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АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
МЕДВЕЂА

- Средства из извора 07 – Средства из осталих извора

229.

у износу од 36.507.100,00 динара замењује се износом

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Слу-

44.503.110,00 динара

жбени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012,
62/2013, исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 др. за-

План прихода мења се и гласи:

кон) и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007 и 83/2014 др. закон)

Економска класификација 733250 у износу од

и члана 44. Статута општине Медвеђа ("Службени лист

36.507.100,00 динара замењује се износом 44.503.110,00

града Лесковца" број: 18/2008), Скупштина општине

динара

Медвеђа је на седници од 20. aприла 2018.године, до-

Економска класификација 711110 у износу од

носи

85.000.000,00 динара динара замењује се износом
ОДЛУКУ

77.003.990,00 динара.
Члан 2.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2018.
ГОДИНУ (II)
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Медвеђа за 2018.годину,
у Посебном делу Одлуке, План расхода, члан 2. мења

Овлашћује се Одељење за привреду и финансије
општинске управе општине Медвеђа да изврши техничке корекције у осталим деловима Одлуке о буџету
општине Медвеђа за 2018.годину у складу са наведеним
променама у члану 1. ове Одлуке и уради пречишћен
текст Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2018.годину.
Члан 3.

се и гласи:

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику града
Раздео 5 - Општинска управа
Програм 2: 1102 – Комуналне услуге
Пројекат: 1102-12
Извор финансирања 01: Приходи из буџета и 07 Сре-

Лесковца".
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

дства из осталих извора
Функција:620
Позиција:97

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
06 Број:06-13/2018/1 од 20. априла 2018.год.

Економска класификација: 511 – Зграде и грађевински
објекти
- Средства из извора 01 – Средства из буџета у износу
од 16.985.708,00 замењује се износом 8.989.698,00 динара

ПРЕДСЕДНИК,
Милисав Милетић, дипл.ек.

28. април 2018.
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- Mjetet nga burimi 07- mjetet nga burimet tjera në

Në bazë të nenit 63 Ligji mbi sistemin buxhetor ("Gazeta

shumën prej 36.507.100,00 dinarë zëvendësohen me

zyrtare RS2, nr. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013,

shumën 44.503.110,00 dinarë.

përmirësimi 106/2013, 142/2014 dhe 68/2015 ligji tjetër)
dhe neni 32 Ligji mbi vetëqeverisjen lokale ("Gazeta

Plani i të ardhurave ndryshohet dhe thotë:

zyrtare RS nr. 129/2007 dhe 83/2014 ligji tjetër) dhe

Klasifikimi ekonomik 733250 në shumën prej 36.507.100,00

neni 44 Statuti i komunës së Medvegjës ("Fleta zyrtare

dinarë zëvendësohen me shumën 44503.110,00 dinarë .

e qytetit të Leskovcit" nr. 18/2008) Kuvendi i komunës

Klasifikimi ekonomik 711110 në shumën prej 85.000.000,00

së Medvegjës në senacën e mbajtur me 20. Prill viti 2018

dinarë zëvendësohen me shumën 77.003.990,00 dinarë.

ka miratuar

Neni 2

VENDIMI MBI NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN

Autorizohet departamenti për ekonomi dhe financa të

E VENDIMIT MBI BUXHETIN E KOMUNËS SË

administratës komunale të komunës së Medvegjës që

MEDVEGJËS PËR VITIN 2018 (II)

të bëjë korigjimin teknik në pjesët tjera të vendimit mbi

Neni 1

buxhetin e komunës së Medvegjës për vitin 2018 në për-

Në vendimin mbi buxhetin e komunës së Medvegjës
për vitin 2018, në pjesën e posaqme të vendimit, plani i
shpenzimeve, neni 2 ndryshohet dhe thotë:

puthje me ndryshime të cekura në nenin 1 të këti vendimi
dhe të punojë tekstin e korigjuar të vendimit mbi buxhetin e komunës së Medvegjës për vitin 2018.
Neni 3

Pjesa 5-Administrata komunale
Programi 2: 1102- Shërbimet komunale

Ky vendim të shpallet në "Gazeta zyrtare e qytetit të

Projekti: 1102-12

Leskovcit"

Burimi i financimit 01: Të ardhurat nga buxheti dhe 07

Neni 4

mjetet nga burimet tjera

Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit .

Funksioni: 620
Pozita: 97
Klasifikimi ekonomik: 511- Ndërtesat dhe objektet ndër-

KUVENDI KOMUNAL I KOMUNË SË MEDVEGJËS
06 nr: 06-13/2018/1 nga 20 prill 2018

timore
- Mjetet nga burimi 01- mjetet nga buxheti me shumën

KRYETARI,

prej 16.985.708,00 zëvendësohen

Millisav Milletiq eko.dipl

- me shumën 8.989.698,00 dinarë.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
БОЈНИК
230.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник Републике Србије", бр.129/07, 83/14 - др.закон
и 101/2016), члана 58. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца" бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ
И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЛИ

11/10, 20/13, 21/2015 и 1/16) и члана 24. Пословника

НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА

Општинског већа општине Бојник ("Сл. гласник града

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА

Лесковца бр. 17/2012), Општинско веће општине

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ

Бојник, на седници одржаној дана 18.04.2018. године,

ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

доноси
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Члан 1.
Овим Правилником се прописују критеријуми, начин
и поступак доделе средстава или недостајућег дела

који се оглашава на званичној интернет страници
општине Бојник, Огласној табли Општинске управе
Бојник и на порталу е-Управа.

средстава из буџета општине Бојник за подстицање
програма од јавног интереса која реализују удружења
са седиштем на територији општине Бојник и Окружна
организација слепих Лесковац, која у свом чланству
мора имати чланове организације са територије општине Бојник, с обзиром да општина Бојник нема такав савез-организације.

Члан 6.
Право на доделу средстава или недостајућег дела
средстава за подстицање програма од јавног интереса имају удружења која обављају делатност на територији општине Бојник, програме од јавног интереса
реализују на територији општине Бојник, осим за
програме опоравка и рехабилитације, рекреативно-

Члан 2.

туристичке и културне делатности.

Под удружењем се подразумева добровољна и недобитна невладина организација заснована на слободи удруживања више физичких и правних лица,
основана ради остваривања и унапређења одређеног
заједничког или општег интереса и циља, који нису
забрањени Уставом или законом, уписана у регистар

Члан 7.
Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање
програма од јавног интереса која спроводе удружења
расписује председник Општинског већа општине Бојник.
Члан 8.

надлежног органа у складу са законом.
Члан 3.
Областима које представљају јавни интерес нарочито
се сматрају програми у области: социјалне заштите,
борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите,
заштите и промовисања људских и мањинских права,
образовања, науке, културе, информисања, заштите

Програм из члана 7. нарочито садржи: област у којој
се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма,
циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у
току реализације програма и укупан број лица који је
потребан за извођење програма.
Програм чија реализација траје најдуже годину дана
у формалном смислу може бити означен и називом
пројекат.

животне средине, одрживог развоја, заштита животиња,

Члан 9.

заштита потрошача, борбе против корупције, као и ху-

Годишњи план расписивања јавних конкурса надле-

манитарни програми и други програми и пројекти у

жни орган објављује најкасније до 31. јануара на

којима удружење искључиво и непосредно следи јавне

званичној интернет страници општине Бојник и до-

потребе.

ставља Канцеларији за сарадњу са цивилним друЧлан 4.

Висина средстава за расподелу удружењима, као и
позиција у буџету-раздео на коме се средства предвиђају, одређује се сваке године Одлуком о буџету општине Бојник.

штвом (у даљем тексту:Канцеларија).
Годишњи план јавних конкурса садржи податке о
даваоцу средстава, области, називу и планираном периоду расписивања јавног конкурса (у даљем тексту:
конкурс) и друге релевантне податке у зависности од
врсте конкурса.

Члан 5.

Члан 10.

Додела средстава или недостајућег дела средстава за

Избор програма који ће се финансирати средствима

подстицање програма од јавног интереса, из члана 4.

буџета општине Бојник врши се применом следећих

овог Правилника, врши се на основу јавног конкурса

критеријума:

28. април 2018.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Страна 425 — Број 8

БРОЈ

КРИТЕРИЈУМ
1. Законитост и ефикасност коришћења средстава која се утврђује провером да ли су раније
коришћена буџетска средства за финансирање активности организације и ако јесу, да ли
су том приликом испуњене уговорне обавезе
2. Одрживост ранијих програма и пројеката
3. Капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима у
односу на предложене циљеве, резултате и активности пројекта
4. Носилац пројекта је обезбедио одговарајуће партнерство
5. Релевантност програма или пројекта за остваривање јавног интереса дефинисаног
конкурсом
6. Усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима и циљном
групом
7. Прецизност и изводљивост плана реализације програма или пројекта
8. Остварљивост планираних резултата и мерљивост показатеља
9. Развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта
10.Значај промене која се очекује од примене пројекта
11. Економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности
12. Прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта који показује усклађеност
предвиђених трошкова са пројектним активностима
13 Промоција, односно публицитет, који се огледа у начину информисања циљне групе и
шире јавности о програму или пројекту
УКУПНО

БОДОВА
5

5
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5
5
5
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10
5
5
10
10
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Члан 11.

Члан 12.

Конкурс обавезно садржи следеће податке: једну или

Удружења-учесници конкурса подносе пријаву Оде-

неколико сродних области од јавног интереса; ко може

љењу за друштвене делатности, опште и заједничке

бити учесник конкурса; рок за подношење пријава;

послове Општинске управе Бојник.

обим средстава која се додељују; преглед конкурсне

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15

документације коју је потребно доставити, уз попуњен

дана од дана објављивања конкурса.

образац предлога програма; трајање програма; број

Конкурси се расписују за текућу буџетску годину.

пријављених програма; ближа мерила и допунске кри-

Члан 13.

теријуме чијом применом се врши вредновање пријављених програма, са јасним системом за вредновање

За спровођење конкурса Општинско веће општине

сваког појединачног критеријума, односно

Бојник образује конкурсну комисију (у даљем тексту:

на упућивање на службено гласило у коме је објављен

комисија) и решењем ближе уређује састав, број

пропис којим су утврђена ближа мерила и допунски

чланова, као и друга питања значајна за рад комисије.

критеријуми за вредновање програма.

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да не-

Комисија за избор програма/пројеката од јавног инте-

мају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем

реса по службеној дужности утврђују да ли је удру-

комисије, односно спровођењем конкурса (изјава о не-

жење уписано у регистар надлежног органа, и да ли

постојању сукоба интереса).

се, према статутарним одредбама, циљеви удружења

Именовано лице не може предузимати радње у сво-

остварују у области у којој се програм реализује.

јству члана комисије пре него што потпише Изјаву из

Приликом вредновања пројекта надлежни орган ће

става 2. овог члана.

узети у обзир да ли је са удружењем у претходне две

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса,

године раскинуо уговор због ненаменског трошења

члан комисије је дужан да о томе одмах обавести

буџетских средстава.

остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада
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комисије. О решавању сукоба интереса Општинско

ради припреме анализе о успешности, квалитету и

веће општине Бојник одлучује у сваком случају по-

остварењу циљева програма који се реализују.

себно, а када утврди сукоб интереса, именоваће у

Члан 16.

комисију новог члана као замену.
Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чла-

Средства која се одобре за реализацију програма јесу

нови његове породице (брачни или ванбрачни друг,

наменска средства и могу да се користе искључиво за

дете или родитељ), запослени или члан органа удру-

реализацију конкретног програма и у складу са уго-

жења које учествује на конкурсу или било ког дру-

вором који се закључује између председника општине

гог удружења повезаног на било који начин са тим

Бојник и представника/заступника удружења.

удружењем, или у односу на та удружења има било

Пренос средстава из става 1.овог члана врши се у

који материјални или нематеријални интерес, су-

складу са прописима којима се уређује пренос сре-

протан јавном интересу и то у случајевима породичне

дстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.

повезаности, економских интереса или другог заје-

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одго-

дничког интереса.

ворности уговорних страна, а нарочито: утврђен пре-

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.

дмет програма, рок у коме се програм реализује, ко-

Члан 14.

нкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и
начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања

обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава

пријављених програма у року који не може бити дужи

обезбеђених за реализацију програма, односно за

од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

случај неизвршења уговорне обавезе - предмета про-

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној

грама и повраћај неутрошених средстава.

интернет страници општине Бојник ,Огласној табли

Корисник средстава дужан је да пре склапања уго-

Општинске управе Бојник и на порталу е-Управа.

вора, Одељењу за друштвене делатности, опште и за-

Учесници конкурса имају право увида у поднете при-

једничке послове Општинске управе Бојник достави

јаве и приложену документацију у року од 3 (три) ра-

изјаву да средства за реализацију одобреног програ-

дна дана од дана објављивања листе из става 1. овог

ма нису на други начин већ одобрена, као и изјаву о

члана.

непостојању сукоба интереса и интерни акт о анти-

На листу учесници конкурса имају право приговора

корупцијској политици.

у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања

Члан 17.

Општинском већу општине Бојник.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена,

Одељење за привреду, финансије и локални еконо-

Општинско веће општине Бојник доноси у року од 15

мски развој Општинске управе Бојник прати реализа-

дана од дана његовог пријема.

цију програма за која су одобрена средства.

Одлуку о избору програма Општинско веће општине

Праћење реализације обухвата:

Бојник доноси у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење приговора.
Одлука из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет страници општине Бојник и порталу

1. обавезу удружења да обавештава надлежни орган о
реализацији програма, у роковима одређених уговором;
2. прегледање извештаја од стране надлежног
органа;
3. мониторинг посете представника надлежног

е-Управа.
Против одлуке Општинског већа општине Бојник може се покренути управни спор.
Члан 15.

органа;
4. обавезу удружења да омогући представницима
надлежног органа да изврши увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;

У комисију могу бити именована и лица представници

5. прикупљање информација од корисника програма;

стручне јавности. Општинско веће општине Бојник

6. друге активности предвиђене уговором.

може ангажовати и стручњаке за поједине области,
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Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ре-

може реализовати мониторинг посете најављене или

визора, уколико је то предвиђено конкурсним усло-

ненајављене.

вима и уговором.

Под мониториг посетом сматра се: посета удружењу,

Удружење односно реализатор програма је дужан да

одржавање састанка овлашћеног представника на-

Одељењу за привреду, финансије и локални еконо-

длежног органа са овлашћеним представником удру-

мски развој омогући праћење реализације програма.

жења, присуство одређеним догађајима или манифе-

Члан 18.
Удружење израђује периодичне и завршне наративне
и финансијске извештаје.
Периодични и завршни наративни извештај садржи:
детаљан опис активности и резултата реализације програма у односу на планиране активности дефинисаних
уговором, како би се могла извршити процена успешности од стране надлежног органа и образложење за свако одступање од програма и преглед корективних мера,
чије се предузимање планира од стране корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај садржи:
приказ буџета, који је саставни део уговора, са прегледом
свих трошкова који су настали током извештајног пе-

стацијама, или другим програмским активностима
које удружење спроводи у склопу реализације програма.
За програме који трају дуже од шест месеци, Одељење
за привреду,финансије и локални економски развој
реализује најмање једну мониториг посету у току
трајања програма, односно најмање једном годишње.
Одељење за привреду, финансије и локални економски
развој израђује извештај о мониторинг посети у року
од 10 дана од дана спроведене посете.
Поред извештаја Одељење за привреду,финансије и
локални економски развој може израдити и препоруке
за отклањање недостатака и рокове за њихову реализацију и упутити их кориснику средстава.

риода, као и целокупну документацију која оправдава
настале трошкове.

Члан 21.
Удружење ће предузети све потребне мере у циљу

Члан 19.

избегавања сукоба интереса приликом коришћења

Удружење доставља периодичне и завршне наративне

наменских средстава и одмах по сазнању обавестити

и финансијске извештаје у роковима предвиђеним

надлежни орган о свим ситуацијама које представљају

закљученим уговором Одељењу за привреду, фина-

или би могле довести до сукоба интереса у складу са

нсије и локални економски развој Општинске управе

законом.

Бојник на разматрање.

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непри-

Прегледом финансијских извештаја утврђује се да ли

страсно извршење уговорних обавеза било ког лица

су буџетска средства наменски коришћена и да ли по-

везаног уговором угрожено због прилике да то лице

стоји рачуноводствена документација која указује на

својом улогом или другим активностима учини пого-

наменски утрошак истих.

дности себи или са њим повезаним лицима (чланови

Плаћања и издаци који нису у складу са уговореним

породица: супружник или ванбрачни партнер, дете

обавезама и /или без припадајуће рачуноводствене

или родитељ), запосленом, члану удружења, а на ште-

документације неће бити признати, о чему се носилац

ту јавног интереса и то у случају породичне повеза-

програма обавештава писменим путем.

ности, економских интереса или другог заједничког

Удружење на захтев Одељења за привреду,финансије

интереса са тим лицем.

и локални економски развој доставља допуну и до-

Сваки сукоб интереса Одељење за привреду,финансије

датно објашњење навода изнетих у извештају у року

и локални економски развој посебно разматра и може

од осам дана од пријема захтева напред поменутог

од удружења затражити сва потребна обавештења и

одељења за доставу допуне документације.

документацију.

Члан 20.

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у

У циљу праћења реализације програма, Одељење

спровођењу уговора, Одељење за привреду,финансије

за привреду, финансије и локални економски развој

и локални економски развој ће затражити од удру-
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жења да без одлагања а најкасније у року од 30 дана

уговора и захтева повраћај пренетих средстава, односно

предузме одговарајуће мере.

да активира инструмент обезбеђења, а удружење је

Не сматра се сукобом интереса када корисник сре-

дужно да средства врати са законском каматом.

дстава спроводи програм који је усмерен на чланове

Члан 25.

удружења као кориснике програма који припадају
социјално осетљивим групама или особама са инва-

Одељење за привреду,финансије и локални економски

лидитетом.

развој израђује извештај о реализованој финансијској
подршци програмима удружења из буџетских сре-

Члан 22.

дстава у претходној календарској години.

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може

Извештај се објављује на званичној интернет страници

да тражи сагласност од Општинског већа општине

општине Бојник и Огласној табли Општинске управе

Бојник ради прерасподеле средстава за реализацију

Бојник.

планираних активностиу оквиру одобреног програма.

Одељење за привреду,финансије и локални економски

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тра-

развој може спровести анализу успешности, квалитета

жити повећање расхода који се односе на људске ре-

и степена остварености циљева програма за која су

сурсе.

додељена средства на конкурсу за доделу средстава,

Прерасподела средстава се може извршити тек након

уколико оцени да би то довело до унапређења стања

добијене сагласности или потписивања анекса уго-

у одређеној области у којој се корисницима додељују

вора са даваоцем средстава.

финансијска средства.

Члан 23.

Члан 26.

Одељење за привреду,финансије и локални економски

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје

развој обавештава корисника средстава да ће покренути

да важи Правилник о критеријумима и поступку до-

поступак за раскид уговора и повраћај средстава са

деле средстава за реализацију пројеката удружења и

припадајућом каматом уколико су неправилности такве

организација од јавног интереса ("Сл.гласник града

природе да онемогућавају напред поменуто одељење да

Лесковца",бр. 25/15, 37/16, 46/16 и 4/17).

утврди да су додељена средства наменски коришћена,

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

односно ако утврди ненаменски утрошак средстава.

вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Члан 24.

03 Број: 104-86-3/2018 Бојник, 18.04.2018. године

Ако се приликом праћења реализације програма утврди

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ненаменско трошење средстава Одељење за привреду,
финансије и локални економски развој обавештава пре-

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

дседника општине да су се стекли услови за раскид

Иван Стојановић

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
БОЈНИК

4/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Извештаја Комисије

231.

за мандатно-имунитетска питања 02 Број: 06-9-1-1/18

На основу члана 32 став 1 тачка 20) Закона о локалној

од 19.04.2018. године, Скупштина општине Бојник

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.

седници одржаној дана 19.04.2018. године донела је

Закон, 101/16 - др закон), члана 46 став 1, тачка 1),
став 2 и став 4 и члана 47 Закона о локалним изборима
("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),
члана 24 став 1 тачка 21) Статута општине Бојник
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
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I

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак одборничког мандата у

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општи-

Скупштини општине Бојник одборника Јовице Нико-

не Бојник Драгославу Митићу из Бојника са изборне

лића из Бојника, изабраног са изборне листе "ГГ Но-

листе "ГГ Нови људи за нови Бојник Јовица Николић".

ви људи за нови Бојник Јовица Николић", због по-

II

дношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће обја-

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања
мандата и траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.

