најпотпуније и најефикасније 

остваривање тог права, у складу са законом који 

регулише приступ информацијама од јавног значаја 

и правилима која важе у Општинској управи 

општине Сурдулица. 

 

Пружање информација о поступку 

Члан 11. 
 Службеници су дужни да странкама, на 

њихов захтев, дају информације о поступку који се 

код њих води. Службеник ће упутити странку на 

који начин може да изврши увид у стање поступка. 
 Службеници су дужни да странкама пруже и 

информације о правним радњама које странке треба 

да предузму у циљу остваривања својих права и 

обавеза. Службеник води рачуна да информације 

које пружа буду јасне и разумљиве странци. 
 Када службеник не сме да обелодани 

информацију због њене поверљиве природе, дужан 

је да наведе датој заинтересованој странци разлоге 

због којих није у могућности да јој повери наведену 

информацију. 
 Ако је усмени захтев странке превише 

сложен, службеник је дужан да посаветује странку о 

томе како да формулише свој захтев писаним путем. 
 Уколико се захтев у вези поступка односи на 

питања за које одређени службеник није надлежан, 

упутиће странку на надлежног службеника и 

назначити његово име и по могућству контакт 

податке. 
 

Исправљање пропуста 
Члан 12. 

 У случају грешке у раду службеника која има 

непожељан утицај на права или интересе странака, 

службеник је дужан да упути писмено извињење 

странци и настоји да отклони негативне последице 
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проузроковане његовом грешком што је пре могуће, 

као и да обавести странку о праву на одговарајуће 

правно средство и приговор због пропуста. 
 

Разумни рок за доношење одлука 
Члан 13. 

 Службеници се старају да се одлука по 

сваком захтеву или приговору донесе у разумном 

року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у 

законом предвиђеном року.  Исто правило 

примењује се за одговоре на дописе странака или 

одговоре на службене дописе којима службеници од 

претпостављених траже упутства у погледу 

поступка који се води. 

 Ако због сложености поступка, односно 

питања која су покренута, одлуку није могуће 

донети у законском року, службеник ће о томе 

обавестити странку и свог претпостављеног, и 

предузети све што је потребно да се одлука донесе 

што пре. 

 

Понашање службеника у јавним наступима 

Члан 14. 
 У свим облицима јавних наступа и деловања 

у којима представља јединицу локалне самоуправе, 

службеник је дужан износити ставове, у складу с 

прописима, овлашћењима, стручним знањем и Ко-

дексом. 

 Приликом изношења стручних и личних ста-

вова, службеник пази на углед јединице локалне 

самуправе и лични углед и сме износити само исти-

ните податке, садржином и тоном којим се не вређа 

углед органа, установа, предузећа, као ни њихових 

представника, а на исти начин има поступати и када 

је реч о личном и пословном угледу других физич-

ких и правних лица. 
  

Поштовање других и учтивост службеника 
Члан 15. 

Службеници су дужни да се међусобно и 

према странкама опходе са поштовањем. 

 Приликом комуникације са странкама 

службеници треба да буду учтиви, приступачни, 

тачни и кооперативни. 
 Приликом одговарања на дописе, у 

телефонским разговорима и у преписци путем 

електронске поште, службеник је дужан да буде 

што више од помоћи и да пружи што исцрпније и 

прецизније одговоре. 
У присуству странака службеницима нису 

дозвољени приватни телефонски разговори. 
 

Стандард пословне комуникације 
Члан 16. 

Стандард пословне комуникације 

подразумева да се у најкраћем могућем року 

(најкасније у року од 24 сата) одговори на поруку 

примљену радним данима путем електронске 

поште.  
Слање поднеска/дописа или електронске 

поште 
Члан 17. 

Поднесак, допис или електронску пошту 

потребно је насловити на особу (физичко лице) или 

функцију, односно пословно име привредног друш-

тва.  
Поднесак, допис и електронску пошту неоп-

ходно је уредно потписати својим именом, звањем и 

осталим подацима за контакт. 