вљено у "Службеном гласнику града Лесковца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЈНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-11-1/18
Датум: 19.04.2018. године
БОЈНИК

III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЈНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-11-2/18
Датум: 19.04.2018. године
БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК
Дејан Стојановић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК
Дејан Стојановић

232.
На основу члана 48 ставови 1, 2, 5 и 6 и члана 56 ставови 1, 6 и 7 Закона о локалним изборима ("Сл. гласник
РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана 32
став 1 тачка 20) Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. Закон и 101/16 др
закон), члана 24 став 1 тачка 21) Статута општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08,
3/09, 4/10, 20/13, 21/15, 1/16, 27/17), члана 8 ставови 1,
4 и 7 Пословника Скупштине општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 17/12), Извештаја Изборне
комисије општине Бојник о спроведеним изборима за
одборнике Скупштине општине Бојник одржаних дана
24.04.2016. године и поновних избора 30.04.2016. године
на бирачком месту Магаш 02 Број: 013-1-111/2016 од
17.05.2016.године, Уверења о избору одборника 02 Број:
013-1-2/2018 од 19.04.2018. године и Извештаја Комисије
за мандатно-имунитетска питања 02 Број: 06-9-2-1/18
од 19.04.2018. године, Скупштина општине Бојник на
седници одржаној дана 19.04.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

233.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др.закони и 101/16 - др.
закон ) и члана 24 Статута општине Бојник ("Сл.гласник
града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10,
20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) Скупштина општине Бојник
на седници одржаној дана 19.04.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О АПЛИЦИРАЊУ ОПШТИНЕ БОЈНИК У
ОКВИРУ ДРУГОГ ПОЗИВА ИПА ПРОГРАМА
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА - СРБИЈА
Члан 1.
Општина Бојник аплицираће на пројекту:
- Дестинација "Ново Светогорие" - културни, историјски, верски и ходочашки туризам.
Члан 2.
Пројекат се реализује у сарадњи са општином Земен у
оквиру другог позива ИПА програма прекограничне
сарадње Бугарска - Србија 2014 - 2020, а у складу са
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тематским програмом унапређење туризма, културног
и природног наслеђа све у циљу очувања привредног
и културног идентитета територије и интеграције тих
вредности у савремени живот.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-11-3/18

Овлашћује се председник општине да потпише сара-

У Бојнику, 19.04.2018. године

дњу о партнерству са општином Земен (Бугарска).
Члан 4.

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Овлашћује се председник општине да спроведе све
неопходне радње у циљу реализације пројекта.

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
ЦРНА ТРАВА
234.

235.

На основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Слу-

На основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Слу-

жбени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон

жбени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон

и 101/2016) и члана 28. Статута општине Црна Трава

и 101/2016) и члана 28. Статута општине Црна Трава

("Службени гласник града Лесковца", број 17/2012),

("Службени гласник града Лесковца", број 17/2012),

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници

одржаној дана, 19.04.2018. године доноси,

одржаној дана, 19.04.2018. године доноси,

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ПРИХВАТАЊУ НЗВЕШТАЈА О РАДУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА

ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА - ОДЕЉЕЊЕ

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЦРНА ТРАВА ЗА

- ОДЕЉЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

2017. ГОДИНУ

ЦРНА ТРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра

рад за општине Власотинце и Црна Трава - Одељење

за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава

Центра за социјални рад Црна Трава за 2017. годину,

- Одељење Центра за социјални рад Црна Трава за 2018.

број 9-551-49/18 од 14.02.2018. године.

годину.

2. Извештај о раду Центра за социјални рад за

2. Програм рада Центра за социјални рад за општине

општине Власотинце и Црна Трава - Одељење Центра

Власотинце и Црна Трава - Одељење Центра за соци-

за социјални рад Црна Трава за 2017. годину је саставни

јални рад Црна Трава за 2018. годину је саставни део

део овог решења.

овог решења.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

4. Решење објавити у "Службеном гласнику града

4. Решење објавити у "Службеном гласнику града

Лесковца".

Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник Јоца Митић

Председник Јоца Митић
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236.
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1. Прихвата се Извештај о раду Општинске библи-

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној са-

отеке "Сестре Стојановић" Црна Траваза2017. годину,

моуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007,

број 13/2018 од 20.02.2018. године.

83/2014 - др. закон и 101/2016) и члана 28. тачка 8.

2. Извештај о раду Општинске библиотеке "Сестре

Статута општине Црна Трава ("Службени гласник

Стојановић" Црна Трава за 2017. годину је саставни

града Лесковца", број 17/2012), Скупштина општине

део овог решења.

Црна Трава, на својој седници одржаној дана,
19.04.2018. године донела је следеће,

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
4. Решење доставити Општинској библиотеци

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, КОЈЕ ШТИТИ
И ИМОВИНСКА ПРАВА И ИНТЕРЕСЕ

"Сестре Стојановић" Црна Трава.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник
Јоца Митић

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, ЗА 2017. ГОДИНУ
1) ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинског

238.

правобранилаштва општине Власотинце, које штити

На основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Слу-

и имовинска права и интересе општине Црна Трава,

жбени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон

за 2017. годину, број 10/2018 од 27.02.2018. године.

и 101/2016) и члана 28. Статута општине Црна Трава

2) Саставни део овог решења је Извештај о раду

("Службени гласник града Лесковца", број 17/2012),

Општинског правобранилаштва општине Власотинце,

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници

које штити и имовинска прави и интересе општине

одржаној дана, 19.04.2018. године доноси.

Црна Трава, за2017. годину, број 10/2018 од 27.02.2018.
године.

РЕШЕЊЕ

3) Решење доставити Општинском правобранилаштву општине Власотинце, улица Марка Орешковића

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "СЕСТРЕ

број 1. 16210 Власотинце.
4) Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Општинске
библиотеке "Сестре Стојановић" Црна Трава за 2018.
годину, број 16/2018 од 20.02.2018. године.
2. Програм рада Општинске библиотеке "Сестре
Стојановић" Црна Трава за 2018. годину је саставни
део овог решења.

237.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 -

4. Решење објавити у "Службеном гласнику града

др. закон) и члана 28. Статута општине Црна Трава

Лесковца".

("Службени гласник града Лесковца", број 17/2012),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници

Председник

одржаној дана, 19.04.2018. године доноси

Јоца Митић

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

239.

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "СЕСТРЕ

На основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Слу-

СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

жбени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон
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и 101/2016) и члана 28. Статута општине Црна Трава

1. Усваја се Програм подршке за спровођење пољо-

("Службени гласник града Лесковца", број 17/2012),

привредне политике и политике руралног развоја

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници

општине Црна Трава за 2018. годину.

одржаној дана, 19.04.2018. године доноси,

2. Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Црна

РЕШЕЊЕ

Трава за 2018. годину је одштампан уз ову одлуку и

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
"ВИЛИН ЛУГ" ЦРНА ТРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Прихвата се Извештај о раду Јавног предузећа

чини њен саставни део.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку заједно са Програмом објавити у
"Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

за комуналу делатност и путну инфраструктуру "Ви-

ПРЕДСЕДНИК

лин Луг" Црна Трава за 2017. годину, број 50/2018 од

Јоца Митић

05.04.2018. године.
2. Извештај о раду Јавног предузећа за комуналу
делатност и путну инфраструктуру "Вилин Луг" Црна
Трава за 2017. годину је саставни део овог решења
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник
Јоца Митић

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

240.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 и
101/2016), члана 28. тачка 6. Статута општине Црна
Трава ("Службени гласник града Лесковца" број

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

17/2012) и члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС",

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ

број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), а по при-

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА

бављеном Решењу о давању претходне сагласности Ми-

1.1. Анализа постојећег стања

нистарства пољопривреде и заштите животне средине,
број 320-00-02167/2018-09 од 29. марта 2018. године,

1.1.1. ГеограФске и административне карактери-

Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној

стике: Општина Црна Трава се налази на југоистоку

дана 19.04.2018. године, доноси

Србије и обухвата површину од 312 км2. (31204,09

ОДЛУКУ

ха) Просторно се граничи са општинама Бабушница,
Власотинце, Лесковац, Владичин Хан, Сурдулица и

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНО РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

на истоку са суседном државом Бугарском. Припада
Јабланичком управном округу и од града Лесковца
као регионалног административног центра удаљена
је 66 км. Општина Црна Трава се налази у горњем

28. април 2018.
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сливу реке Власине, на обронцима планине Чемерник

планинску климу са кратким и свежим летима,дугим

оивичена брдовитом Грделичком клисуром, обронци-

и оштрим зимама, готово без прелазних годишњих до-

ма Суве планине, планином Врдеником из суседне

ба. Конкретно, годишње падавине 832мм/м2, неравно-

Бугарске и Власинским језером.

мерно распоређене током године, Средња годишња
температура 6ºЦ, валжност ваздуха 85%, нижи атмо-

1.1.2. Природни услови и животна средина: Општина се

сферски притисак, умерени северни ветрови, број

простире на надморској висини од 346 метара до 1721

мразних дан (у којима температура иде испод 0°Ц) је

метара. Преовладавају бројне висоравни (Чемерник,

137,5, годишња сума трајања сијања сунца је испод

Острозуб, Тумба, Плана), стрма брда која належу једно

1500 сати годишње. Шуме чине 47% од укупне повр-

на друго, између којих се развила разграната хидрошка

шине општине, са тенденцијом ширења. У структу-

мрежа, листопадне букове шуме и природни пашњаци

ри шуме преовладава букова шума са преко 80 % а

са веома богатим биодиверзитетом. У педолошком сми-

затим следе четинари и самоникла бела бреза. Што се

слу преовладава тешко, водонепропусно земљиште,

тиче власничке структуре над шумама, однос је 54:46

подзол и смоница, сиромашно азотом фосфором и ка-

процената у корист државних шума.

лијумом, местимично богата микроелементима.
Земљиште је углавном кисело Рh<5, садржај хумуса
варира о д 2 % на пашњацима и ливадама до 10% у

1.2. СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА

шумама и у водном земљишту. Овакво земљиште је
погодно за интензивну пољопривредну производњу

1.2.1. ДемограФске карактеристике и трендови

само уз примену комплексних агротехничких мера (ме-

На територији општине Црна Трава, на укупној по-

лиорација, фертилизација, плодоред). Другим речима,

вршини од 31204,09 хектара према Попису стано-

подребна су велика улагања рада и средстава да би се

вништва из 2011 године живи 1663 становника у 25

земљиште привело намени и на њему организовала

насељена места. Према овим подацима, општина

интензивна пољопривредна производња. Дуге снежне

Црна Трава спада у групу најређе насељених општина

зиме, велики број кишних дана током године, стрми

у Србији (свега 5,3 становника по 1км2)

нагиби терена и водонепропусна подлога условили

Први и најопаснији демографски податак је да се број

су формирање густе и разгранате хидролошке мреже.

становника општине из године у годину драстично

На основу досадашњих хидролошких истраживања

смањује. Два су основна разлога која доводе до тога

сматра се да на подручију општине Црна Трава има

су економске миграције и опадање природног при-

око 150 извора и врела чија издашност услед сложених

раштаја (годишња стопа морталитета је 5 пута

и непрекидних геоморфолошких процеса али и не-

већа од годишње стопе наталитета)

правилног газдовања шумама, варира. Постоји и велики број потока и долина чији хидропотенцијали зависе

ТАБЕЛА 1 Број становника општине Црна Трава

од обима и интензитета подавина током године. У
воде 2 реда спадају Рупска, Тегошничанска, Градска,

Година

1948

1971

1981

1991

2002

2011

Дарковачка река, Чемерчица а Одлуком о утврђивању

Број
становника

13614 12902 12319 9672

6366

3789

2563

1663

пописа вода 1 реда коју је Влада РС донела 2010 године

1953

1961

река Власина се сврстава у воде 1 реда. С обзиром да
на територији општине Црна Трава нема комуналних и

Друга, битна демографска карактеристика је старосна

дивљих депонија, нема индустријских и прерађивачких

структура становништва општине Црна Трава. Према

капацитета, пољопривредно земљиште се не третира

подацима Пописа становништва из 2011 године

хемијским средствима заштите и прихране, све воде

просечна старост становништва општине Црна Трава

на територији општине су изразите чистоће и могу се

је 53,7 година , док је у појединим насељима просечна

убрајати у најчистије воде Србије.Географски положај

старост становништва 74,1 година

и рељеф терена условљавају климу и то типичну
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Без школске
спреме

Непотпуно
основно
образовање

Основно
образовање

Свега

Гимназија

Специјализација
после средњег
образовања

Више образовање

Високо
образовање

Црна
Трава
%

Средње образовање
средње стручне
школе у трајању

Укупно становника

Општина

ТАБЕЛА 2 Образовна структура становника општине Прна Трава

1561

177

365

410

509

17

121

367

4

54

44

100

11

23

26

32

1

7,7

23,5

0,25

3,45

2,8

Краћем
4
од 4
године
године

1.2.1. Диверзификаиија руралне економије: О ру-

за прераду шумских плодова, један погон за пре-

ралној економији као и о економији на територији

раду дрвне масе, 1 мини фарма коза, 31 привредна

општине Црна Трава, уопште, готово да нема шта да

друштава из области грађевинарства, производње

се напише јер је она веома слабо развијена. Пођимо

и промета електричне енергије, више од 511 са-

од становништва. У структури становништва пре-

мосталних занатских радњи, већином из области

овладава радно пасивно становништво, углавном

грађевинарства, 3 угоститељска објекта без смешта-

деца од 1 до 19 година, старији од 65 година и жене

јних капацитета и 6 самосталних трговинских радњи.

које су традиционално орјентисане на домаћинство.

На територији општине постоји једна хладњача за

Од укупног броја становника 689 је запослено а 226 је

складиштење пољопривредних производа, и две

регистровано у НЗС као незапослено Радно активно

сушара, које тренутно нису активне. Пољопривреда,

ствновништво углавном обавља административне

као изворна, примарна делатност, са постојећим

послове у државним институцијама и установама или

компаративним предностима подручија би могла

сезонске послове из области грађевинарства.

постати и бити носилац не само руралног, већ читавог

На територији општине Црна Трава постоји и један

економског развоја општине Црна Трава .

позитиван пример диверзификације пољопривредне
производње са затвореним циклусом пољопривредне

1.2.3. Рурална инфраструктура: За разлику од ру-

производње. То је ДОО "Шурик Инвест" Црна Трава,

ралне економије, рурална инфраструктура у општини

сточарска фарма на обронцима планине чемерник.

Црна Трава је у много бољем стању, што представља

Фарма се превасходно бави сточарством, смештајних

и добру основу за њен развој. На териториј и општине

капацитета за 100 крава, 1200 коза, 2500 оваца и 2500

Црна Трава постоји разграната путна инфраструктура

коки носиља. Фарма је тренутно у процесу замене расног

са више од 100 км асфалтираног пута, са 20 мостова и

састава грла па тренутно иама 50 крава сименталске

више од 50 пропуста за воду. Постоји 3 јавна водовода и

расе, 260 коза расе француска алпина и 250 оваца рање

више од 150 сеоских водовода. Постоји и канализациона

сјеничка оплемењена. Има сопствену механизацију и

мрежа укупне дужине 5 км са изграђеним уређајем

производи сточну храну на укупној површини од 115

за пречишћавање отпадних вода који је у 2017 го-

хектара (детелина, и травне легуминозе). Поседује и

дини пуштен у погон. Електрификација је урађена на

млекару капацитета 5 т и производе, сир и качкаваљ али

комплетном подручију, покривеност мобилне теле-

због недостатка сировина (млека) тренутно ради са 60

фоније је 80 % територије а интернет на свега 15 %

%. Своје производе дистрибуира по целој Србији и има

територије општине Црна Трава. На територији општи-

развијену мржу малопродаје у Београду. Такође, фарма

не Црна Трава не постоји ни једна депонија комуналног

има и плантажу америчке високожбунасте боровнице

отпада већ се отпад сакупља компанија "Porr Werner &

на површини од 7 хектара.

Weber" и депонује на регионалну депонију "Жељковац"

Такође, на територији општине Црна Трава посто-

код Лесковца. На самом улазу у насеље Црна Трава,

ји једна фабрика за производњу воде, један погон

на десној обали реке Власине постоји мала, неуређена
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депонија грађевинског отпада која не представља извор

о пољопривредном земљишту сваке године нуди

загађења. Такође, у појединим селима и засеоцима с

око 2.000 хектара пољопривредног земљишта ко-

времена на време се појави нека мала дивља депонија

је, уз основне агротехничке мере могу врло брзо

коју по налогу комуналне инспекције брзо очисте или

привести

сами мештани или радници јавног комуналног пре-

подацима из Пописа пољопривреде 2012 године

дузећа "Вилин Луг" Црна Трава, јединог предузећа

254 пољопривредна газдинства располажу са 10751

на територији општине Црна Трава које се бави одр-

хектара пољопривредног земљишта (укључујући и

жавањем чистоће.

шуме).Од тога укупно расположивог пољопривредног

1.3. ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

пољопривредној

производњи.

Према

земљишта, 2194 хектара ( свега 20% ) се користи за
пољопривредну производњу (од тога 1974 хектара

1.3.1. Пољопривредно земљиште: Од укупне по-

чине ливаде а само 160 хектара оранице и баште) У

вршине општине Црна Трава, према подацима Ре-

сетвеној структури преовладавај у кромпир, који се

публичког геодетског завода, више од половине,

сади на површини од 59 хектара, затим следи крмно

тачније 16.178,5633 хектара, чини пољопривредно

биље (48 хектара), жито ( 28 хектара) и остало поврће

земљиште. У структури пољоприврдног земљишта

(6 хектара)

преовладавају ливаде са 7.659,5059 хектара, пашњаци

1.3.2. Вишегодишњи засади: Што се воћарске про-

5.900,0958 хектар и њиве са 1.780,1856 хектара

изводње тиче, на подручију општине постоји око 60

углавном 6, 7 и 8 класе. У државној својини се налази

засада екстензивног карактера (преовладава јабука,

6.425,0223 хектара пољопривредног земљишта и

крушка и шљива на укупној површини од 45 хектара)

њиме располаже држава преко Министарства пољо-

и око 35 интезивних засада (плантажа) америчке ви-

привреде, шумарства и водопривреде, а општина

сокожбунасте боровнице, малине и леске на укупној

Црна Трава сходно својим овлашћењима из Закона

површини од 30 хектара.

1.3.3.Сточни фонд Према подацима Републичког завода за статистику Србије, кретање сточног фонда изгледа
овако:
Godina

VRSTA STOKE
kow

goveda

sviwe

ovce

koze

`ivina

2002

15

1539

800

2750

350

10000

2012

2

309

142

1288

300

5000

Из приложеног се може видети да је за протекле 10

не Црна Трава постоји укупно: 54 једноосовинских

године сточни фонд драстично смањен ( говеда 5

трактора (мотокултиватора), 28 двоосовинских тра-

пута!)

ктора, 1 комбајн, 20 плугова, 6 тањираче, 9 дрљаче, ни

Активном аграрном политиком заснованом Планом

један сетвоспремач, 19 ротофреза, 2 растурача мине-

развоја пољопривредне производње на територији

ралног ђубрива и два растурача стајњака, 2 сејалице, 9

општине Црна Трава за период 2012-2015, Програмима

прскалица 23 приколице и 45 косилице. Сва ова меха-

подршке за спровођење пољопривредне политике и по-

низација и све прикључне машине су старије од 10

литике руралног развоја за општину Црна Трава за 2016

година. Што се тиче објеката, на територији општине

и 2017 годину, сточни фонд на територији оптине Црна

Црна Трава има укупно 732 објеката за смештај стоке

Трава се повећао за још 80 крава сименталске расе и 520

и механизацпје, један пластеник, ни један стакленик,

коза расе француска алпина .

једна хладњача и 2 сушаре

1.3.4. Механизаиија. опрема и објекти: Према пода-

1.3.5. Радна снага: Радна снага на газдинствима се

цима Пописа пољопривреде 2012 на територији општи-

углавном своди на носиоца газдинства и чланове
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домаћинства. Према Попису пољопривреде 2012 на

података о обиму производње и прераде ратарских,

подручију општине Црна Трава има укупно 245 га-

повртарских производа, воћа и грожђа, меса, млека и

здинства са укупно 296 лица (чланова породице или

јаја на територији општине нема.

рођака) који обављају пољопривредну активност на
газдинству. На пољопривредним газдинствима у Цр-

1.3.8. 3емљорадничке задруге и удружења пољопри-

ној Трави чији су носиоци физичка лица нема ста-

вредника: На територији општине Црна Трава постоје

лно запослених лица и, не тако често, се ангажује и

две земљорадничке задруге орјентињане на воћарску

додоатна радна снага за обављање сезонских послова

производњу и једно удружења пчелара.

. Што се тиче степена образовања, носиоци газдинства
су без школске спреме или са основним и непотпуним

1.3.9.ТрансФер знања и информаиија: Општина

основним образовањем чије се знање углавном своди на

Црна Трава је схватила да је основ пољопривредне

искуство стечено праксом.

производње индивидуални пољопривредни произвођач-

1.3.6. Структура пољоприврелних газдинстава:

сељак, па је и концепт помоћи развоја пољопривреде

Од 794 домаћинства колико, према Попису становни-

базирала на пружање финансијске, административне,

штва из 2011 године постоји, у Црној Трави 254 јесу

организационе али и стручне и саветодавне помоћи

пољопривредна газдинства, тј, поседују пољопривредно

индивидуалним пољопривредним произвођачима. За-

земљите. У структури пољопривредних газдинстава

хваљујући одличној сарадњи, пре свега са Пољопри-

преовладавају пољопривредна газдинства са мање од 2

вредном саветодавном и стручном службом Лесковац,

хектара коришћеног пољопривредног земљишта, угла-

националним и регионалним агенцијама за економски

вном ливаде и пашњаци, газдинства која у производњи

развој (НАРР, НАЛЕД, ВЕЕДА Врање Центар за развој

не користе или на веома малим површинама користе

јабланичког и пчињског округа, АРРА) Данско-Српски

ђубриво и средства заштите, не наводњавају површине,

програм развоја воћарства на југу србије "Fruits &

газдинства која немају механизацију већ пољопривредну

Berries" и многим другим невладиним организацијама

производњу обављају на традиционалан начин, а она

и програмима, општина Црна Трава је у претходне 5

која имају механизацију и прикључне машине иста је

године организовала више од 300 стручних предавања

стара и непродуктивна. На територији општине Црна

на различите теме из области пољопривреде . Такође

Трава постоји укупно 182 пољопривредна газдинства

Општинска управа Општине Црна Трава - Одељење

која чувају стоку, тачније 501 условно грло, са укупно

за пољопривреду у свакодневном је у контакту са заи-

174 годишње радне јединице ангажоване радне снаге у

нтересованим пољопривредним произвођачима, омо-

пољопривреди.

гућује им брз и лак приступ информацијама битним
за пољопривредну производњу, помаже им око реги-

1.3.7. Производња пољопривредних производа: Го-

страције пољопривредних газдинстава, пријављива-

тово сва пољопривредна газдинства Црне Траве про-

ња производње и остваривања права на активне ме-

изводе искључиво за сопствене потребе, мали број

ре аграрне политике Републике Србије (субвенције,

газдинства производи тржишне вишкове па тачнијих

регресе, премије...)

1.4.ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Редни Назив мере Шифра
број
мере

1.
2.
3.
n+1...

РЕГРЕСИ

УКУПНО

100.1

Планирани
Износ поИзнос
Максимални Пренете
буџет за тестицаја по
подстицаја
износ подршке обавезе
кућу годину
јединици мере по кориснику
по кориснику
без пренетих
(апсолутни
(%) (нпр. 30%, (ако је дефиобавеза (у РСД) износ у РСД)
50%, 80%)
нисан) (РСД)
300.000
2.000
Није дефинисан

300.000

2.000
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Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни Назив мере Шифра
број
мере

Планирани
Износ поИзнос
Максимални
буџет за тестицаја по
подстицаја
износ подршке
кућу годину
јединици мере по кориснику
по кориснику
без пренетих
(апсолутни
(%) (нпр. 30%, (ако је дефиобавеза (у РСД) износ у РСД)
50%, 80%)
нисан) (РСД)

Пренете
обавезе

1.
2.
3.
n+1...
УКУПНО
Табела 3. Мере руралног развоја
Редни
број

1.

Назив мере

Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава

Шифра
мере

101.

Планирани
Износ подстицаја
Максимални
Пренете
буџет за тепо кориснику
износ подршке по обавезе
кућу годину
(%) (нпр. 30%,
кориснику (ако је
без пренетих
50%, 80%)
дефинисан) (РСД)
обавеза (у РСД)
3.200.000
75
30.000

2.
3.
n+1...
УКУПНО

3.200.000

Табела 4. Посебни подстицаји
Редни Назив мере Шифра
број
мере

Планирани
Износ поИзнос
Максимални
буџет за тестицаја по
подстицаја
износ подршке
кућу годину
јединици мере по кориснику
по кориснику
без пренетих
(апсолутни
(%) (нпр. 30%, (ако је дефиобавеза (у РСД) износ у РСД)
50%, 80%)
нисан) (РСД)

Пренете
обавезе

1.
2.
3.
n+1...
УКУПНО
Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мере
руралног развоја и посебних подстицаја
Редни
број

1.

Назив мере

Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава

2.
3.
n+1...
УКУПНО

Шифра
мере

Планирани
Износ подстицаја
Максимални
Пренете
буџет за тепо кориснику
износ подршке по обавезе
кућу годину
(%) (нпр. 30%,
кориснику (ако је
без пренетих
50%, 80%)
дефинисан) (РСД)
обавеза (у РСД)
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност у

Буџет

РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

3.500.000

Планирана средства за директна плаћања

300.000

Планирана средства за кредитну подршку

0

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

3.200.000

Планирана средства за посебне подстицаје

0

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне
подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе

0
0

1.4.1.Циљна група и значај промене која се очекује

огласној табли зграде Општинске управе општине

за кориснике:

Црна Трава и свим Месним канцеларијама у општини

Општина Црна Трава дуги низ година настоји да буде

Црна Трава, на званичном сајту општине Црна Трава,

иницијатор развоја пољопривреде, креатор повољних

као и свакодневним активностима стручне службе

услова за унапређење, пре свега, сточарства, воћа-

Општинске управе општине Црна Трава.

рства а затим и осталих грана пољопривреде на југу Србије. С тим у вези, овај Програм мера подршке

1.4.3. Мониторинг и евалуација:

за спровођење пољопривредне политике и поли-

Мониторинг и евалуацију Програма вршиће Општи-

тике руралног развоја општине Црна Трава има за

нска управа општине Црна Трава која ће спровести

директни циљ стимулисање сточарске и воћарске

административне процедуре за спровођење мера,

производње на територији и општине Црна Трава,

извршити контролу на самим пољопривредним га-

повећање продуктивности у производњи, конку-

здинствима а податке релевантне за анализирање

рентности на тржишту што ће пак индиректно до-

ефикасности предузетих мера ( повећање броја грла

вести до смањења незапослености, повећање жи-

крупне стоке, побољшање расног састава, повећање

вотног стандарда а као крајњи циљ и заустављање

броја засада, површина под одређеним културама,

одлива становништва са територије општине Црна

повећање приноса...) на крају године представити

Трава. Потенцијални корисници мера подршке су

у виду извештаја Општинском већу и Скупштини

регистрована пољопривредна газдинства са тери-

општине Црна Трава.

торије општине Црна Трава, правна и физичка лица
која имају регистрована пољопривредна газдинства и
у предметној 2018 години имају активан статус.

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере:
Регрес-100.1.

1.4.2. Информисање корисника о могућностима

Регреси за репродуктивни материјал (вештачко

које пружа Програм подршке за спровођење по-

осемењавање)-100.1.1.

љопривредне политике и политике руралног

2.1.1. Oбразложење У складу са Законом о подсти-

развоја:

цајима у пољопривреди и руралном развоју, ("Слу-

Информисање потенцијалних корисника о мерама

жбени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)

које су дефинисане Програмом спровешће се путем

јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере

Конкурса (Јавних позива) које ће бити истакнути на

које се односе на директна плаћања за премију
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осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде,

2.1.12. Административна процедура Општина Црна

расаднике и животиње, као и регресе за репродуктивни

Трава расписује конкурс за избор извршиоца вештачког

материјал и то за вештачко осемењавање. Будући да

осемењавања крава. Право учешћа на конкурс имају

се на територији општине Црна Трава сточни фонд за

ветеринарске станице и амбуланте које располажу ква-

протеклих 10 година смањио 5 пута, Општина Црна

литетним стручним кадровима и квалитетним семе-

Трава у циљу развоја пољопривредне производње на

нским материјалом. По пријему понуда следи отварање

територији општине,предност даје управо овој мери

понуда, стручна оцена понуда и одабир понуђача са

руралног развоја.

којим Општина Црна Трава потписује уговор у коме

2.1.2. Циљеви мере Повећање броја и побољшање

се детаљније утврђују права и обавезе Општине као

структуре расног састава говеда на територији општине

наручиоца према ветеринарској амбуланти као извр-

Црна Трава, контролисана репродукција, повећање

шиоцу услуга, обавезе извршиоца према наручиоцу али

млечности код крава, количине и квалитета месе,

и обавезе изввршиоца према крајњим корисницима,

стварање тржишних вишкова, повећање прихода на

пољопривредним произвођачима, власницима говеда

газдинству и побољшање животног стандарда на

са територије општине Црна Трава. Извршилац по

газдинству.

позиву сточара врши услугу ВО, издаје му потврду о

2.1.3. Веза мере са Националним програмима за

извршеном ВО, потписану копију потврде доставља

рурални развој: Мера је у складу са Законом о по-

наручиоцу од кога наплаћује - рефундира трошкове ВО

дстицајима у пољопривреди и руралном развоју и са

на месечном нивоу.

Националним програмом за пољопривреду за период

2.2. Назив и шифра мере: Инвестиције у физичка

2018-2020 године.

средства пољопривредних газдинстава-101

2.1.4. Крајњи корисници: Ветеринарске станице и

2.2.1.Образложење: У складу са Законом о подсти-

амбуланте

цајима у пољопривреди и руралном развоју, (Сл.

2.1.5. Економска одрживост За реализацију ове мере

гласник РС 10/13 и 142/14 и 101/16) јединице локалне

није потребно подносити бизнис план или пројекат о

самоуправе могу да утврђују мере руралног развоја.

економској одрживости улагања

Општина Црна Трава је на основу вишегодишњих

2.1.6. Oпшти критеријуми за кориснике: Право уче-

истраживања утврдила да је највеће интересовање

шћа на конкурс имају ветеринарске станице и амбу-

пољопривредника са територије општине Црна Тра-

ланте које располажу квалитетним стручним кадровима

ва за воћарском производњом Управо због тога је

и квалитетним семенским материјалом.

Општина Црна Трава уврстила ову меру руралног ра-

2.1.7. Специфични критеријуми За реализацију ове

звоја и за њу издвојила највећа средства из буџета.

мере корисник је у обавези да испуни само опште

2.2.2. Циљеви мере Везивање пољопривредних про-

критеријуме.

извођача за земљу уз истовремено омогућивање истим

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере

да остваре додатне приходе. На тај начин би се задр-

Шифра
регреса
100.1.1.

Назив инвестиције

жао одлив становништва се територије општине, побољшала старосна структура становништва, повећао

Регрес за репродуктивни материјал

број радно активног становништва, повећао животни

(вештачко осемењавање)

стандард становништва и позитивно би се утицало на
велики број других, економских, социјалних и стати-

2.1.9. Критеријуми селекције

стичких показатења .

2.1.10. Интензитет помоћи 2000 динара на име регреса

2.2.3. Веза мере са Националним програмима за

за репродуктивни материјал по извршеном вештачком

рурални развој: Мера је у складу са Законом о по-

осемењавању грла

дстицајима у пољопривреди и руралном развоју и са

2.1.11. Индикатори/показатељи: Укупан број успешно

Националним програмом за пољопривреду за период

реализованих вештачких осемењавања за период

2018-2020 године.

01.01.2018-31.12.2018

2.2.4. Крајњи корисници Правна и физичка лица
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са територије општине Црна Трава ,носиоци или

101.4.28. Мапшне, уређаји и опрема за наводњавање

чланови регистрована пољопривредна газдинства,

усева

која у предметној 2018 години имају активан статус
и чије се пољопривредне површине на којима се

101.4.1.

Подизање нових или обнављање постојећих
(крчење и подизање) вишегодишњих засада
воћака, хмеља и винове лозе

101.4.3.

Подизање нових или обнављање постојећих
(крчење и подизање) вишегодишњих засада
воћака, хмеља и винове лозе

101.4.28.

Подизање нових или обнављање постојећих
(крчење и подизање) вишегодишњих засада
воћака, хмеља и винове лозе

планира подизање нових или обнављање постојећих
вишегодишњих засада, противградна заштита, наводњавање, налазе на територији општине Црна Трава и
налазе се у власништву или су узети у закуп од стране
подносиоца захтева или члана његовог домаћинства
2.2.5. Економска одрживост: Није потребан бизнис
план
2.2.6.Општи критеријуми за кориснике :
-Да су корисници пољопривредни произвођачи са
територије општине Црна Трава,

2.2.9. Критеријуми селекције
Редни Тип критеријума за

Да/Не

Бодови

број
1

избор
Старост носиоца

<35/35-

5/3/1

пољопривредног

55/55>

2

газдинства
Број чланова

>2/2/1

5/3/1

3

домаћинства
Стални боравак у

Да/не

3/1

4

Црно| Трави
Припремљена

Да/ У фази 3/2/1

парцела

припреме

Ограда
Вода
Остваривао права

/не
Да/Не
Да/Не
Да/Не

-Да имају регистровано пољопривредно газдинство, активан статус у 2018 године ,
-Да имају пољопривредну површину у власништву
или закупу на територији општине Црна Трава -Да
подносилац захтева за исту предметну инвестицију
није користио друге мере пољопривредне политике и
политике руралног развоја или предметна инвестиција
није предмет неког другог поступка за коришћење подстицаја.
- максимално један захтев за остваривање подстицаја по овој мери.
2.2.7.Специфични критеријуми :

5
6
7

3/1
5/1
1/5

на претходне мере

- Да имају мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља;

подршке ЈЛС

односно мање од 5 ha другог воћа, односно 0,1- 50 ha
цвећа, односно 0,2-100 ha винове лозе.
- У случају подизања нових или обнављања по-

2.2.10. Интензитет помоћи 75%, максимално до

стојећих (крчење и подизање) производних (са на-

30000 динара по поднетом захтеву

слоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају,

2.2.11. Индикатори/показатељи

на крају инвестиције: 0,1-50 ha јагодастих врста воћака
и хмеља, 0,3-100 ha другог воћа, 0,2-100 ha винове лозе
- Да имају мање од 0,5 ha пластеника или мање од
3 ha производње поврћа на отвореном простору -У
случају подизања нових или обнављања постојећих
засада имају минимум 0.1 ха под системом противградне заштите или наводњавања.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих
(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака,
хмеља и винове лозе 101.4.3. Подизање, набавка и
опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима

Редни
број
1.
2
2

Назив показатеља
Укупна површина под вишегодишњим
засадима
Укупна површина под противградном
заштитом
Укупна површина под системом за
наводњавање

2.2.12. Административна процедура Општинско веће
општине Црна Трава ће расписати конкурс/јавни позив за
доделу подстицајних средстава, за набавку конкретних
инвестиција у оквиру програмом предвиђених мера.
Конкурс/јавни позив садржаће листу прихватљивих
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инвестиција, критерпјуме који подносиоци захтева

израду решења о одобравању права на подстицаје.

треба да испуне, пратећу документацију, рокове.Општи-

По реализацији набавке и достављању доказа о извр-

нско веће општине Црна Трава формираће Комисију за

шеној набавци Комисија ће изаћи на терен ради утвр-

пријем и обраду захтева пољопривредних произвођача

ђивања чињеничног стања, а након тога на основу

за коришћење подстицајних средстава.

документације и извештаја са терена сачиниће Изве-

Комисија ће након административне процедуре која

штај о испуњености услова за исплату подстицаја.Исти

обухвата прикупљања захтева, проверу документације,

Извештај подносе Општинском већу општине Црна

провере података из службене евиденције дати пре-

Трава који разматра исти и доноси Одлуку/Решење

длог Општинској управи општине Црна Трава за

исплати подстицајних средстава.

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА
Табела : Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор
подат ка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП) (14)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина, кm2 )
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења(15)
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа (16)
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)
Просечна количина падавина (mm)

Србија-југ Регион јужне и
источне Србије
Јабланички округ
Црна Трава
31204 ха
25
17
25
1663
794
5,33
-35,12
-35,12
6,13
36,2
29,16
3,56
24
26
32
6,25
15,27
Брдски и планински
Подзол и смоница, Ливаде
и пашњаци, 5, 6 и 7 класе
планинска
832мм/м2

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

рзс**
рзс*
рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
процена
интерни
интерни
интерни
интерни
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Средња годишња температура (°С)
Хидрографија (површинске и подземне воде)

Површина под шумом (hа)
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
Посечена дрвна маса (m3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало (18)
(hа, %)

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало (19) (hа, %)

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (hа)
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (hа)
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (hа)
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (hа)
Наводњавана површина КПЗ (hа)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП (20) (hа)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се дајe
у закуп (hа):
- физичка лица (%)
- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

Пољопривредни објекти (21) (број)
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

6°Ц
Разграната мрежа вода 1 и
2 реда са притокама, више
од 150 извора и врела
18012,42
57,72
1.500.000

254
288

интерни
интерни

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

рзс***
Управа за
трезор (17)

286
2
2.194
7
Окућницце 2 ха, Оранице
170 ха, Воћњаци 45 ха
Виногради 2 ха Ливаде и
пашњаци 1974 ха
Жита 28 ха Индустријско
биље 0 ха Крмно биље 48
Угари 17 ха
8,63
0
0
30
0
10
6.425

рзс***
интерни
интерни
рзс***
интерни
рзс***
интерни

6.425

интерни

Говеда 309
Свиње 142
Овце 1288
Козе 300
Коњи 2
Живина 5015
Кошнице 701
Једноосовински трактори 54
Двоосовински трактори 28
Комбајни 1
Прикључне машине 135
732
Хладњаче 0
Сушаре 0
Стакленици 0
Пластеници 1

рзс***

рзс***
рзс***

рзс***

рзс***

рзс***
рзс***
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Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља
(hа, број ПГ)

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) (hа)
Годишње раднејединице (23)(број)
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (24) (број)

Производња пољопривредних производа (25) (количина):
- биљна производња (t)
- сточарска производња (t, lit, ком.)
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева (26) (кm)

Поште и телефонски претплатници (број)

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом(271 (број)
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре(28) (број)

Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и водопривреде (29)
(број)
Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) (број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС (31)
(број)
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систсм (32) (број)

Минерална ђубрива 109
ха/151 пг;
Стајњак 159/161
Средства за заштиту биља
64/145
На породичном газдинству
541 члан и о стално
запослених На газдинству
правног лица 16/16
174
Земљорадничка задруга 0
Воћарска задруга 1
Удружења 2

рзс***

рзс***

рзс***
рзс***
интерни

Нема података
Нема података

рзс***
интерни

Државни путеви 79 км
Локални путеви 100,5 км
Некатегорисани атарски
путеви > 500 км
Поште :2
Претплатници Физичка л:
420
Правна л. 43

рзс*

110
95

рзс*

0

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

8 МХЕ

интерн и

Предшколска установа 1
Основна школа 1
Средња школа 1
5/1663
92 домаћинства или 155
лица

рзс*

1

0

рзс*
рзс***
рзс***
рзс*

Лесковац
4

интерни
ПССС

рзс*
рзс*
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241.

Члан 4.

На освнову члана 60. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 65/08,
41/09, 112/15 и 80/2017), члана 20. тачка 20. и члана 32.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се и "Службеном гласнику града Лесковца".

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",

Члан 5.

број 129/2007, 83/2014 - др закон и 101/2016) и члана 12.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења

тачка 20. и члана 28. став 1. тачке 6. Статута општине

пољопривредног земљишта у државној својини на

Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца" број

територији општине Црна Трава за 2018. годину биће

17/2012), а по прибављеној Сагласности Министарства

објављен на интернет страници Општине Црна Трава,

пољопривреде шумарства и водопривреде, број 320-

а на огласној табли биће истакнуто обавештење о

11-02481/2018-14 од 05.04.2018. године, Скупштина

томе.

општине Црна Трава, на седници одржаној дана

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

19.04.2018. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК

ОДЛУКУ

Јоца Митић

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

242.

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др.

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

закон и 101/2016) и члана 28. Статута општине Црна

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Трава ("Службени гласник града Лесковца", број
17/2012), Скупштина општине Црна Трава, на својој

Члан 1.

седници одржаној дана, 19.04.2018. године доноси,

Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и ко-

РЕШЕЊЕ

ришћења пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Црна Трава за 2018.
годину.

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЦРНА
ТРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 2.
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења

1. Прихвата се Извештај о раду Савета за здравље

пољопривредног земљишта у државној својини на

општине Црна Трава за 2017.годину, број 5/2018 од

територији општине Црна Трава за 2018. годину

23.03.2018. године.

уврђтује се врста и обим радова које треба извршити

2. Извештај о раду Савета за здравље општине

у периоду за који се програм доноси, динамика изво-

Црна Трава за 2017. годину је саставни део овог Ре-

ђења радова и улагања средстава, а садржи податке

шења.

који се односе на пољопривредно земљиште у држа-

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

вној својини.

4. Решење објавити у "Службеном гласнику града
Члан 3.

Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у

Председник

државној својини на територији општине Црна Трава за

Јоца Митић

2018. годину који садржи: Општи део, Програм радова
на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и
План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

243.
На основу члана 18. став 2. Закона о библиотечкоинформационој делатности ("Службени гласник РС",
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број 52/2011), члана 41. Закона о култури ("Службени

Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", број

гласник РС", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 -

17/2012) и члана 26. Статута Општинске библиотеке

испр), члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној

"Сестре Стојановић" Црна Трава, број 14/2016 од

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007,

20.10.2016. године, Скупштина општине Црна Трава,

83/2014 - др.закон и 101/2016) и члана 26. Статута

на својој седници одржаној дана 19.04.2018. године

Општинске библиотеке "Сестре Стојановић" Црна

доноси

Трава, број 14/2016 од 20.10.2016. године,

РЕШЕЊЕ

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници
одржаној дана 19.04.2018. године доноси

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ

РЕШЕЊЕ

БИБЛИОТЕКЕ "СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ"
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

1. За председника и чланове Управног одбора

"СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА

Општинске библиотеке "Сестре Стојановић" Црна Трава именују се:

1. Утврђује се да је због истека периода на који су
именовани престао мандат председнику и члановима

- Александар Николић из Црне Траве, за председника

Управног одбора Општинске библиотеке "Сестре

- Јелена Ивић из Црне Траве, за члана и

Стојановић" Црна Трава и то:

- Слађана Митровић из Црне Траве, за члана.

- Александру Николићу, председнику Управног

2. Мандат председника и чланова Управног одбора
траје 4 (четири) године.

одбора
- Бранимиру Голубовићу, члану Управног одбора и
- Јелени Ивић, члану Управног одбора.

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а

4. Решење доставити председнику и члановима

објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Управног одбора, као и Општинској библиотеци

3. Решење доставити свим члановима којима је
престао мандат, као и Општинској библиотеци "Сестре
Стојановић" Црна Трава.

"Сестре Стојановић".
5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења

у року од 30 дана од дана пријема овог решења.

може се покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу
у року од 30 дана од дана пријема овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДСЕДНИК

Јоца Митић

Јоца Митић
245.
244.