Поднесак, допис или електронска пошта тре-

ба да буде јасне садржине и концизан, а стил писа-

ња треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и 

у складу са темом.  
Приликом припреме поднеска, дописа или 

електронске поште проверити правопис и тачност 

информација које се наводе. 

 

Поштовање радног времена 
Члан 18. 

Запослени су дужни да поштују прописано 

радно време, као и да се приликом доласка или 

одласка са радног места евидентирају на прописан 

начин. 

Пауза у току радног времена је дозвољена у 

договореном временском интервалу у трајању од 30 

минута. 
Пауза не може бити на почетку или на крају 

радног времена. 

Није дозвољено напуштање радног места у 

оквиру радног времена без одобрења 
руководиоца или запосленог којег руководи-

лац овласти. 
Службеницима без претходне најаве и одо-

брења претпостављеног, није допуштен улазак у 

радне просторије зграде општине Сурдулица. 
 

Стандарди одевања на радном месту 
Члан 19. 

 Службеник је дужан да буде прикладно и 

уредно одевен, примерено пословима службеника, и 

да на тај начин не нарушава углед јединице локалне 

самоуправе, нити изражава своју политичку, верску 

или другу личну припадност која би могла да 

доведе у сумњу његову непристрасност и 

неутралност.  
Запослени треба да се одевају у складу са 

захтевима радних места и радних активности, а 

основни стандард свакодневног одевања јесте уред-

на и чиста одећа.  
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 Службеника који је неприкладно одевен, не-

посредни руководилац ће упозорити на обавезу 

поштовања овог Кодекса у погледу одевања на рад-

ном месту и на могућност покретања дисциплин-

ског поступка у случају поновљене повреде Кодек-

са. 
 

Уредност радних просторија 
Члан 20. 

 Радне просторије службеника морају бити 

чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све 

време током трајања радног времена, као и прили-

ком напуштања истих. 
 

III ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Право притужбе због кршења Кодекса 
Члан 21. 

 Странка се због повреде правила овог 

Кодекса може притужбом обратити руководиоцу 

органа (у даљем тексту: надлежни руководилац). 
 Надлежни руководилац дужан је да обавести 

подносиоце притужбе о предузетим радњама. 
  Надлежни руководилац својим одлукама, 

ставовима, мишљењима, препорукама и другим 

актима стварају праксу од значаја за примену овог 

Кодекса. 

 
Праћење примене Кодекса 

Члан 22. 
 Надлежни руководилац  прати и разматра 

примену Кодекса.  

 За спровођење овог Кодекса одговорни су 

руководиоци организационих јединица. 
 Уколико праћењем примене Кодекса оцени 

да је то потребно, надлежни руководилац може за 

примену Кодекса издати посебна упутства. 

 Извештај о примени Кодекса чини саставни 

део годишњег извештаја о раду органа или службе. 

 Извештај садржи статистичке податке о 

укупном броју примљених приговора странака на 

кршење Кодекса, структури приговора по 

правилима утврђеним Кодексом, покренутим и 

окончаним дисциплинским поступцима, изреченим 

мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и 

околности за које руководиоци органа или служби 

сматрају да су од значаја за праћење примене 

Кодекса. 
 

Дисциплинска одговорност 

Члан 23. 
 Повреде обавеза из овог Кодекса 

представљају лакшу повреду дужности из радног 

односа, уколико није обухваћена неком од тежих 

повреда радних дужности предвиђених Законом или 

другим прописом. 
  

Обавештавање странака и службеника о 

примени Кодекса 

Члан 24. 
 Текст Кодекса начелник општинске управе 

поставља на интернет страници општине 

Сурдулица, а у штампаном облику истиче на 

огласној табли и у довољном броју примерака чини 

доступним странкама на другим одговарајућим 

местима (услужни сервис грађана, шалтерске 

службе, месне канцеларије и др.).  
 Надлежни руководилац упознаје све службе-

нике са садржином Кодекса. 
 

Ступање на снагу 

Члан 25. 

 Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања” 
СКУПШТИНА ОПШТИНА СУРДУЛИЦА,дана 

18.12.2017. године, број110-617-01 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                          

               Новица Тончев,с.р. 
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