На основу члана 28. став 1. тачка 6. Статута општине

На основу члана 18. став 2. Закона о библиотечко-

Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца",

информационој делатности ("Службени гласник РС",

број 17/2012), Скупштина општине Црна Трава, на

број 52/2011), члана 41. Закона о култури ("Службени

седници одржаној дана 19.04.2018. године доноси

гласник РС", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.),
члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА

("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 -

ФУНКЦИОНЕРА У ОПШТИНИ

др.закон и 101/2016), члана 28. тачка 9. Статута Општине

ЦРНА ТРАВА
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I ПРЕДМЕТ И ОПШТА НАЧЕЛА
Појам
Члан 1.
Усмислу овог кодекса, функционер Општине (у даљем тексту: функционер) је свако изабрано, поста-

Током свог мандата, ни у обављању функције, ни у
приватном животу, функционер Општине неће се
понашати на начин који би деградирао углед функције
коју обавља.
Однос са другим функционерима, запосленима и
грађанима

вљено и именовано лице у органима Општине Црна
Трава (у даљем тексту: Општина) и у органима јавних
предузећа, установа и других организација чији је
оснивач Општина.

Члан 6.
У обављању функције, функционер поштује права свих
других функционера и службеника. Функционер ће се

Предмет Кодекса
Члан 2.

учтиво, са поштовањем и без дискриминације односити
према грађанима, колегама, запосленима и медијима.
Функционер Општине неће подстицати нити помагати

Предмет овог кодекса је дефинисање етичких станда-

друге функционере и службенике да приликом вршења

рда понашања на које се обавезују функционери

својих дужности крше начела успостављена овим

Општине у обављању функција и упознавање грађана

кодексом.

са етичким стандардима понашања које они имају

Функционер ће јавно указивати на све случајеве

право да очекују од својих локалних функционера.

незаконитог и неетичког понашања и кршења правила

Првенство закона и јавног интереса над
приватним
Члан 3.

овог кодекса.
II СТАНДАРДИ У ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ
1. Општи принципи
Забрана сукоба интереса

Функционер Општине обавља своју функцију по закону.

Члан 7.

Функционер у обављању функције поступа искључиво у јавном интересу, а не у свом личном, прива-

Функционер Општине неће вршити своје дужности,

тном, групном или страначком интересу.

односно користити овлашћења свог положаја у циљу
остваривања својих личних или групних интереса.

Поштовање изборне воље грађана

Функционер ће избегавати сваки облик понашања који

Члан 4.

би могао да доведе до давања предности приватним

Изабрани функционер Општине обавља своје дужности
у оквиру права и у складу са мандатом који је добио од
својпх бирача и одговоран је свим грађанима локалне

интересима над јавним, чак и ако такво понашање није
формално забрањено.
Давање података о имовинском стању

заједнице, укључујући и оне бираче који нису гласали

Члан 8.

за њега или за изборну листу са које је изабран.

Функционер Општине ће се придржавати свих важеНачин обављања јавне функције
Члан 5.
Функционер Општине обавља јавну функцију савесно,

ћих прописа који предвиђају обавезу давања података
о имовинском стању.
Ограничење обављања више функција

поштено и непристрасно, уз отвореност и одговорност

Члан 9.

за своје одлуке и поступке.
Функционер ће се ангажовати у унапређењу рада

Функционер Општине ће поштовати законска ограни-

Општине и у размени искустава које организују це-

чења у погледу обављања више ј авних функциј а исто-

нтралне и локалне власти.

времено.
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Функционер ће избегавати обављање других јавних

могућој мери уважити ставове грађана изражене у

функција, односно делатности које га ометају у

јавној расправи или на друге начине.

обављању његових дужности.

Функционер при одлучивању неће себи пружати
било какву посредну или непосредну личну корист

2. Понашање пре ступања на функцију изабраних

нити тежити остваривању личних или приватних

лица

интереса појединаца или група.
Изборна кампања

Објављивање сукоба интереса

Члан 10.
Изборна кампања кандидата за изборне функције
Општине има за циљ да грађанима пружи информације
и објашњења о политичким програмима кандидата.
Кандидат неће тежити да прибави гласове бирача
на било који други начин осим убедљивом аргументацијом.
Посебно, кандидат неће покушавати да прибави гласове клеветањем других кандидата, коришћењем насиља или претњи, злоупотребом функције коју оба-

Члан 14.
Ако функционер Општине има приватни интерес у
ствари о којој расправља и одлучује орган или тело
чији је он члан, дужан је да пре учешћа у расправи, а
најкасније пре почетка одлучивања, саопшти постојање
таквог приватног интереса.
Функционер ће се уздржати од било какве изјаве или
гласања о питањима у вези с којима има приватни интерес.

вља, нити пружањем или обећавањем противуслуга.

Образлагање одлука

Трошкови изборне кампање

Члан 15.

Члан 11.

Функционер Општине ће за сваку своју одлуку давати

Кандидат за функционера Општине ће трошкове своје
изборне кампање држати у разумним границама.
Кандидат ће давати тачне и потпуне информације о
природи и висини трошкова своје изборне кампање.
Локални функционер ни у ком случају неће користити
службена средства или имовину за потребе своје
изборне кампање.

образложење када грађани од њега то траже, уз навођење
свих чињеница и околности на којима је та одлука
заснована, а посебно који прописи су примењени.
У недостатку правила и прописа, образложење одлуке
ће обухватити елементе као што су указивање на њену
уравнотеженост, правичност и сагласност сајавним
интересом.
Борба против корупције

3. Понашање током обављања функције
Неспојивост надзорних функција
Члан 12.

Члан 16.
Функционер Општине ће се у обављању функције
уздржати од било каквог понашања које би, по важећем
међународном или домаћем кривичном праву, могло

Функционер Општине ће се изузети из рада органа и

да се окарактериште као активно или пасивно подми-

тела када ти органи и тела врше надзор над његовим

ћивање.

радом.

Функционер ће се активно ангажовати у откривању и

Функционер неће бити запослен, нити ће учествовати

борби против свих облика корупције у локалној заје-

у раду органа и тела над којима врши надзор по слу-

дници.

жбеној дужности.
Одлучивање

Забрана примања и давања поклона
Члан 17.

Члан 13.
При одлучивању, функционер Општине ће у највећој

Функционер Општине неће тражити, примити, односно
дозволити другом лицу да у његово име или у његову
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корист прими, нити давати поклон, услугу, гостопри-

ПОШТОВАЊЕ УЛОГЕ ЗАПОСЛЕНИХ

мство или било какву другу врсту користи у вези са

Члан 22.

вршењем функције, осим пригодних и протоколарних
поклона минималне вредности.
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Функционер Општине ће се са поштовањем односити
према запосленима у служби и неће утицати на њих
да незаконито поступају, нити да службено предузму

4. Надзор
Буџетска и финансијска дисциплина
Члан 18.

или да пропусте да предузму било шта чиме би се
омогућила, њему или другим појединцима или групама, посредна или непосредна приватна корист.

Ууправљању и коришћењу јавних средстава функци-

Унапређење улоге запослених

онер Општине ће поступати са пажњом доброг дома-

Члан 23.

ћина.
Функционер ће се придржавати буџетске и финансијске дисциплине која обезбеђује исправно управљање јавним приходима, на начин регулисан важећим прописима.
Функционер неће предузимати ништа што би могло
довести до тога да се буџетска средства користе посредно или непосредно у приватне сврхе.
Сарадња у спровођењу мера надзора
Члан 19.
Функционер Општине неће ометати примену било

Функционер Општине ће настојати да обезбеди да
се улога и задаци запослених у служби остварују у
потпуности.
Функционер ће предузимати и подстицати мере и
активности које доприносе унапређењу функционисања
служби или одељења за чији рад је одговоран и за
мотивацију запослених који тај рад обављају.
Функционер Општине ће стварати услове за унапређење
свог знања и стручности, као и знања и стручности
запослених у служби.
6. Понашање при завршетку функције

које на закону засноване мере надзора од стране органа

Престанак обављања функције

унутрашње или спољне контроле.
Функционер ће се уредно придржавати сваке при-

Члан 24.

времене или коначне одлуке тих органа.

Функционер Општине неће предузимати активности
5. Односи са запосленима у локалној самоуправи

према организацијама и предузећима над којима
врши надзор, са којима су успостављени уговорни

Узорно понашање

односи или који су основани за време његовог

Члан 20.

мандата, како би себи или другоме обезбедио личне и

Функционер Општине ће својим понашањем представљати добар узор свим запосленима у органима
и организацијама Општине.

професионалне привилегије по престанку обављања
функције.
III ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Запошљавање и распоређивање

Јавност рада

Члан 21.

Члан 25.

При запошљавању, распоређивању и унапређивању

Функционер Општине ће настојати да обезбеди јавност

запослених функционер Општине доноси одлуке за-

свог рада, као и функционисања служби и органа за

сноване искључиво на њиховој стручности и профе-

чији рад је одговоран.

сионалној способности и у складу са циљевима, мо-

Функционер ће одговорити на сваки јавно изречени

гућностима и потребама службе.

захтев који се односи на обављање његове функције,
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образложење његових поступака или функционисање

246.

служби и органа за чији рад сноси одговорност.

На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка
4. Закона о основама система образовања и васпитања

Односи са медијима

("Службени гласник РС", број 88/2017), члана 32.

Члан 26.

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",

Функционер Општине ће тачно и правовремено одго-

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

варати на све захтеве медија за давање информација

и члана 28. Статута општине Црна Трава ("Службени

везаних за обављање своје функције, али неће пружити

гласник града Лесковца", број 17/2012), Скупштина

ниједну поверљиву службену информацију или инфо-

општине Црна Трава на седници одржаној дана,

рмацију која се тиче приватног живота трећих лица.

19.04.2018, године донела је следеће

Функционер ће подстицати све мере које имају за

РЕШЕЊЕ

циљ унапређење медијског праћења његовог рада
и функционисања служби и одељења за чији рад је

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА

одговоран.
Упознавање функционера са садржином

"МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" ЦРНА ТРАВА

Кодекса

1. РАЗРЕШАВА СЕ Аца Митић из Градске,

Члан 27.

општина Црна Трава, са функције члана Школског

Функционер Општине ће се упознати са овим кодексом и даће писану изјаву да је спреман да се руководи
његовим одредбама.

одбора Техничке школе са домом ученика "Милентије
Поповић" Црна Трава
2. До разрешења је дошло на предлог Савета
родитеља Техничке школе са домом ученика

Упознавање јавности са садржином Кодекса

"Милентије Поповић" Црна Трава, као овлашћеног
предлагача, из разлога што је престао основ да буде

Члан 28.

члан Савета родитеља, на чији предлог је и именован

Функционер Општине ће промовисати овај кодекс

за члана Школског

међу запосленима у служби, у јавности и медијима,

одбора.

а с циљем унапређења свести о принципима кодекса

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

и значаја њиховог придржавања у функционисању

4. Диспозитив решења објавити у "Службеном гла-

Општине.

снику града Лесковца", а решење са образложењем
доставити Техничкој школи са домом ученика "Миле-

Праћење примене Кодекса

нтије Поповић", Црна Трава и Аци Митићу из Градске.

Члан 29.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је кона-

Скупштина општине може формирати тело чији би

чно у управном поступку. Против овог Решења може се

задатак био да прати примену овог кодекса и пружа

покренути спор пред Управним судом у Београду у року

објашњења у вези са његовом садржином и применом

од 30 дана од дана достављања овог решења.

функционерима, грађанима и медијима.
Члан 30.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Овај кодекс ступа на снагу даном доношења и биће

ПРЕДСЕДНИК

објављен у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Јоца Митић
247.

ПРЕДСЕДНИК

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система

Јоца Митић

образовања и васпитања ("Службени гласник РС",
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број 88/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници

("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 -

одржаној дана 19.04.2018. године, доноси

др.закон и 101/2016 - др.закон) и члана 28. Статута

РЕШЕЊЕ

општине Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 17/2012), Скупштина општине Црна

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ

Трава на седници одржаној дана, 19.04.2018. године

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "АЛЕКСАНДАР
СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА

донела је следеће
РЕШЕЊЕ

1. Именују се чланови Школског одбора Основне

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
"МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ", ЦРНА ТРАВА
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Димић из Црне Траве за
члана Школског одбора Техничке школе са домом
ученика "Милентије Поповић", Црна Трава, из реда
родитеља.
2. Мандат новоименованог члана траје до истека
мандата Школског одбора.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Диспозитив решења објавити у "Службеном
гласнику града Лесковца", а Решење са образложењем
доставити Горану Димићу из Црне Траве и Техничкој

школе "Александар Стојановић" Црна Трава и то:
A) представници локалне самоуправе
- Неда Ђорђевић из Црне Траве
- Жика Јовановић из Јабуковика
- Драган Дојчиновић из Јабуковика
Б) представници запослених
- Милан Стојановић из Црне Траве
- Љиљана Глигоријевић из Житковца
- Жарко Маринковић из Ниша
B) представници родитеља
- Милена Младеновић из Кривог Дела
- Јелена Ивић из Црне Траве и
- Миљан Кузмановић из Преслапа.

школи са домом ученика "Милентије Поповић" Црна

2. Мандат новоименованим члановима Школског одбора

Трава.

траје четири године, а почиње да тече 08.05.2018. го-

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је кона-

дине, када престаје мандат актуелном саставу Школског

чно у управном поступку. Против овог Решења може се

одбора и то: Златку Салају, Жики Јовановићу, Драгану

покренути спор пред Управним судом у Београду у року

Дојчиновићу, Милану Стојановићу, Љиљани Глигори-

од 30 дана од дана достављања овог решења.

јевић, Жарку Маринковићу, Милени Младеновић, Јелени Ивић и Миљану Кузмановићу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
248.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС",

3. Председника Школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског
одбора.
4. Решење ступа на снагу даном доношења, а диспозитив Решења биће објављен у "Службеном гласнику
града Лесковца".

број 88/2017), члана 32. тачка 9. Закона о локалној

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је кона-

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007,

чно у управном поступку. Против овог Решења може се

83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон), члана 28.

покренути спор пред Управним судом у Београду у року

тачка 9. Статута Општине Црна Трава ("Службени

од 30 дана од дана достављања овог решења.

гласник града Лесковца", број 17/2012) и члана 70.
Пословника о раду Скупштине општине Црна Трава
("Службени гласник града Лесковца", број 24/2016),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

28. април 2018.
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249.

винских права од стране општине Црна Трава којим

На основу члана 35. Закона о јавној својини ("Службени

престају сва права претходног имаоца других имо-

гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон,

винских права, изузев оних права која не могу бити

108/16 и 113/17), члана 28. тачка 6. Статута општине

предмет располагања сходно општим прописима који

Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", број

уређују друга имовинска права, као и стицање огра-

17/2012), Скупштина општине Црна Трава, на седници

ниченог коришћења других имовинских права којим

одржаној дана 19.04.2018. године доноси

се у вези са коришћењем других имовинских права

ОДЛУКУ

установљавају одређена ограничења садржинског,
временског или територијалног карактера у односу

О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ И ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА,
ОДНОСНО ПРИБАВЉАЊА И УСТУПАЊА
ИСКОРИШЋАВАЊА ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ
ПРАВА, КАО И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ
ПОНУДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

на права кој има располаже уступилац других имовинских права.
Под уступањем искоришћавања других имовинских
права у смислу ове одлуке подразумева се потпуни пренос других имовинских права чији је титулар општина Црна Трава другом носиоцу јавне својине, односно
трећим лицима којим престају сва права општине Црна
Трава, изузев оних права која не могу бити предмет располагања сходно општим прописима који уређују друга имовинска права, као и уступање другом носиоцу

Члан 1.

јавне својине, односно трећим лицима ограниченог

Овом Одлуком ближе се уређују услови прибављања

коришћења других имовинских права чији је титулар

и отуђења непокретности непосредном погодбом,

општина Црна Трава којим се у вези са коришћењем

давања у закуп ствари у јавној својини општине

других имовинских права од стране трећих лица устано-

Црна Трава, услови прибављања других имовинских

вљавају одређена ограничења садржинског, временског

права у корист општине Црна Трава, као и уступања

или територијалног карактера у односу на права којима

искоришћавања других имовинских права чији је

располаже општина Црна Трава.

носилац општина Црна Трава, као и поступци јавног

Друга имовинска права, у смислу ове Одлуке су: право

надметања и прикупљања писмених понуда.

на патент, право на лиценцу, модел, узорак и жиг, ауторско и сродна права, право коришћења техничке до-

Непокретности на које се односе одредбе ове Одлуке

кументације и друга имовинска права утврђена Законом

су:

о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11,

- службене зграде и пословне просторије (зграде,
делови зграда и просторије, које су изграђене у јавној
својини Општине, купљене и на други начин прибављене у јавну својину Општине);

88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17 - у
даљем тексту: Закон).
Члан 2.
Непокретности у јавној својини и друга имовинска

- стамбене зграде, станови, гараже и пословни

права прибављају се и отуђују, односно уступају у по-

простор у стамбеним зградама, који су изградњом,

ступку јавног надметања или прикупљања писмених

куповином или на други начин прибављени у јавну

понуда, а изузетно непосредном погодбом, под усло-

својину Општине;

вима утврђеним Законом, Уредбом о условима приба-

- земљиште које се прибавља у јавну својпну

вљања и отуђења непокретности непосредном погодбом

Општине, за потребе које не подлежу јавном интересу

и давања у закуп ствари у јавној својини општине Црна

предвиђеном Законом о експропрпјацији.

Трава, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног на-

Под прибављањем других имовинских права у сми-

дметања и прикупљања писмених понуда (у даљем

слу ове одлуке подразумева се стицање других имо-

тексту: Уредба) и овом Одлуком.
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Почетна, односно најнижа, односно највиша купопро-

Трава, односно прибављања и уступања искоришћавања

дајна цена непокретности која се прибавља или оту-

других имовинских права, као и поступцима јавног

ђује из јавне својине утврђује се у односу на висину

надметања и прикупљања писмених понуда (у даљем

тржишне вредности предметне непокретности, изра-

тексту: Комисија).

жене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској

Комисија има председника и четири члана.

противвредности по средњем званичном курсу Народне

Комисија се формира за сваку календарску годину.

банке Србије на дан уплате.
Почетна, односно најнижа, односно највиша накнада

II. ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

која се плаћа за прибављање или уступање других имо-

У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ

винских права утврђује се у односу на висину тржи-

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

шне вредности предметних или сличних имовинских

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

права, изражене у еврима, с тим што се исплата врши

Члан 3.

у динарској противвредности по средњем званичном

Непокретности се могу прибавити у јавну својину

курсу Народне банке Србије на дан уплате.

непосредном погодбом, али не изнад од стране на-

Купопродајна цена непокретности из става 2. овог члана,

длежног органа процењене тржишне вредности непо-

односно накнада из става 3. овог члана утврђује се на

кретности, ако у конкретном случају то представља

основу акта надлежног пореског органа, лиценцираног

једино могуће решење, под којим се подразумева:

проценитеља или другог надлежног органа, којим је

1) случај када непокретност која се прибавља у јавну

извршена процена тржишне вредности непокретности,

својину по својим карактеристикама једина одговара

односно другог имовинског права.

потребама власника, корисника, односно носиоца пра-

Уколико процена тржишне вредности другог имови-

ва коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о

нског права од стране надлежног пореског органа или

оваквом располагању садржи образложење разлога

другог надлежног органа не би била могућа или би била

оправданости и целисходности прибављања са аспекта

повезана са несразмерним трошковима, процена може

остварења интереса општине Црна Трава и разлоге због

бити извршена од стране одговарајућег проценитеља

којих се прибављање не би могло реализовати јавним

уписаног у регистар судских вештака, а у случају да

надметањем, односно прикупљањем писмених понуда;

таквог проценитеља нема, процена може бити извршена

2) случај када се ради о међусобном располагању

од другог правног или физичког лица које располаже

између општине Црна Трава и других носилаца права

одговарајућим стручним знањима да изврши процену

јавне својине;

вредности другог имовинског права.

3) случај прибављања непокретности у јавну својину

Одредбе ове Одлуке не примењују се у поступцима

путем размене, ако је та размена у интересу општине

прибављања, отуђења, размене и давања у закуп грађе-

Црна Трава, уз испуњење свих услова из члана 30. За-

винског, водног, пољопривредног, шума и шумског зе-

кона о јавној својини.

мљишта сагласно члану 8. Закона.

Непокретности у јавној својини могу се отуђити из јавне

Надлежни орган за доношење одлуке о прибављању

својине непосредном погодбом, али не испод, од стране

и отуђењу непокретности у јавној својини општине

надлежног органа процењене тржишне вредности

Црна Трава, односно уступању искоришћавања других

непокретности, ако у конкретном случају то представља

имовинских права чији је титулар општина Црна Трава

једино могуће решење, уз посебно образложење разлога

је Скупштина општине Црна Трава (у даљем тексту:

оправданости и целисходности отуђења и разлога због

Скупштина општине).

којих се отуђење не би могло реализовати јавним на-

За потребе спровођења поступака дефинисаних овом

дметањем, односно прикупљањем писмених понуда.

Одлуком, Председник општине Црна Трава ће форми-

Одлуку о покретању поступка прибављања непокре-

рати Комисију за спровођење поступака прибављања

тности у јавну својину, односно отуђења непокретности

и отуђења непокретности непосредном погодбом и

из јавне својине непосредном погодбом доноси Општи-

давања у закуп ствари у јавној својини општине Црна

нско веће.

28. април 2018.
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Поступак непосредне погодбе спроводи Комисија,

вној, односно стамбеној зони и да по свом положају,

која по окончању поступка доставља Општинском

структури, локацији и намени одговара постојећој

већу записник са одговарајућим предлогом.

непокретности у јавној својини са којом се размењује,

Општинско веће утврђује предлог одлуке о приба-

као и да та непокретност буде укњижена у јавну књи-

вљању, односно отуђењу непокретности из јавне сво-

гу о евиденцији непокретности и правима на њима,

јине.

као својина инвеститора;

Одлуку о прибављању, односно отуђењу непокре-

- уговором о размени непокретности мора бити

тности из јавне својине доноси Скупштина општине

предвиђена уговорна казна за случај доцње потенци-

Црна Трава.

јалног инвеститора изградње стамбеног, односно по-

Одлука Скупштине општине је коначна и против ње

словног објекта на локацији која се приводи планираној

се може покренути Управни спор.

намени, у погледу рока за изградњу и предају у посед

Уговор о прибављању, односно отуђењу непокретно-

новоизграђене непокретности која се даје општини

сти из јавне својине закључује Председник општине

Црна Трава на име размене непокретности у јавној свој

по претходно прибављеном мишљењу Јавног пра-

ини;

вобраниоца општине Власотинце, које штити и имовинска права и интересе општине Црна Трава.
Члан 4.

- уговором о размени непокретности мора бити утврђено заснивање хипотеке на одређеној непокретности
у својини инвеститора изградње или трећег лица, којом се обезбеђује извршење његових обавеза, када

У случају прибављања путем размене непокретности у

је инвеститор физичко лице, односно предузетник, а

јавној својини са инвеститором изградње објеката када

кад је инвеститор изградње привредни субјекат (пре-

је општина Црна Трава носилац права јавне својине на

дузеће, односно привредно друштво), потребно је од

зградама, односно њиховим посебним деловима, који

инвеститора обезбедити заснивање хипотеке или ори-

су предвиђени за рушење, у циљу привођења локације

гиналну, безусловну, неопозиву и наплативу на први

планираној намени, утврђују се следећи критеријуми

позив банкарску гаранцију првокласне банке, у висини

за реализацију размене непокретности у јавној својини

процењене тржишне вредности будуће новоизграђене

непосредном погодбом:

непокретности коју општина Црна Трава прибавља

- Општини Црна Трава на име накнаде за

разменом.

непокретност која се даје у размену мора припасти
непокретност која има већу површину за најмање
15% када је општина Црна Трава мањински власник у
објекту који је предвиђен за рушење, односно уколико
је општина Црна Трава већински власник најмање за
50% у односу на површину непокретности у јавној
својини која се даје на име размене, с тим што у сваком случају понуда инвеститора не може да буде
мања од оствареног просека постигнутог у размени
непокретности са преосталим власницима етажних
делова непокретности на предметној локацији, а на
основу закључених уговора о регулисању имовинскоправних односа између наведених лица;
- уколико се општини Црна Трава у поступку размене непокретности нуди постојећа непокретност
на другој локацији у власништву инвеститора изградње, поред критеријума из алинеје 1. овог става,
потребно је да та непокретност буде у истој посло-

Члан 5.
Изузетно, непокретности се могу отуђити из јавне
својине и испод тржишне цене, односно без накнаде,
ако постоји интерес за таквим располагањем, као што
су:
1) отклањање последица елементарних непогода;
2) успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама;
3) други случајеви отуђења непокретности предвиђени посебним законом.
Предлог акта о отуђењу непокретности из јавне својине испод тржишне цене, односно без накнаде, мора да
садржи образложење из кога се може утврдити постојање разлога из става 1. овог члана.
У случају преноса права јавне својине на непокретности између општине Црна Трава и других носилаца права јавне својине, непокретности се могу
преносити испод тржишне цене, односно без на-
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кнаде, с тим да такво располагање мора бити посебно

понуда за учешће у поступку прикупљања писмених

образложено.

понуда;

III. ДАВАЊЕ СТВАРИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП
Члан 6.
Непокретне ствари у јавној својини дају се у закуп у
поступку јавног надметања или прикупљања писме-

- време и место увида у документацију, односно
услове откупа исте;
- почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност у јавној својини може дати у закуп;
- висину и начин полагања депозита, односно висину
и време трајања банкарске гаранције;

них понуда путем јавног оглашавања, а изузетно непо-

- рок за повраћај депозита учесницима који нису

средном погодбом у случајевима утврђеним законом,

успели на јавном надметању, односно у поступку при-

Уредбом и овом Одлуком.

купљања писмених понуда;

Одлуку о покретању поступка давања у закуп непокре-

- назнаку да се у пријави, односно понуди из става

тности у јавној својини доноси Председник општине.

2. овог члана обавезно наводи број рачуна на који ће се

Поступак давања непокретности у закуп спроводи Ко-

извршити повраћај депозита;

мисија, која објављује оглас о спровођењу поступка

- датум и време разгледања непокретности која се

јавног надметања или прикупљања писмених понуда

даје у закуп.

за давање у закуп непокретности у јавној својини.

Пријава, односно понуда која се доставља обавезно са-

Након спроведеног поступка Комисија доставља Пре-

држи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која

дседнику општине записник о спроведеном поступку

се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број

са предлогом о избору најповољнијег понуђача.

личне карте, јединствени матични број грађана, за пре-

Председник општине доноси решење о давању не-

дузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број

покретности у јавној својини у закуп.

личне карте, јединствени број грађана, назив радње,

Против решења Председника општине може се изја-

матични број, за правна лица: назив и седиште, копију

вити жалба Општинском већу у року од три дана од

решења о упису правног лица у регистар код надлежног

дана пријема решења.

органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца

Одлука Општинског већа по жалби је коначна и про-

пријаве.

тив ње се може покренути управни спор.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве,

Члан 7.

односно понуде не могу учествовати у поступку

Оглас из члана 6. став 3. ове Одлуке, који се објављује

јавног надметања или прикупљања писмених понуда,

у средствима јавног информисања, обавезно садржи:

а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно

- назив органа и корисника непокретности која се да-

понуде се одбацују.

је у закуп у јавној својини (назив закуподавца);

Члан 8.

- ближе податке о начину давања у закуп непокре-

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у слу-

тности у јавној својини (јавно надметање или прику-

чају достављања једне исправне пријаве за учешће ко-

пљање писмених понуда);

јом се подносилац пријаве региструје и присуствује ја-

- опис непокретности у јавној својини која се даје у
закуп;
- услове под којима се непокретност у јавној својини
даје у закуп (рок трајања закупа и др.);
- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену;
- време и место одржавања јавног надметања, односно јавног отварања приспелих понуда;
- начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања, односно писмених

вном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати
почетну висину закупнине по којој се непокретност
може дати у закуп.
Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не
прихвати почетну висину закупнине или буде изабран
за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се
и уколико пристигне једна понуда.
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Члан 9.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом
критеријума висине понуђене закупнине. Уколико у
поступку два или више понуђача понуде исти износ
закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од
дана пријема позива, доставе нову писмену затворену
понуду, са увећаним износом закупнине у односу на
претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из става 2. овог члана у року од три
дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи
доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег
понуђача.
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купац - правно лице тражи одређивање за закупца друго
правно лице, а оба правна лица имају истог оснивача,
односно када је код закупца - правног лица дошло до
одређених статусних промена;
4) када закупац - физичко лице тражи одређивање
за закупца правно лице чији је оснивач или када
оснивач правног лица, због брисања истог из регистра
надлежног органа, тражи да буде одређен за закупца,
као физичко лице;
5) када закупац који је уредно измиривао обавезу
плаћања закупнине, тражи продужење уговора о закупу,
закљученог на одређено време, најраније три месеца, а
најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;
6) када се непокретност даје за потребе одржавања
спортских, културних, сајамских, научних и других
сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;

Члан 10.

7) када се непокретност не изда у закуп ни после спро-

Непокретности у јавној својини могу се изузетно од

ведених четири и више поступака јавног оглашавања,

члана 6. ове Одлуке, дати у закуп и ван поступка јавног

али не испод 60% од тржишне висине закупнине за ту

надметања, односно прикупљања писмених понуда, у

непокретност, чији износ умањења утврђуј е Општинско

случајевима:

веће према кретању висине закупнине на тржишту, с

1) када закуп траже амбасаде страних држава у
Републици Србији, као и трговинска и војна предста-

тим што у том случају рок трајања закупа не може бити
дужи од три године;

вништва и друге организације при дипломатско-конзу-

8) када давање у закуп тражи физичко лице којем је

ларним представништвима у Републици Србији, међу-

та непокретност одузета национализацијом, односно

народне организације за помоћ и сарадњу са земљама

његови наследници, под условом да је покренут

Европске уније, међународне хуманитарне организације

поступак за враћање одузете имовине пред надле-

у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици

жним органом;

Србији, као и домаће хуманитарне организације, парла-

9) када један од закупаца исте непокретности тра-

ментарне политичке странке, организације и удружења

жи престанак закуподавног односа, а други закупац

грађана из области здравства, културе, науке, просвете,

тражи закључење уговора о закупу, као једини заку-

спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне

пац;

средине, под условом да тај простор не користе за

10) када закупац - правно лице затражи одређивање

остваривање прихода, агенције, дирекције и друге слу-

за закупца непокретности друго правно лице, под

жбе и организације чији је оснивач носилац права јавне

условом да оно измири целокупан дуг закупца настао

својине, а за које оснивачким актом није утврђена оба-

услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења

веза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за

закупљене непокретности, а уколико тај дуг није

рад;

могуће намирити на други начин;

2) када закупац престане да обавља своју делатност,

11) када је то потребно ради боље организације и

услед тешке болести, одласка у пензију или смрти, а

ефикасности рада носилаца права јавне својине, одно-

доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ

сно корисника ствари у јавној својини, као и посебних

закупца (чланови породичног домаћинства), под

служби и организација чији су они оснивачи;

условом да настави са обављањем исте делатности;

12) када закључење уговора о закупу гараже тражи

3) када закупац - правно лице тражи одређивање за

власник стана или закупац стана где је гаража са-

закупца друго правно лице чији је оснивач или када за-

ставни део стана и са станом чини једну целину,
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односно има вертикалну комуникацију са

писмених понуда подноси се Председнику општине,

станом;

који исти прослеђује Комисији.

13) када се непокретност која је у јавној својини,

Комисија разматра захтев, проверава испуњеност услова

односно која ће до дана примопредаје бити стечена у

и доставља председнику предлог са образложеним

јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвести-

мишљењем.

ционог пројекта којим се у року од највише три године

Председник доноси решење којим одлучује о захтеву.

од дана стицања права закупа отпочне индустријска

Против решења Председника може се изјавити жалба

производња и обезбеди, уз обавезу одржавања броја

Општинском већу у року од три дана од дана пријема

запослених у периоду од пет година након достизања

решења.

пуне запослености:

Одлука Општинског већа је коначна и против ње се

- најмање 1.000 нових радних места на неодређено

може покренути управни спор.

време повезаних са инвестиционим пројектом у је-

Члан 12.

диницама локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у прву групу;
- најмање 350 нових радних места на неодређено
време повезаних са инвестиционим пројектом у
јединицама локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у другу или трећу групу;
- најмање 100 нових радних места на неодређено
време повезаних саинвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у четврту групу, укључујући
и девастирана подручја;
14) када давање у закуп непокретности у јавној
својини тражи удружење које остварује сарадњу са
министарством надлежним за послове одбране у
областима од значаја за одбрану или које негује традиције ослободилачких ратова Србије на основу Уредбе
о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће
у финансирању програма рада удружења грађана који се
заснивају на активностима од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", бр. 100/08, 3/14 и 37/15).
Разврставање јединица локалне самоуправе у групе из
става 1. тачка 13) овог члана врши се у складу са прописом Владе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе.
Непокретност из става 1. тачка 13) овог члана може
бити дата у закуп испод тржишне цене, односно без
надокнаде у складу са Законом о улагањима ("Службени
гласник РС", број 89/15) и Законом о контроли државне
помоћи ("Службени гласник РС", број 51/09).

Приоритет код давања у закуп гараже у саставу стамбене зграде има власник стана, односно члан његовог
породичног домаћинства (супружник, дете или родитељ
власника стана, односно супружника), који у стану
станује, закупац стана који у стану станује или обавља
пословну делатност, власник или закупац пословног
простора који има регистровано возило.
Лица наведена у ставу 1. овог члана имају приоритет
код давања у закуп гараже и у случају када се гаража
налази у посебном објекту у саставу стамбеног блока
или стамбеног насеља.
Уколико се на оглас јави више заинтересованих понуђача из ст. 1. и 2. овог члана, критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, уз
испуњеност других услова из огласа.
Са закупцем стана, односно пословног простора, који
ту непокретност користи по основу уговора о закупу
закљученог на одређено време, уговор о закупу гараже закључиће се на период који покрива трајање уговора о закупу стана, односно пословног простора.
Члан 13.
Пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне
висине закупнине утврђене овом одлуком, а према локацији пословног простора, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама и делатностима.
У случају када се непокретност не изда у закуп после

Члан 11.

два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања,

Захтев за давање непокретности у јавној својини у закуп

почетна висина закупнине по којој се непокретност даје

ван поступка јавног надметања, односно прикупљања

у закуп умањиће се на 80% од почетне тржишне висине
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закупнине утврђене на начин и под условима из ст. 1.

истих и вођењу посебне евиденције издатих сертифи-

овог члана.

ката ("Службени гласник РС", број 56/12), као и удру-

У случају када се непокретност не изда у закуп, на

жењима која остварују сарадњу са министарством на-

начин и под условима из става 2. овог члана, висина

длежним за послове одбране у областима од значаја за

закупнине се умањује до 60% од почетне тржишне ви-

одбрану или која негују традиције ослободилачких ра-

сине закупнине, по којој цени ће се наставити са јавним

това Србије, може се дати у закуп пословни простор, уз

оглашавањем.

обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од проце-

Закуподавац задржава право да сваке године увећа за-

њене тржишне висине закупнине.

купнину утврђену уговором о закупу, имајући у виду

Агенцијама, дирекцијама, службама и другим органи-

тржишну висину закупнине за одређену локацију, у

зацијама чији је оснивач општина Црна Трава, може

складу са ст. 1. члана.

се дати у закуп пословни простор, ради обављања по-

Одлуку о увећању закупнине из претходног става

слова из њиховог делокруга рада, на основу образло-

доноси Општинско веће на предлог Комисије.

жене одлуке Председника општине,уз обавезу плаћања
закупнине у висини од 30% а највише до 50% од про-

Члан 14.

цењене тржишне висине закупнине.

Закуподавац може закупцу који обавезу плаћања заку-

Захтев за давање непокретности у јавној својини у закуп

пнине измирује у року утврђеном уговором о закупу,

под условима из става 1. и 2. овог члана подноси се

по протеку половине уговореног периода закупа, износ

Председнику општине, који исти прослеђује Комисији.

закупнине умањити до 10% на основу образложеног за-

Комисија разматра захтев, проверава испуњеност услова

хтева закупца.

и доставља председнику предлог са образложеним ми-

Захтев се подноси Председнику општине, који исти

шљењем.

прослеђује Комисији;

Председник доноси решење којим одлучује о захтеву.

Комисија разматра захтев, проверава испуњеност

Против решења Председника може се изјавити жалба

услова и доставља председнику предлог са образло-

Општинском већу у року од три дана од дана пријема

женим мишљењем;

решења.

Председник доноси решење којим одлучује о захтеву;

Одлука Општинског већа је коначна и против ње се

Против решења председника може се изјавити жалба

може покренути управни спор.

Општинском већу у року од три дана од дана пријема

Члан 16.

Решења;
Одлука Општинског већа је коначна и против ње се
може покренути управни спор.

Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца.
Захтев за адаптацију пословног простора подноси се

Члан 15.

Председнику општине, који исти прослеђује Комисији.

Хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ

Комисија разматра захтев, проверава испуњеност услова

оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима

и доставља председнику предлог са образложеним ми-

грађана из области здравства, културе, науке, просвете,

шљењем.

спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне

Председник доноси решење којим одлучује о захтеву.

средине, парламентарним политичким странкама, који

Против решења Председника може се изјавити жалба

пословни простор не користе за стицање прихода, добро-

Општинском већу у року од три дана од дана пријема

вољним организацијама које учествују у спасилачким

решења.

акцијама, лицима која обављају делатност старих зана-

Одлука Општинског већа је коначна и против ње се

та, уметничких заната и послова домаће радиности

може покренути управни спор.

одређених Правилником о одређивању послова који

Сви трошкови адаптације закупљене непокретности

се сматрају старим и уметничким занатима, односно

извршене у складу са ставом 1. овог члана падају на те-

пословима домаће радиности, начину сертификовања

рет закупца.
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Члан 17.

слеђује Комисији која ће проценити вредност, квали-

Закуподавац може по захтеву закупца одобрити изво-

тет и стандард изведених радова и укупног стања не-

ђење радова који имају карактер инвестиционог одржа-

покретности, у односу на извештај о постојећем стању,

вања закупљеног пословног простора, према уоби-

опис, предмер и предрачун планираних радова одо-

чајеним стандардима и важећим прописима у области

брених од стране закуподавца.

грађевинарства.

Уколико је извештај о постојећем стању непокре-

Захтев се подноси Председнику, који исти прослеђује

тности, са описом, предмером и предрачуном плани-

Комисији.

раних радова израдио овлашћени судски вештак,

Комисија изласком на лицу места проверава испуњеност

односно овлашћена организација, одна ће исто лице,

услова за удовољење захтеву. Уколико Комисија процени

односно организација извршити процене из пре-

да нису испуњени услови за усвајање захтева доставиће

тходног става.

о томе мишљење Председнику општине, заједно са

Закупац који је уз сагласност закуподавца у инве-

извештајем о постојећем стању непокретности.

стиционо одржавање у пословни простор, у смислу

Уколико Комисија процени да су испуњени услови за

овог члана, уложио сопствена средства, има право

усвајање захтева доставиће Председнику општине

на умањење закупнине у износу од највише 50% од

извештај о постојећем стању непокретности, са описом,

месечне закупнине, за период који одговара висини

предмером и предрачуном планираних радова,

уложених средстава, без могућности признавања сво-

Уколико сложеност потребних радова то захтева или из

јинских права на пословном простору по основу ула-

другог разлога то буде оправдано за израду извештаја о

гања средстава.

постојећем стању непокретности, са описом, предмером

Изузетно од става 11. овог члана, а на основу посебно

и предрачуном планираних радова ангажоваће се овла-

образложене одлуке Председника општине, уз пре-

шћени судски вештак одговарајуће струке, односно

тходно прибављено мишљење Комисија, износ заку-

овлашћена организација, с тим да трошкове израде ове

пнине може бити умањен и за већи проценат.

документације сноси закупац.

Укупни износ умањења закупнине из ст. 11. и 12. овог

Закупац је у обавези да се током извођења радова

члана не може бити већи од укупног износа средстава

одобрених од стране закуподавца, у поступку описаном

која је закупац уложио приликом инвестиционог одр-

у ставу 2. овог члана, придржава одобреног описа, пре-

жавања пословног простора.

дмера и предрачуна, као и да у случају одступања од

Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине

одобрених радова на инвестиционом одржавању по-

током периода извођења радова који имају карактер

словног простора у сваком појединачном случају од

инвестиционог одржавања закупљеног пословног

Председника општине тражи одобрење за то одступање.

простора за период док трају радови, а најдуже шест

Председник општине о давању одобрења одлучује

месеци, на основу посебно образложене одлуке Пре-

након прибављања мишљења Комисије.

дседника општине, уз претходно прибављено ми-

Радови на инвестиционом одржавању извршени су-

шљење Комисије носиоца права јавне својине.

протно ставу 6. овог члана, као и радови који прева-

Против свих одлука Председника општине из овог

зилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се

члана може се изјавити жалба Општинском већу, у

признати закупцу.

року од три дана од дана пријема одлуке.

Након извођења радова уз сагласност закуподавца на

Одлука Општинског већа о жалби је коначна и против

начин и у поступку описаном у овом члану, у року од

ње се може покренути управни спор.

30 дана од дана завршетка радова из става 1. овог члана, закупац је у обавези да Председнику општине поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог
одржавања пословног простора, уз који се као доказ
достављају рачуни.
Председник општине захтев из претходног става про-

Члан 18.
Корисник ствари у јавној својини који није носилац
права јавне својине у обавези је да општини Црна Трава, као носиоцу права јавне својине, достави податке о
спроведеном поступку давања у закуп ствари у јавној
својини, у року од осам дана по окончању поступка.
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Члан 19.

Поступак спроводи Комисија, која објављује оглас о

На давање у закуп покретних ствари у јавној својини

спровођењу поступка јавног надметања или прику-

сходно се примењују одредбе ове Одлуке које се

пљања писмених понуда за прибављање непокретно-

односе на давање у закуп непокретности.

сти у јавну својину.

Покретне ствари у јавној својини могу се дати у закуп,

Уколико у тренутку расписивања огласа постоји лист

полазећи од тржишне висине закупнине коју утврђује

који се дистрибуира на територији општине Црна

надлежни порески орган, лиценцирани проценитељ,

Трава, оглас ће се објавити у том листу. Уколико такав

односно вештак.

лист не постоји, оглас се објављује у листу који се

IV ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Члан 20.
Почетни износ закупнине за пословни простор утврђује се у месечном износу по м2 , према локацији на
којој се пословни простор налази.
Члан 21.
У зависности од локације на којој се налази, пословни
простор се разврстава у четири зоне у границама утврђеним Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта .

дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Оглас ће се објавити и на интернет страници општине
Црна Трава.
Оглас из става 2. овог члана обавезно садржи:
- назив органа за чије потребе се непокретност
прибавља у јавну својину (назив купца);
- карактеристике непокретности која се прибавља
у јавну својину;
- ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу рокова плаћања, дана увођења
у посед и сл.);
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у посту-

Члан 22.

пку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), одно-

Почетни месечни износ закупнине за пословни про-

сно понуде за учествовање у поступку прикупљања пи-

стор у првој зони износи 60,00дин/m2 .

смених понуда (у даљем тексту: понуда), да уз пријаву,

Почетни месечни износ закупнине за пословни про-

односно понуду достави одговарајући доказ о праву

стор у другој зони износи 50,00 дин/m2 .

својине на непокретности која је предмет прибављања

Почетни месечни износ закупнине за пословни про-

у јавну својину и уписана у одговарајућу јавну књигу

стор у трећој зони износи 40,00 дин/m2.

о евиденцији непокретности и правима на њима и др.;

Почетни месечни износ закупнине за пословни

- обавезу власника непокретности која се нуди да

простор у четвртој зони износи 30,00 дин/m2.

достави изјаву да на истој не постоје права трећих

Почетни месечни износ закупнине за пословни про-

лица, да није оптерећена теретима, да није под спо-

стор који се користи у производне сврхе износи 10,00

ром, нити под забраном располагања, да није предмет

дин/m2

теретног или бестеретног правног посла, нити уго-

Закупнина за пословни простор се фактурише до пе-

вора о доживотном издржавању и да не постоје друге

тог у месецу за текући месец.

сметње за пренос права својине, као и изјаву да уко-

V ПОСТУПЦИ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
1. Поступак код прибављања непокретности у
јавну својину

лико се утврди да на непокретности која се нуди
постоји било какав терет, продавац се обавезује да
га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи
заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке;
- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да

Члан 23.

уз пријаву, односно понуду достави доказ да су изми-

Одлуку о покретању поступка прибављања непокре-

рени сви трошкови коришћења непокретности која

тности у јавну својину у поступку јавног надметања,

се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије,

односно прикупљања писмених понуда, доноси Општи-

порез на имовину и др.);

нско веће.

- критеријум за избор најповољнијег понуђача;
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- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе

Услови за спровођење поступка јавног надметања,

које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду,

односно разматрања писмених понуда су испуњени уко-

у складу са овом Одлуком;

лико пристигне најмање једна благовремена и потпуна

- адресу за достављање пријаве, односно понуде;

пријава, односно понуда.

- рок за подношење пријаве, односно понуде;

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве,

- место и време одржавања јавног надметања, одно-

односно понуде не приступи јавном надметању, односно

сно отварања понуда;

отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од

- обавештење да подносиоци неблаговремене и непо-

пријаве, односно понуде.

тпуне пријаве, односно понуде неће моћи да учествују

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне прија-

у поступку јавног надметања, односно прикупљања

ве не могу да учествују у поступку јавног надметања, а

писмених понуда, односно да ће исте бити одбачене.

неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно
понуде се одбацују

Пријава, односно понуда из става 1. овог члана доставља

Након што Комисија заврши свој део посла, Општинско

се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који

веће утврђује предлог одлуке о прибављању непокре-

се оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно

тности у јавну својину.

понуде.

Одлуку о прибављању непокретности доноси Скупшти-

Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи:

на општине Црна Трава.

назив, седиште и број телефона и мора бити потписана

Одлука Скупштине општине је коначна и против ње се

од стране овлашћеног лица.

може покренути Управни спор.

Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже

Уговор о прибављању непокретности закључује Пре-

оригинални извод из регистра привредних субјеката са

дседник општине по претходно прибављеном мишљењу

подацима за то правно лице, не старији од 30 дана.

Јавног правобраниоца општине Власотинце, кој и штити

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи:

и имовинска права и интересе општине Црна Трава.

име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона

2. Поступак код отуђења непокретности

и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз

из јавне својине

пријаву, односно понуду се прилаже оригинални извод

Члан 25.

из регистра привредних субјеката или потврда да је
предузетник уписан у одговарајући регистар, све не

Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности

старије од 30 дана.

из јавне својине доноси Општинско веће.

У случају да подносиоца пријаве, односно понуде

Поступак спроводи Комисија, која објављује оглас о

заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора

спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања

бити оверено од стране јавног бележника.

писмених понуда за отуђење непокретности из јавне

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи

својине, који мора бити објављен у дневном листу који

све што је прописано, ако нису приложене све

се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи

Оглас из става 2. овог члана обавезно садржи:

све податке предвиђене огласом или су подаци дати
супротно објављеном огласу.
Члан 24.

- назив органа и корисника непокретности која се
отуђује из јавне својине који објављује оглас (назив
продавца);
- ближе податке о начину отуђења непокретности

Поступак прибављања непокретности у јавну својину

из јавне својине (јавно надметање или прикупљање

спроводи Комисија, која о току поступка води записник

писмених понуда);

и по окончаном поступку доставља Општинском већу
записник са одговарајућим предлогом.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача
је купопродајна цена коју понуђач захтева.

- опис непокретности која се отуђује из јавне својине;
- почетну цену по којој се непокретност отуђује из
јавне својине;
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- рокове плаћања;

непокретност отуђује из јавне својине прихвати као

- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;

купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати ку-

- висину и начин полагања депозита;

попродајну цену, губи право на враћање депозита.

- рок за повраћај депозита учесницима који нису

Учесник који понуди највиши износ купопродајне

успели на јавном надметању, односно у поступку

цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је

прикупљања писмених понуда;

дужан да уплати у року утврђеном огласом.

- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе

Уколико учесник из става 5. овог члана не закључи

које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду,

уговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном

у складу са овом Одлуком;

року, губи право на повраћај депозита.

- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима коришћења непокретности) у вези са непокретности која се отуђује
из јавне својине;
- обавештење да заинтересовани понуђачи могу да
разгледају непокретност, која је предмет јавне продаје, све до дана одржавања јавне продаје;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене, одно-

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача
је висина понуђене купопродајне цене.
Уколико је огласом предвиђено полагање депозита у поступку прикупљања писмених понуда, а учесник који је
изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор и
не плати купопродајну цену, у року утврђеном огласом,
губи право на повраћај депозита.
Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда који нису изабрани за
најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року утврђеном огласом.

сно непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да

Члан 27.

учествују у поступку јавног надметања, односно при-

О току поступка из члана 26. ове Одлуке, Комисија

купљања понуда;

води записник и по окончаном поступку доставља

- обавештење да на усменом јавном надметању
могу учествовати само лица која су положила депозит.
Одредбе члана 23. ст. 6-11. ове Одлуке сходно се

Општинском већу записник са одговарајућим предлогом.
Општинско веће утврђује предлог одлуке о отуђењу

примењују и у поступку отуђења непокретности из

непокретности из јавне својине.

јавне својине.

Одлуку о отуђењу непокретности доноси Скупштина

У поступку прикупљања писмених понуда у прија-

општине Црна Трава.

ви се наводи износ који се нуди за предметну непо-

Одлука Скупштине општине је коначна и против ње

кретност.

се може покренути Управни спор.
Члан 26.

Поступак отуђења непокретности из јавне својине
спроводи Комисија.
Одредбе члана 24. ст. 3. и 4. ове Одлуке сходно се примењују и у поступку отуђења непокретности из јавне
својине.

Уговор о отуђењу непокретности закључује Председник
општине по претходно прибављеном мишљењу Јавног
правобраниоца општине Власотинце, који штити и
имовинска права и интересе општине Црна Трава.
V. ПРИБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ
ПРАВА, КАО И УСТУПАЊЕ

Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се

ИСКОРИШЋАВАЊА ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ

уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена

ПРАВА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

и потпуна понуда.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају
да пристигне најмање једна благовремена и потпуна
пријава на основу које се подносилац региструје
и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се

Члан 28.
Одредбе члана 3. ове Одлуке сходно се примењују у
поступку прибављања других имовинских права у јавну својину непосредном погодбом и уступања иско-
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ришћавања других имовинских права непосредном по-

на територији општине Црна Трава, ако постоји,

годбом, осим у случајевима када је посебним прописима

или у листу који се дистрибуира на целој територији

то другачије прописано.

Републике Србије.

Члан 29.
Изузетно, друга имовинска права чији је носилац

Оглас из става 2. овог члана обавезно садржи:
- назив органа и корисника другог имовинског права које се уступа на коришћење;

општина Црна Трава се могу уступити и испод тржишне

- ближе податке о начину уступања другог имо-

вредности, односно без накнаде, ако постоји интерес за

винског права (јавно надметање или прикупљање пи-

таквим располагањем, као што је:

смених понуда);

1) успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама;
2) други случајеви уступања других имовинских

- опис другог имовинског права које се уступа на
коришћење (уз графички приказ уколико постоји);
- услове под којима се друго имовинско право уступа

права предвиђени посебним законом.

на коришћење (садржина права које се уступа на ко-

Предлог акта о уступању других имовинских права

ришћење, евентуална ограничења права коришћења

испод тржишне вредности, односно без накнаде, мора

другог имовинског права, рок трајања коришћења

да садржи образложење из кога се може утврдити по-

права, територијална примена и др.);

стојање разлога из става 1. овог члана.

- обавезе стицаоца у вези са искоришћавањем дру-

У случају преноса других имовинских права између

гог имовинског права за одређену сврху и намену у

општине Црна Трава и осталих носилаца права јавне

случају уступања ограниченог коришћења другог

својине, друга имовинска права се могу преносити

имовинског права;

испод тржишне вредности, односно без накнаде, с тим

- критеријум за избор најбољег понуђача;

да такво располагање мора да садржи образложење из

- време и место увида у документацију, односно

кога се може утврдити постојање разлога из става 1.
овог члана.

услове откупа исте;
- начин, место и рок за достављање пријава за уче-

VI. ПОСТУПАК УСТУПАЊА ДРУГИХ

шће у поступку јавног надметања (у даљем тексту:

ИМОВИНСКИХ ПРАВА

пријава), односно писмених понуда за учешће у

Члан 30.
Поступак уступања искоришћавања других имовинских права спроводи Комисија.
Члан 31.
Одлуку о покретању поступка уступања других имовинских права доноси Општинско веће. Поступак спроводи Комисија, која објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених
понуда за уступање других имовинских права.
Оглас из става 2. овог члана објављује се у средствима
јавног информисања, с тим да у случају потпуног преноса других имовинских права чији је носилац општина
Црна Трава којим престају сва њена права оглас мора
бити објављен у дневном листу који се дистрибуира
на целој територији Републике Србије, а у случају
уступања ограниченог коришћења других имовинских
права, оглас се објављује у листу који се дистрибуира

поступку прикупљања писмених понуда (у даљем
тексту: понуда);
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе
које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду,
у складу са овом Одлуком;
- време и место одржавања јавног надметања, односно јавног отварања приспелих понуда;
- почетну, односно најнижу висину накнаде по којој
се друго имовинско право може уступити на коришћење,
као и рокове плаћања накнаде;
- висину и начин полагања депозита, односно висину
и време трајања банкарске гаранције уколико се захтева
обезбеђење плаћања путем банкарске гаранције;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису
успели на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда;
- назнаку да се у пријави, односно понуди обавезно
наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;

28. април 2018.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Страна 463 — Број 8

- обавештење да подносиоци неблаговремене, одно-

јавног надметања, односно прикупљања писмених по-

сно непотпуне пријаве, односно понуде, неће моћи да

нуда који је одређен за најповољнијег понуђача потпи-

учествују у поступку јавног надметања, односно при-

сује изјаву о висини понуђене накнаде коју је дужан да

купљања понуда.

уплати у року утврђеном огласом.

Пријава, односно понуда, се доставља у затвореној ко-

Учесници поступка јавног надметања, односно прику-

верти са видљивом назнаком на који се оглас односи

пљања писмених понуда који нису изабрани за најпо-

и ко је подносилац пријаве, односно понуде, док сама

вољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у

пријава, односно понуда мора садржати све податке

року утврђеном огласом.

и исправе назначене у огласу, мора бити потписана
од стране подносиоца, односно законског заступника
или пуномоћника подносиоца, када се уз пријаву,
односно понуду подноси и оверено пуномоћје за лице
које заступа подносиоца.
Пријава, односно понуда мора садржати за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње, матични број, оригинални извод
из регистра привредних субјеката, односно потврда да
је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не
старије од 30 дана; за правна лица: назив и седиште,
оригинални извод из регистра о уписаним подацима
правног лица, не старији од 30 дана.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве,
односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а
неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде се одбацују.

Члан 33.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене накнаде.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти
износ накнаде, Комисија ће позвати понуђаче који су
понудили исти износ накнаде, да у року од три дана од
дана пријема позива, доставе нову писмену затворену
понуду, са увећаним износом накнаде у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити
и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из става 2. овог члана у року од три
дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи
доставили нову понуду са истоветним износом накнаде, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.
О току поступка уступања других имовинских права,
Комисија води записник и по окончаном поступку јавног надметања, односно отварања писмених понуда, доставља Општинском већу записник са одгова-

Члан 32.

рајућим предлогом.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве,

Општинско веће утврђује предлог одлуке да се друга

односно понуде (у даљем тексту: понуђач) не приступи

имовинска права чији је носилац општина Црна

јавном надметању, односно отварању писмених понуда,

Трава уступе понуђачу који је понудио највишу цену

сматраће се да је одустао од пријаве, односно понуде.

и најповољније услове.

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у слу-

Одлуку о уступању других имовинских права доноси

чају достављања једне исправне пријаве за учешће којом

Скупштина општине Црна Трава.

се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном

Одлука Скупштине општине је коначна и против ње

надметању и проглашава стицаоцем права коришћења

се може покренути Управни спор.

другог имовинског права, ако прихвати почетну висину

Уговор о отуђењу непокретности закључује Предсе-

накнаде по којој се друго имовинско право уступа.

дник општине по претходно прибављеном мишљењу

Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не

Јавног правобраниоца општине Власотинце, који

прихвати почетну висину накнаде за уступање другог

штити и имовинска права и интересе општине Црна

имовинског права или буде изабран за најповољнијег

Трава.

понуђача, а не закључи уговор и не уплати накнаду у
предвиђеном року, губи право на враћање депозита.

Члан 34.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се

Друга имовинска права могу се, изузетно од члана 2.

и уколико пристигне једна понуда. Учесник поступка

став 1. ове Одлуке, уступити на коришћење ван по-
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- када постојећи корисник другог имовинског права
- правно лице затражи одређивање за корисника другог

- када постојећи корисник другог имовинског пра-

имовинског права под истим условима друго правно

ва престане да обавља своју делатност, услед тешке

лице, под условом да оно измири целокупан дуг посто-

болести, одласка у пензију или смрти, а доделу исто-

јећег корисника другог имовинског права настао услед

ветног облика коришћења тражи супружник, дете или

неплаћања накнаде и других обавеза у вези са кори-

родитељ корисника другог имовинског права (чла-

шћењем другог имовинског права, а уколико тај дуг

нови његовог породичног домаћинства), под условом

није могуће намирити на други начин;

да настави са обављањем исте делатности;

- када је то потребно ради боље организације и ефи-

- када постојећи корисник другог имовинског права

касности рада носилаца других имовинских права, као и

- правно лице тражи одређивање за корисника другог

посебних служби и организација чији су они оснивачи.

имовинског права под истим условима друго правно

Одлуку о уступању права коришћења из става 1. овог

лице чији је оснивач или када постојећи корисник дру-

члана доноси Председник општине на образложен

гог имовинског права - правно лице тражи за одређи-

предлогКомисије.

вање за корисника другог имовинског права под истим

Захтев се подноси Председнику општине, који исти

условима друго правно лице, а оба правна лица имају

прослеђује Комисији;

истог оснивача, односно када је код постојећег кори-

Комисија разматра захтев, проверава испуњеност

сника другог имовинског права - правног лица дошло

услова и доставља председнику предлог са образло-

до одређених статусних промена;

женим мишљењем;

- када постојећи корисник другог имовинског права

Председник доноси решење којим одлучује о захтеву;

- физичко лице тражи одређивање за корисника другог

Против решења председника може се изјавити жалба

имовинског права под истим условима правно лице

Општинском већу у року од три дана од дана пријема

чији је оснивач или када оснивач правног лица, због

Решења;

брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да

Одлука Општинског већа је коначна и против ње се

буде одређен за корисника другог имовинског права под

може покренути управни спор.

истим условима, као физичко лице;
- када постојећи корисник другог имовинског права

VII. ПОСТУПАК ПРИБАВЉАЊА ДРУГИХ
ИМОВИНСКИХ ПРАВА

који је уредно измиривао обавезу плаћања накнаде за
уступање коришћења другог имовинског права, тражи

Члан 35.

продужење уговора о уступању коришћења другог имо-

Одлуку о покретању поступка прибављања других

винског права, закљученог на одређено време, најраније

имовинских права у јавну својину доноси Општинско

три месеца, а најкасније месец дана пре истека одно-

веће.

сног уговора;

Поступак спроводи Комисија, која објављује оглас о

- када се друго имовинско право уступа на коришћење

спровођењу поступка јавног надметања или прику-

за потребе одржавања спортских, културних, сајамских,

пљања писмених понуда за прибављање других имо-

научних и других сличних потреба, а рок уступања на

винских права у корист општине Црна Трава.

коришћење је краћи од 30 дана;

Оглас из става 2. овог члана објављује се у у листу који

- када се друго имовинско право не уступи на ко-

се дистрибуира на територији општине Црна Трава,

ришћење ни после спроведених четири и више поступака

ако такав постоји, или у листу који се дистрибуира на

јавног оглашавања, али не испод 60% од тржишне

целој територији Републике Србије.

вредности предметних или сличних имовинских права

Оглас из става 2. овог члана обавезно садржи:

која се уступају на коришћење, чији износ умањења
утврђује Општинско веће, на предлогКомисије, према

- назив органа за чије потребе се прибавља друго
имовинско право;

кретању вредности уступања истих или сличних права

- ближе податке о начину прибављања другог имо-

на тржишту, с тим што се у том случају право може

винског права (јавно надметање или прикупљање пи-

уступити на период од највише три године;

смених понуда);
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- опис и карактеристике другог имовинског права
које се прибавља;
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Члан 36.
Поступак прибављања других имовинских права у

- услове под којима се друго имовинско права прибавља

корист општине Црна Трава спроводи Комисија, која о

(садржина права која се прибављају, планирани начин и

току поступка води записник и по окончаном поступку

намену коришћења уколико су предвиђени, рок трајања

доставља Општинском већу записник са одговарајућим

коришћења права, територијална примена и др.);

предлогом.

- критеријум за избор најбољег понуђача;

Одредбе члана 31. ст. 5-7. и члана 32. ове Одлуке

- време и место одржавања јавног надметања, одно-

сходно се примењују и у поступку прибављања других

сно јавног отварања приспелих понуда;

имовинских права у корист општине Црна Трава.

- начин, место и рок за достављање пријава за учешће

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача

у поступку јавног надметања, односно писмених понуда

је висина накнаде коју понуђач захтева за друго имо-

за учешће у поступку прикупљања писмених понуда;

винско право.

- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе

Уколико два или више понуђача захтевају исти износ

које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду,

накнаде, Комисија ће позвати наведене понуђаче, да у

у складу са овом Одлуком;

року од три дана од дана пријема позива, доставе нову

- време и место увида у документацију, односно
услове откупа исте;
- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде, да уз

писмену затворену понуду, са умањеним износом накнаде у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег

пријаву, односно понуду достави одговарајући доказ да

понуђача.

је уписан као носилац других имовинских права у вези

Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову

са којима се води регистар код надлежног органа;

понуду, односно ако су понуђачи доставили нову

- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да

понуду са истоветним износом накнаде, Комисија

достави изјаву да не постоје права трећих лица у вези

ће путем жреба извршити избор најповољнијег по-

са другим имовинским правом које се прибавља, а

нуђача.

која могу онемогућити или ограничити стицаоца да

Након што Комисија заврши свој део посла, Општи-

друго имовинско право користи у складу са условима

нско веће утврђује предлог одлуке да се друга имо-

прибављања, да није оптерећено теретима, да није

винска права прибаве у корист општине Црна Трава.

под спором, нити под забраном располагања, да не

Одлуку о прибављању других имовинских права до-

постоје било које сметње за коришћење од стране

носи Скупштина општине Црна Трава. Одлука Ску-

стицаоца права које се стиче, као и изјаву да ће сти-

пштине општине је коначна и против ње се може покре-

цаоцу права пружити сву потребну заштиту у вези са

нути Управни спор.

било каквим узнемиравањем од стране трећих лица у

Уговор о прибављању непокретности закључује Пре-

вези са коришћењем стечених права, те да ће сносити

дседник општине по претходно прибављеном мишљењу

одговорност за било какве правне и материјалне недо-

Јавног правобраниоца општине Власотинце, који штити

статке у вези са пренетим правима;

и имовинска права и интересе општине Црна Трава

- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да
уз пријаву, односно понуду достави доказ да су изми-

VIII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТИЦАЛАЦА

рени сви трошкови у вези са регистровањем другог

ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА

имовинског права до дана потпуног преноса права

Члан 37.

стицаоцу, односно за целокупан период за који се даје
на временски ограничено коришћење стицаоцу;
- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да
учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда.

Стицалац ограниченог коришћења другог имовинског
права чији је титулар општина Црна Трава не може
вршити било какве измене другог имовинског права
без претходне писане сагласности Општинског већа
општине Црна Трава.
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Сви трошкови евентуалних измена садржине другог
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

имовинског права уступљеног на ограничено кори-

ПРЕДСЕДНИК

шћење, извршених у складу са ставом 1. овог члана, па-

Јоца Митић

дају на терет стицаоца из става 1. овог члана.
Право измена другог имовинског права у вези са којим
је извршен потпун пренос права може се вршити у
складу са општим прописима који уређују конкретно
друго имовинско право.
Стицалац другог имовинског права дужан је да се придржава ограничења и обавеза у искоришћавању права
која следе из уговора о уступању права и општих прописа који уређују прибављање, коришћење и располагање другим имовинским правима.
Члан 38.

250.
На основу чалан 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 и 101/2016,
члана 28. Статута општине Црна Трава ("Службени
гласник града Лесковца", број 17/2012) и Акционог
плана за спровођење Националне стратегије за борбу
против корупције у Републици Србији за период 2013.
до 2018. године ("Службени гласник РС", број 79/2013),
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници
одржаној дана 19.04.2018. године донела је

За све што овом Одлуком није регулисано, примењиваће

ОДЛУКУ

се одредбе Уредбе о о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ

ствари у јавној својини општине Црна Трава, односно

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП) ЗА

прибављања и уступања искоришћавања других имо-

ОПШТИНУ ЦРНА ТРАВА

винских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда.
Члан 39.

1. Усваја се Локални антикорупцијски план (ЛАП)
за општину Црна Трава.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и обја-

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи

виће се у "Службеном гласнику града Лесковца", као

Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној

и на званичној интернет презентације општине Црна

својини општине Црна Трава ("Службени гласник града

Трава.

Лесковца", бр. 17/2015).
Члан 40.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

Статут и пословник о раду
Скупштине општине Црна Трава и
пословник о раду Општинског већа

Циљана (пројектована)
вредност индикатора
У периоду спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити још
најмање два општа правна акта који ће омогућити пуну
транспарентност процеса усвајања прописа (усвајање акта
о областима/врстама прописа за које је обавезна јавна
расправа приликом доношења прописа и усвајање акта о
организовању и спровођењу јавних расправа). Тиме ће
циљана вредност овог индикатора бити повећана за два
општа правна акта у овој области.
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Редни број мере: 1.1.1.
Назив мере: Дефинисати области/врсте прописа за које је обавезна јавна расправа приликом доношења прописа.

Усвојене јавне политике на нивоу
општине Црна Трава које омогућавају
пуну
транспарентност
процеса
усвајања прописа

Циљ 1.1. Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа
Базна вредност
Индикатори циља
индикатора

Област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС)
Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе као нивоа власти је и то што се у њеној изворној надлежности налази
процес усвајања различитих општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних случајева и
ситуација у регулисању међусобних односа и служе за остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према постојећем
правном оквиру, Скупштина општине (града) је највиши орган који врши основне функције локалне власти и који, према Закону о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 - др. закон), доноси прописе и друге опште акте. Овим
актима, чијим усвајањима њихова примена постаје обавезна на територији ЈЛС, локална представничка тела уређују питања од значаја за
функционисање локалне заједнице, што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта.
Процес усвајања прописа у било ком типу представничког органа садржи одређене ризике по остваривање и заштиту јавног интереса, који
потичу како од саме процедуре усвајања, тако и од њихове садржине и начина на који ће прописи регулисати одређене односе. Најчешћи
недостаци у овом процесу су следећи: одсуство транспарентности у свим фазама израде и доступности прописа, усвајање „прописа са
одредиштем“ (или „прописа са опредељеним циљем“), односно прописа који се доносе под привидом регулисања општег интереса, а за
циљ имају остваривање појединачних интереса, као и усвајање прописа са одредбама које садрже ризике за настанак корупције, а до које
може доћи у њиховој примени. Услед својих специфичности и значаја, сваки од ових појединачних сегмената захтева посебан третман у
оквиру ЛАП-а.

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

28. април 2018.
Страна 467 — Број 8

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Редни број мере: 1.1.3.
Назив мере: Прописати правила одржавања јавних расправа.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Правила о одржавању јавних расправа обухватају следеће елементе: објављивање позива на
јавну расправу који садржи време трајања јавне расправе, форме у којим ће се јавна расправа организовати и текст нацрта прописа који је

Редни број мере: 1.1.2.
Назив мере: У оквиру јавне расправе о нацрту прописа успоставити обавезу објављивања извештаја о изради нацрта прописа
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Извештај о изради нацрта прописа садржи следеће елементе: информације о лицима која су
учествовала у изради нацрта прописа; информације о разлозима за доношење прописа, образложење које не садржи само правни основ, већ и
суштински исказану потребу/анализу/друге податке који оправдавају доношење прописа; информације о поступку и времену у ком је
израђен нацрт прописа.
Активности: Усвајање Упутства о изради извештаја о изради нацрта прописа који су предмет јавне расправе које садржи елементе наведене
у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојено Упутство о изради извештаја о изради нацрта прописа који су предмет јавне расправе
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.03.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Дефинисање области/врсте прописа спроведено кроз општи правни акт ЈЛС (Одлука
Скупштине ЈЛС, обавезујуће упутство Скупштине ЈЛС, правилник који регулише процес јавних расправа и слично).
Активности: Усвојити Одлуку од стране Скупштине општине о областима/врстама прописа за које је обавезна јавна расправа приликом
доношења прописа.
Индикатори активности: Усвојена Одлука Скупштине општине
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2018. године
Потребни ресурси:
Напомене: У процесу дефинисања области/врсте прописа за које је обавезна јавна расправа консултовати постојећа законска решења о
обавезним јавним расправама, која је могуће и потребно проширити оним областима/врстама аката за које Општина процени да је за њих
потребна обавезна јавна расправа.
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Редни број мере: 1.1.4.
Назив мере: Објављивати опште акте на интернет презентацији ЈЛС
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Сви општи акти које усвајају органи ЈЛС доступни на интернет презентацији ЈЛС; интернет
презентација у овом делу се редовно ажурира, односно сви нови прописи и измене/допуне постојећих се благовремено (на пример, највише у
року од недељу дана) постављају на интернет презентацију.
Активности: Усвајање Правилника о објављивању општих аката који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета)мере
Индикатори активности: Усвојен Правилник о објављивању општих аката
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2018. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 1.1.5.
Назив мере: Успоставити обавезу да се специфичне циљне групе (а у складу са потребама и карактером локалне заједнице), на које се
односе поједини акти ЈЛС додатно обавештавају и информишу о усвојеним или измењеним јавним политикама које су од значаја за те циљне
групе.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Обавеза треба да буде прописана кроз посебан акт или кроз имене и допуне постојећег акта
којим ће се дефинисати најмање следеће: које су то циљне групе за које ће се вршити додатно обавештавање и информисање о усвојеним
локалним прописима, а у складу са потребама и карактером локалне заједнице (на пример, пољопривредници, привредници, ученици,

предмет јавне расправе; организовање најмање једног јавног скупа коме присуствује заинтересована јавност и службеник/функционер у чијој
је надлежности област која се регулише предложеним прописом; објављивање извештаја о јавној расправи који садржи све предлоге који су
добијени у току јавне расправе и информације о поступању по предлозима уз обавезно образложење за предлоге који су делимично или у
потпуности одбијени.
Активности: Усвојити Правилник о одржавању јавних расправа који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен Правилник о одржавању јавних расправа
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.03.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама којима се спречава усвајање „прописа са опредељеним
циљем“, односно „прописа са одредиштем“
Базна вредност
Циљана (пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се
Потребно је да ЈЛС донесе одлуку која ће
Тренутно не постоје усвојени
уводе механизми за спречавање усвајања „прописа
успоставити обавезу пријављивања интереса
стандарди и процедуре
са опредељеним циљем“, односно прописа са
јавних функционера у складу са одредбама

Редни број мере: 1.1.6.
Назив мере: Објављивати извештаје о примени/ефектима прописа.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Извештаји о примени /ефектима прописа се израђују и објављују за све оне области за које је
дефинисана и обавеза спровођења јавне расправе, односно чији је јавни значај такав да примена прописа значајно утиче на квалитет живота
становника на територији ЈЛС.
Активности: Доношење Правилника о објављивању извештаја о примени прописа за које је спроводена јавна расправа који садржи елементе
наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Правилник о објављивању извештаја о примени прописа за које је спроводена јавна расправа.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

социјално угрожене категорије, особе са инвалидитетом и слично); који су то начини додатног информисања и обавештавања циљних група
о актима који се на њих односе.
Активности: Доношење Правилника о додатном обавештавању и информисању о јавним политикама посебних циљних група који садржи
елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Донет Правилник о додатном обавештавању и информисању о јавним политикама посебних циљних група
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:.
Напомене:

Страна 470 — Број 8
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Закона о Агенцији за борбу против корупције

Редни број мере: 1.2.2.
Назив мере: Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: За случајеве непријављивања интереса, прописане су санкције финансијске природе које су
најмање у рангу санкција за повреде пословника о раду скупштине/општинског већа ЈЛС; У процесу успостављања регистра дефинисани
следећи елементи: организациона јединица/тело у оквиру ЈЛС које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе
пријављивања интереса; начин вођења поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.
Активности: Доношење Одлуке о обавези пријављивања интереса за усвајање општих аката која која садржи елементе наведене у
индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојена Одлука о обавези пријављивања интереса за усвајање општих аката Општине Црна Трава.
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:

Редни број мере: 1.2.1.
Назив мере: Успоставити обавезу пријављивања интереса за усвајање општих аката.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Јавни функционери ЈЛС (председник општине, одборници, чланови општинског већа ЈЛС) су
обавезни да приликом учествовања у усвајању општих аката известе скупштину/општинско веће ЈЛС и јавност о томе да у области на коју се
акт односи он/она или са њим/њом повезана лица (у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) имају приватни интерес или
корист, осим ако ту корист или интерес имају као грађани или део групе грађана; Успостављен јавно доступан регистар ових пријава;
Активности: Доношење Одлуке о обавези пријављивања интереса за усвајање општих аката општине Црна Трава која садржи елемeнте
наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донета Одлука о обавези пријављивања интереса за усвајање општих аката Општине Црна Трава.
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

одредиштем“
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Редни број мере: 1.3.1.
Назив мере: Успоставити капацитет ЈЛС за спречавање усвајања прописа са уграђеним ризицима за корупцију

Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од
корупције
Циљана
Базна вредност
(пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
Тренутно
не
постоје
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за спречавање
усвојени
стандарди
и
усвајања „прописа који садрже ризике од корупције
процедуре

Редни број мере: 1.2.3.
Назив мере: Успоставити обавезу израде образложења нацрта прописа, са посебним акцентом на образложење јавног интереса који ће бити
остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја пропис
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојена обавезујућа упутства за израду образложења нацрта локалних прописа, са посебним
акцентом на образложење јавног интереса који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога,
потреба и околности у којима се усваја пропис (видети везу са индикатором мере број 2 у оквиру циља 1.1 у којој се такође наводи шта би
све образложење требало да садржи).
Активности: Усвајање Упутства за израду образложења нацрта локалних прописа са посебним акцентом на образложење јавног интереса
који ће бити остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја
пропис
Индикатори активности: Усвојено Упутство за израду образложења нацрта локалних прописа.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Напомене:
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Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против
корупције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука
УС). Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем
одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих дефиниција сукоба интереса. Услед једне
од одлика локалне заједнице, која се може назвати недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним
управљачким и лидерским капацитетима, нарочито у малим локалним самоуправама које су услед демографских кретања у депопулацији),
често долази до монополизације моћи и утицаја, односно до ситуације у којој мали број појединаца држи кључне позиције у различитим
секторима функционисања локалне средине (јавном, приватном и цивилном сектору). Специфичност локалне самоуправе у овом погледу
је и у томе што је једна група локалних функционера изабрана на непосредним изборима, услед чега подлежу нешто другачијем

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Створене организационе претпоставке за бављење овом надлежношћу/именовано лице/лица
надлежна за анализу ризика од корупције у локалним прописима; обезбеђена обука за лица која ће се бавити овом надлежношћу;
успостављена обавеза да се анализа ризика од корупције доставља заједно са нацртом прописа приликом усвајања; успостављена обавеза
извештавања, односно упознавања јавности са анализама ризика од корупције у прописима.
Активности:
- Доношење Решења о именовању лица надлежног за анализу ризика од корупције у локалним прописима којим ће бити успостављена
обавеза да се анализа ризика од корупције доставља заједно са нацртом прописа приликом усвајања;
- успостављена обавеза извештавања, односно упознавања јавности са анализама ризика од корупције у прописима;
- обезбеђивање обуке лица која ће се бавити овом надлежношћу.
Индикатори активности:
- Донето Решење о именовању лица надлежног за анализу ризика од корупције у прописима које доносе органи општине Црна Трава;
- Завршена обука
Одговорни субјект:
- Општинско веће
- Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси: Средства за рад именованог лица, средства за финансирање обуке
Напомене:
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Редни број мере: 2.1.1.
Назив мере: Успоставити обавезу пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Јавни функционери ЈЛС (председник општине, одборници, чланови општинског већа ЈЛС) су
обавезни да органу/служби ЈЛС приликом ступања на функцију пријаве своје и за њих повезана лица приватне интересе у следећем смислу
речи: власништво над предузетничком радњом и власништво над приватним предузећима, као и власничке уделе у приватним предузећима;
чланство у другим органима управљања/надзора над приватним предузећима; остале везе и односе са субјектима из приватног сектора који
могу имати утицај на вршење јавне функције. Успостављен јавно доступан регистар ових пријава;
Активности: Доношење Одлуке о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Црна Трава и приватних интереса са
њима повезаних лица која садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са
њима повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса.
Базна вредност
Циљана (пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
Усвојен Етички кодекс понашања функционера локалне
самоуправе у општини Црна Трава којим су дефинисани етички
Усвојене/измењене јавне политике на нивоу ЈЛС
Тренутно
не стандарди понашања на које се обавезују функционери и
које омогућавају пуну транспарентност у погледу
постоје усвојени упознавање грађана са етичким стандардима понашања које они
постојања
приватног
интереса
јавних
стандарди
и имају право да очекују од својих локалних функционера. Кодексом
функционера или приватног интереса са њима
процедуре
је дефинисано и остваривање транспарентности у погледу
повезаних лица
постојања приватног интереса јавних функционера или приватног
интереса са њима повезаних лица.

регулисању неспојивости функција и сукоба интереса. На овом нивоу власти се и начин доласка на функцију, односно чињеница
непосредног избора ове групе функционера, често тумачи и као основ посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира одборнике
од обавеза у заступању и заштити јавног интереса, што не сме бити случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и
различите врсте сукоба интереса на локалном нивоу присутни и да нужно морају бити предмет регулисања локалног антикорупцијског
плана.
Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих
случајева уопште доспе до Агенције на поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница мора бити први ниво
који ће такве моделе понашања препознавати, спречавати и упућивати на за то предвиђено поступање.
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Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“
Базна вредност
Циљана (пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи У тренутку израде ЛАП-а, У поступку спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити

Редни број мере: 2.1.2.
Назив мере: Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима јавних функционера и приватних интереса са њима повезаних лица.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: За случајеве непријављивања интереса, прописане санкције финансијске природе које су
најмање у рангу санкција за повреде пословника о раду скупштине/општинског већа ЈЛС; У процесу успостављања регистра дефинисани
следећи елементи: организациона јединица/тело у оквиру ЈЛС које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе
пријављивања; начин вођења поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.
Активности: Доношење Одлуке о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Црна Трава и приватних интереса са
њима повезаних лица која садржи обавезу успостављања регистра са следећим елементима: организациона јединица/тело у оквиру Општине
Црна Трава које води регистар; начин вођења регистра; начин праћења извршења обавезе пријављивања; начин вођења поступка због
кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.
Индикатори активности: Донета Одлука о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Црна Трава и приватних
интереса са њима повезаних лица.
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене: У процесу успостављања обавезе пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима
повезаних лица, консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса.

Индикатори активности: Донета Одлука о обавези пријављивања приватних интереса функционера Општине Црна Трава и приватних
интереса са њима повезаних лица
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене: У процесу успостављања обавезе пријављивања приватних интереса јавних функционера и приватних интереса са њима
повезаних лица, консултовати постојећа законска решења о обавези пријављивања приватних интереса.
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механизам за спречавање
трговине
јавним
овлашћењима
није
успостављем актима ЈЛС

један општи правни акт, и то општи акт о
успостављању обавезе органа ЈЛС као и свих јавних
служби, јавних предузећа, других организација
којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су
закључили са функционерима и са запосленима у
органима ЈЛС
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Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС
Базна вредност
Циљана (пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
Успостављени
делотворни У тренутку израде ЛАП-а, У поступку спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити један општи

Редни број мере: 2.2.1.
Назив мере: Успоставити обавезу органа ЈЛС, као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач ЈЛС, да
објаве све уговоре које су закључили са функционерима (функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са
запосленима у органима ЈЛС (свих уговора осим уговора о раду – на пример, уговора о делу, уговора о привременим и повременим
пословима и слично).
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвајање акта који ће регулисати ову обавезу; Сви уговори објављени на интернет
презентацији ЈЛС, у складу са одредбама прописа који регулишу заштиту података о личности.
Активности: Усвојити Одлуку Скупштине општине о успостављању обавезе органа ЈЛС као и свих јавних служби, јавних предузећа, других
организација којима је оснивач ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима и са запосленима у органима ЈЛС
Индикатори активности: Усвојена Одлука о обавези објављивања уговора закључених између органа Општине Црна Трава, као и свих
јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач општина Црна Трава и функционера и запослених у органима
Општине Црна Трава.
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене: У процесу успостављања обавезе органа ЈЛС као и свих јавних служби, јавних предузећа, других организација којима је оснивач
ЈЛС, да објаве све уговоре које су закључили са функционерима и са запосленима у органима ЈЛС, консултовати постојећа законска решења
о обавези пријављивања приватних интереса.

ЈЛС, као и све јавне службе, јавна предузећа, друге
организације којима је оснивач ЈЛС,закључили са
функционерима (функционерима у смислу Закона о
Агенцији за борбу против корупције) и са
запосленима у органима ЈЛС (свих уговора осим
уговора о раду)
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питање
сукоба
интереса
запослених у органима ЈЛС
није дефинисама актима ЈЛС

правни акт, и то Правилник који регулише материју сукоба интереса
запослених у органима ЈЛС. Надаље, потребно је донети Решење о
формирању тела за примену правила о сукобу интереса запослених у
органима ЈЛС, Пословник о раду тела за примену правила о сукобу
интереса запослених у органима ЈЛС и одредити координатора између
тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и
тела за праћење примене ЛАП-а.

Редни број мере: 2.3.2.
Назив мере: Формирати тело за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Дефинисан састав тела; Дефинисана процедура за избор чланова тела.
Активности:
- Донети Правилник о процедури за избор чланова тела за примену правила о сукобу интереса и
- Донети Решење о формирању тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС
Индикатори активности:
- Донет Правилник о процедури за избор чланова тела за примену правила о сукобу интереса
- Донето Решење о формирању тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС

Редни број мере: 2.3.1.
Назив мере: Општим актом ЈЛС регулисати материју сукоба интереса запослених у органима ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Дефинисана процедура за поступање у случајевима сумње о постојању сукоба интереса;
Дефинисана процедура за пријављивање сумње о сукобу интереса; Сукоб интереса запослених у интерним актима ЈЛС дефинисан као тежа
повреда радне обавезе;
Активности: Доношење Правилника о сукобу интереса запослених у органима Општине Црна Трава који треба да дефинише процедуру за
поступање у случајевима сумње о постојању сукоба интереса.
Индикатори активности: Усвојен Правилник о сукобу интереса запослених у органима Општине Црна Трава.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене: У процесу усвајања Правилника који регулише материју сукоба интереса запослених у органима ЈЛС, консултовати постојећа
законска решења о обавези пријављивања приватних интереса

механизми
за
управљање
сукобом интереса запослених у
органима ЈЛС.
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Редни број мере: 2.3.4.
Назив мере: Успоставити координацију и механизам извештавања о управљању сукобом интереса између тела за примену правила о сукобу
интереса запослених у органима ЈЛС и тела за праћење примене ЛАП-а.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Успостављена процедура извештавања о случајевима о којима је одлучивало тело; Објављени
извештаји о раду тела.
Активности: Одредити координатора између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС и форума за праћење
примене ЛАП-а

Редни број мере: 2.3.3.
Назив мере: Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу интереса запослених у органима ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Обезбеђени кадровски и материјални услови за рад тела; Спроведена обука чланова тела.
Активности:
- Доношење Пословника о раду тела за примену правила о сукобу интереса који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере;
- Обезбеђивање обуке
Индикатори активности:
- донет Пословник о раду тела за примену правила о сукобу интереса;
- спроведена обука
Одговорни субјект:
- тело за примену правила о сукобу интереса
- начелник управе
Рок: 31.03.2020. године
Потребни ресурси: Обезбедити просторију и рачунарску опрему за рад тела за примену правила о сукобу интереса; средства за
финансирање обуке чланова тела.
Напомене:

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Према чл. 71 Закона о локалној самоуправи „органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење притужби на
свој рад и на неправилан однос запослених. На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да одговоре у року од
30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор“. Овим чланом Закона дат је правни оквир који омогућава кориговање рада органа ЈЛС у
складу са поднетим притужбама странака у различитим областима, па и оним који се односе на корупцију, сумњу на корупцију или неке друге
врсте односа између органа и грађана чији су узрок или исход корупција. Штета од одсуства делотворних жалбених механизама је двострука.
Права корисника услуга могу бити повређена и злоупотребљена услед чињенице да не постоји могућност да се жалбом коригује понашање
службеника. На институционалном нивоу, ЈЛС губи могућност да системски прати жалбе и да коригује свој рад у складу са реакцијама које

Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити
узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 128/2014), који је усвојен крајем 2014. године и који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. Према
чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу да општим актом уреди
поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу
против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених
о правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и
кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на корупцију. На тај начин би свака појединачна ЈЛС својим
интерним антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и суштинској примени
постојећих и обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача.

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа ЈЛС
омогућава се разоткривање и санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и
превентивну улогу, јер њихово постојање одвраћа потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву
сумњи на корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника у случајевима који не морају увек имати везе са корупцијом,
важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање у свакој ЈЛС. Осим тога, заштита свих лица која
пријављују сумњу на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу.

Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника
услуга на рад службеника и органа ЈЛС

Индикатори активности: Донето Решење о именовању координатора
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 3.1.1.
Назив мере: Успоставити механизам за праћење примене Закона о заштити узбуњивача.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Успостављена обавеза извештавања о примени интерног акта који се односи на поступак
унутрашњег узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача; Успостављена обавеза објављивања извештаја/делова извештаја о примени
интерног акта који се односи на поступак унутрашњег узбуњивања и поступања по пријавама узбуњивача, у складу са прописима који
регулишу заштиту података о личности.
Активности: Доношење Правилника о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилника о унутрашњем
узбуњивању који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Правилник о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилник о унутрашњем
узбуњивању
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача
Базна вредност
Циљана (пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
У периоду спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити правни акт, који
У тренутку израде ЛАП-а примена и
ће омогућити праћење прописа у области заштите узбуњивача
Обезбеђени
адекватни праћење прописа у области заштите
(Правилник о примени и праћењу примене Закона о заштити
дефинисани
су
механизми за примену и узбуњивача
узбуњивача или Правилник о унутрашњем узбуњивању) и
праћење примене Закона Обавештењем начелника Општинске
спровести три активности (објавити извештај, организовати и/или
управе запосленима о правима из Закона
о заштити узбуњивача.
упутити лице на адекватну обуку из области заштите узбуњивача,
о заштити узбуњивача
организовати антикорупцијско саветовалиште).

добија од грађана. Због тога, увођење ефикасних механизама за жалбене процедуре може бити једно од поља деловања локалног
антикорупцијског плана. Осим постојања ефикасних и ефективних механизама за улагање жалби, ЈЛС би требало да се бави и њиховим
спровођењем, односно реаговањем, као и анализом њиховог садржаја. За ово је потребно прописати процедуру и одредити одговорне, као
и објавити ту процедуру на начин да она буде доступна најширем кругу корисника услуга.
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Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у ЈЛС у складу са пријавама и представкама
које добија из спољашњег окружења.
Базна вредност
Циљана (пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
У периоду спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити један општи
Успостављен
механизам У тренутку израде
ЛАП-а правни акт (Правилник о примени и праћењу примене Закона о
подношења и поступања по регистрација
информација
и заштити узбуњивача или Правилник о унутрашњем узбуњивању)
пријавама
и
представкама кориговање организације у ЈЛС који садржи и одредбе о механизму подношења и поступања по
странака у вези са радом органа нису
регулисани
јавним пријавама и представкама странака у вези са радом органа ЈЛС
ЈЛС.
политикама ЈЛС
(Правилник објавити на интернет презентацији општине и у
просторијама органа ЈЛС)

Редни број мере: 3.1.2.
Назив мере: Успоставити и ојачати капацитете лица задужених за пријем и поступање по пријавама узбуњивача.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Успостављање и јачање капацитета лица задужених за пријем и поступање по пријавама
узбуњивача подразумева најмање следеће:
- Организовање и/или упућивање лица на адекватне обуке из ове области;
- Организовање обука за запослене из ове области;
- Организовање антикорупцијског саветовалишта, кроз које ће лица задужена за пријем и поступање по пријавама узбуњивача на
регуларној основи одговарати на питања и дилеме запослених и пружати савете из ове области.
Активности:
- Организовати и/или упутити лице на адекватну обуку из области заштите узбуњивача.
- Организовати антикорупцијско саветовалиште.
Индикатори активности:
- Организована адекватна обука из области заштите узбуњивача.
- Организовано антикорупцијско саветовалиште.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.03.2020. године
Потребни ресурси: Потребна су финансијска средства.
Напомене:
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Односи између ЈЛС и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим
случајевима, ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од стране ЈЛС. Односи су додатно усложњени
чињеницом да се један део ових органа финансира из сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а неретко
представља и монополисте у пружању одређених услуга, што додатно јача њихову (не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине
области од општег интереса постоји подељена надлежност између локалних и републичких институција, у којој један део управљања и
контроле врши ЈЛС, а други део републички органи. Веома различити капацитети ЈЛС да се баве пренетим надлежностима у овим

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних
предузећа, којима поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада
ових органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на
органима ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са становишта
антикорупцијских механизама.

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС
оснива и делом или у потпуности финансира и контролише

Редни број мере: 3.2.1.
Назив мере: Обезбедити функционалност механизма подношења и поступања по пријавама и представкама странака у вези са радом органа
ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Регулисана процедура за жалбе на рад запослених у ЈЛС; Процедура за жалбе на рад
запослених у ЈЛС објављена на интернет презентацији ЈЛС и у просторијама ЈЛС на месту видљивом странкама; Успостављена обавеза
израде периодичне анализе делотворности поступања органа ЈЛС по поднетим представкама странака; Периодичне анализе објављене на
интернет презентацији ЈЛС; Обезбеђена обука за лица која су одређена за поступање по представкама странака.
Активности: Усвојити Правилник о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилник о унутрашњем узбуњивању
који регулише процедуру за жалбе на рад запослених органима ЈЛС и објавити на интернет презентацији града и у просторијама органа ЈЛС.
Индикатори активности: Донет Правилник о примени и праћењу примене Закона о заштити узбуњивача или Правилник о унутрашњем
узбуњивању и исти објављен на сајту општине и просторијама органа општине Црна Трава.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 4.1.1.
Назив мере: Прописати обавезу формирања листе кандидата са образложењем испуњености услова за чланове Надзорног одбора (НО)
јавног предузећа.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Општинско веће, као овлашћени предлагач, у поступку именовања председника и чланова
Надзорног одбора јавних предузећа, формира листу кандидата са образложењем испуњености услова, која се потом доставља пленарној
седници Скупштине ради именовања
Активности: Донети одлуку Скупштине општине којом ће се прописати обавеза Општинског већа да, као овлашћени предлагач, у поступку
именовања председника и чланова Надзорног одбора јавних предузећа, формира листу кандидата са образложењем испуњености услова, која
се потом доставља пленарној седници.
Индикатори активности: Донета Одлука Скупштине општине
Одговорни субјект: Скупштина општине

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу.
Базна вредност
Циљана (пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које
У периоду спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити један
У тренутку израде ЛАПсмањују постојећа дискрециона овлашћења,
општи правни акт којим би се дефинисали услови, начин и
а ова област регулисана
успостављају критеријуме за доношење одлука,
поступак именовања чланова надзорних одбора јавних
је оснивачким актима,
јачају
систем
контроле
и
повећавају
предузећа, као и обавеза Општинског већа, као предлагача,
као
и
законским
транспарентост у управљању јавним предузећима
да утврђује листу кандидата са образложењем испуњености
одредбама.
на локалном нивоу.
услова предложених кандидата исл.

Овај део ЛАП-а је подељен на два дела – један се односи на управљање јавним предузећима, јер је законодавац постојећим правним
оквиром знатно већу пажњу посветио овом типу органа јавне власти; осим тога, пажња јавности са становишта сузбијања корупције је већа
у случају јавних предузећа него других органа које ЈЛС оснива, пре свега због њиховог значаја и буџета којима располажу. Други део
ЛАП-а односи се на ризике од корупције који настају на релацији између ЈЛС и других органа јавне власти, који не припадају јавним
предузећима, а који чини широк спектар јавних служби, установа и организација на локалном нивоу. Један део мера који је заједнички за
оба типа органа јавне власти (као што је праћење рада и финансијска контрола) биће дат у другом делу који се односи на све органе јавне
власти.

областима често резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што
ствара повољне околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови треба да садрже и
мере за регулисање односа између ЈЛС и оних органа за чије је функционисање она одговорна.
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Редни број мере: 4.1.4.

Редни број мере: 4.1.3.
Назив мере: Прописати услове и критеријуме за именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен акт којим се прописују услови и критеријуми за именовање чланова Комисије за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
Активности: Припремити и усвојити акт којим се ближе уређују услови и критеријуми за именовање чланова Комисије за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа
Индикатори активности: Донет интерни акт којим се ближе уређују услови и критеријуми за именовање чланова Комисије за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа.
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 4.1.2.
Назив мере: Предвидети обавезу уређења поступка у којем надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра предлоге НО, са
роковима за поступање.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен акт којим се уређује поступак разматрања предлога НО, са роковима за поступање.
Активности: Донети одлуку Скупштине општине којом ће се прописати поступак разматрања предлога Општинског већа, са роковима за
поступање.
Индикатори активности: Донета Одлука Скупштине општине
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 4.1.6.
Назив мере: Смањити дискрециона овлашћења надлежног органа ЈЛС у процесу разрешења директора јавног предузећа.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се:

Редни број мере: 4.1.5.
Назив мере: Обезбедити јавност рада Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: На интернет презентацији ЈЛС објавити сва документа о раду Комисије за спровођење
конкурса за избор директора (записници, одлуке, остало).
Активности: Доношење Пословника о раду комисије за за спровођење конкурса за избор директора ЈП, који садржи елементе наведене у
индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Пословник о раду комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈП
Одговорни субјект: Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП
Рок: 31.03.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће: потписивање изјаве о
непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса, успоставање института изузећа у случају постојања приватног интереса,
прописивања одговорност за члана комисије за ког се утврди да је био у сукобу интереса и института поништавања одлука за које се утврди
да су донете у околностима постојања сукоба интереса.
Активности: Доношење Пословника о раду комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈП који садржи елементе наведене у
индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Пословник о раду комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈП
Одговорни субјект: Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП
Рок: 31.03.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Назив мере: Прописати услове и критеријуме за именовање вршиоца дужности директора.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се прописују услови и критеријуми за именовање вршиоца
дужности директора.
Активности: Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа са Законом о јавним
предузећима оснивању ЈП и Статута ЈП тако да садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности:
- Донета Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима
оснивању ЈП
- Донета Одлука о изменама и допунама статута Јавног предузећа
Одговорни субјект:

прописују критеријуми на основу којих се утврђује да ли је директор поступао супротно пажњи доброг привредника, да ли је
нестручно и несавесно обављао дужност, односно несавесно се понашао, као и да ли је дошло до знатног одступања од остваривања
основног циља пословања јавног предузећа;
- одређује шта су то други начини којима је директор деловао на штету јавног предузећа;
- одређују случајеви у којима надлежни орган може разрешити директора и пре истека периода на који је именован;
- прописује рок у коме се покреће поступак разрешења директора у случајевима када он мора односно може бити разрешен.
Активности: Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа са Законом о јавним
предузећима оснивању ЈП и Статута ЈП тако да садрже елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности:
- Донета Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима
оснивању ЈП
- Донета Одлука о изменама и допунама статута Јавног предузећа
Одговорни субјект:
- Скупштине општине
- Јавно предузеће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

-
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Редни број мере: 4.1.9.
Назив мере: Додатно прецизирати овлашћења оснивача да у случају поремећаја у пословању јавног предузећа надлежни орган ЈЛС
предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се, у складу са нормама финансијско-материјалног пословања,
дефинише шта се сматра поремећајем у пословању, чиме се уводи извесност и у поступање јавних предузећа (сазнање о томе које врсте

Редни број мере: 4.1.8.
Назив мере: Прописати поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се:
- прописују поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања јавног предузећа;
- прописују критеријуми за доношење годишњег програма пословања за период на који се односи привремено финансирање;
- одређује поступак и рокови за разматрање, односно давање сагласности на програм пословања;
- уводе ограничења за трошкове помоћи, спортских активности, пропаганде и репрезентације;
- дефинишу стратешки интереси и битне промене околности за измену програма пословања које су карактеристичне за конкретну
локалну заједницу;
- предвиђају санкцију уколико органи ЈП не доставе програм пословања скупштини ЈЛС у законски прописаном року.
Активности: Доношење Упутства за припрему и усвајање програма ЈП које садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
Индикатори активности: Донето Упутство за припрему и усвајање програма ЈП
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене: Ова мера уређена је и Законом о јавним предузећима, члановима 59. – 62.

- Скупштине општине
- Јавно предузеће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене: Законом о јавним предузећима су ближе уређени услови и критеријуми за именовање вршиоца дужности директора ЈКП
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Редни број мере: 4.2.1.
Назив мере: Обезбедити потпуну доступност информација о свим органима јавне власти које ЈЛС оснива и делом или у потпуности
финансира или контролише.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: На интернет презентацији ЈЛС објављен регистар свих јавних служби, јавних предузећа и
других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира или контролише, а који садржи информације о оснивању,

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и
организација) које оснива ЈЛС
Базна вредност
Циљана (пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
У периоду спровођења ЛАП-а потребно је поред
У тренутку израде ЛАП-а усвојене јавне транспарентности назначене у базној вредности
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које
политике обезбеђују транспаретност и индикатора повећати је и на начин објављивања
обезбеђују транспарентност и одговорност
одговорност
у
раду
и
избору свих значајних информација о истом на званичном
у раду, избору руководилаца, праћењу рада
руководилаца,
праћењу
рада
и сајту. Усвојити најмање један интерни акт
и учинака и финансијску контролу свих
финансијске контроле кроз усвајање регулицаје поступка јавног конкурса за избор
јавних служби, јавних предузећа и других
извештаја о раду са финансијским руководилаца и надзорних тела као и успоставити
организацијакоје ЈЛС оснива.
показатељима исл.
механизме управљања финансијама кроз усвајање
интерног акта којим се регулише ова област.

поремећаја могу произвести одређене последице, односно поступање оснивача према њима) и локалне самоуправе (када се реагује како би се
обезбедила заштита јавног интереса); Осим тога, интерни акт треба да дефинише и које су то мере којима ће надлежни орган ЈЛС обезбедити
услове за несметано обављање делатности од општег интереса.
Активности: Припремити и усвојити посебан интерни акт којим ће се прецизирати овлашћења оснивача да у случају поремећаја у
пословању ЈКП надлежни орган, предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса
(разрада члана 67. и 68. Закона о јавним предузећима).
Индикатори активности: Усвојен посебан интерни акт
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 4.2.3.
Назив мере: Успоставити обавезу да се сви конкурси за избор органа управљања и чланова надзорних тела код којих ЈЛС о томе одлучује
спроводе уз примену јасних и прецизних услова и критеријума.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се дефинишу јасни и прецизни услови, критеријуми и процедура за
избор.
Активности: Усвојити интерни акт тако да садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.

Редни број мере: 4.2.2.
Назив мере: Успоставити обавезу спровођења јавног конкурса за избор руководилаца свих јавних служби, јавних предузећа и других
организација за које је надлежна ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се регулише поступак јавног конкурса за избор руководилаца свих
јавних служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна ЈЛС, са свим елементима рада комисије за спровођење конкурса
датим у мерама 5, 6 и 7 у циљу 4.2.
Активности: Усвојити интерни акт којим се регулише поступак јавног конкурса за избор руководилаца и чланова надзорних тела свих
јавних служби као и примена јасних и прецизних услова, критеријума и процедура за избор.
Индикатори активности: Усвојен интерни акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

финансирању, утрошку срестава, органима управљања, резултатима пословања и пословним плановима; Успостављена обавеза редовног
ажурирања регистра.
Активности: Објавити на интернет презентацији Општине регистар свих јавних служби, јавних предузећа и других организација тако да
садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Објављен регистар на интернет презентацији Општине.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе.
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 4.2.5.
Назив мере: Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива
ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се дефинишу: јасни и прецизни критеријуми за расподелу јавних
финансија, обавезни елементи финансијских планова, процедура контроле сврсисходности и законитости трошења средстава.
Активности: Усвојити интерни акт за управљање финансијама, који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Усвојен антерни акт
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
С
24
2

Редни број мере: 4.2.4.
Назив мере: Успоставити механизме одговорности руководилаца и чланова управљачких и надзорних тела свих јавних служби, јавних
предузећа и других организација које оснива ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојена јединствена и обавезујућа методологија извештавања о раду за сва јавна предузећа,
установе, органе и организације које оснива ЈЛС; Успостављена пракса редовног јавног представљања и расправљања о резултатима рада и
учинцима јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС; Успостављена пракса објављивања закључака са јавних
расправа.
Активности: Усвојити јединствену и обавезујућу методологију извештаја о раду и праксе о објављивању закључака о истом.
Индикатори активности: Усвојена методологија извештаја о раду и праксе о објављивању закључака о истом
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Индикатори активности: Усвојен интерни акт.
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Страна 490 — Број 8
SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA
28. април 2018.

Редни број мере: 4.2.7.
Назив мере: Успоставити механизам грађанске контроле над управљањем финансијама органа јавне власти које оснива ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Установљена пракса израде и објављивања „грађанског буџета“, односно документа који на
разумљив начин објашњава планирање, извршење и контролу над извршењем буџета свих јавних служби, јавних предузећа и других
организација које оснива ЈЛС.
Активности: Доношење акта о обавези израде и објављивања „грађанског буџета“ који садржи елементе наведене у индикатору
испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности:
- Донет акт о обавези израде „грађанског буџета“
- објављивање „грађанског буџета“
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 4.2.6.
Назив мере: Увести обавезу објављивања докумената који се односе на управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и
других организација које оснива ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се регулише објављивање свих докумената који се односе на
управљање финансијама јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива ЈЛС;
Активности: Доношење акта о обавезном објављивању докумената предузећа и установа, која садржи елементе наведене у индикатору
испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Донет акт обавезном објављивању докумената предузећа и установа
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Напомене:
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Имајући у виду чињеницу да ЈЛС као јавна тела могу бити партнери у ЈПП, као и да се највећи број до сада поднетих предлога или
остварених ЈПП спроводи на локалном нивоу, неопходно је успоставити адекватне интерне и институционалне механизме којима би се на
локалном нивоу отклонили ризици у примени нормативног оквира у овој области. Закон и подзаконска акта предвиђају различите системе
контроле, као и значајну улогу Комисије за ЈПП – без обзира на то, сваки јавни партнер, односно ЈЛС у овом случају, има значајна
овлашћења у иницирању, процени и одобравању пројеката, као и у процесу контроле уговора за ЈПП, па је кроз ЛАП потребно увести
одређене мере за отклањање ризика у овој области.

Актуелни Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) усвојен је 2011 године.
Њиме се уређују услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката ЈПП; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за
предлагање и реализацију ових пројеката; права и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о ЈПП са или без
елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије,
субјекти надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима доделе
јавних уговора; оснивање, положај и надлежност Комисије за ЈПП, као и друга питања од значаја за ово партнерство, са или без елемената
концесије, односно за концесију.

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврсисходни и да имају за циљ остваривање
појединачних или приватних интереса на штету јавног интереса, нужно је посветити посебну пажњу ризицима корупције у овој области.
Значај овог питања препознат је и приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период
од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење.

Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера
из јавног и приватног сектора, ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и
других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја. Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији
пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, али који из различитих разлога, потреба и оправданости
у реализацију тих пројеката укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и добити међу партнерима.
Концесија, пак, представља врсту ЈПП, односно врсту уговорне сарадње између јавног и приватног партнера, којом је уређено
комерцијално коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од
општег интереса. Концесијом надлежно јавно тело уступа домаћем или страном субјекту природна богатства или добра у јавној својини
на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде, при чему приватни партнер сам сноси ризик везан
за комерцијално коришћење предмета концесије. Услед сличности између карактера ова два концепта, као и сличности са становишта
ризика од корупције, ЈПП и концесије се уобичајено третирају истоврсно, што ће и у овом документу бити случај.

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије
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Редни број мере: 5.1.2.
Назив мере: Успоставити процедуру и критеријуме за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије, за усвајање
предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело и за давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се:
- Успоставља обавеза израде студије оправданости и/или изводљивости успостављања ЈПП;
- Успоставља процедура и дефинишу критеријуми за давање сагласности на предлог пројекта ЈПП без елемената концесије;
- Успоставља процедура за усвајање предлога за доношење концесионог акта који припреми надлежно јавно тело;
- Успоставља процедура за давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора
Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере

Редни број мере: 5.1.1.
Назив мере: Дефинисати локално специфичне области које могу бити предмет концесије.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се дефинишу локално специфичне области које могу бити предмет
концесије, а у складу са природним ресурсима и другим јавним добрима који постоје на територији ЈЛС, као и у складу са потребама
локалног становништва.
Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно
приватних партнерстава
Базна вредност
Циљана (пројектована)
Индикатори циља
индикатора
вредност индикатора
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС У тренутку доношења ЛАП-а не постоји ни У периоду примене ЛАП-а потребно је донети
које обезбеђују отклањање ризика од једна одлука на нивоу ЈЛС која регулише и најмање један општи акт на нивоу ЈЛС који ће
корупције у примени прописа у области обезбеђује отклањање ризика од корупције у регулисати отклањање ризика од корупције у
јавно приватних партнерстава
примени прописа у области ЈПП
примени прописа у области ЈПП
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Редни број мере: 5.1.4.
Назив мере: Успоставити обавезу додатног образложења за избор конкретног рока на који се закључује јавни уговор.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се уводи обавеза додатног образложења за избор конкретног рока
на који се закључује јавни уговор.
Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Редни број мере: 5.1.3.
Назив мере: Дефинисати шта су објективни разлози за ограничавање одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни
партнер у ЈПП.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се дефинише шта су објективни разлози за ограничавање
одговорности чланова конзорцијума који се појављује као приватни партнер у ЈПП.
Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Индикатори активности: Усвојен акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом
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Редни број мере: 5.1.7.

Редни број мере: 5.1.6.
Назив мере: Дефинисати услове и критеријуме у погледу именовања лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију,
врши процену вредности концесије израђује студију оправданости давања концесије и предузима све остале радње које претходе поступку
давања концесије.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се прописују:
- услови и критеријуми у погледу именовања лица која чине стручни тим који израђује конкурсну документацију,
- врши процену вредности концесије,
- израђује студију оправданости давања концесије и
- предузима све остале радње које претходе поступку давања концесије.
Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Редни број мере: 5.1.5.
Назив мере: Прописати обавезу ЈЛС да врши процену утицаја ЈПП на начело конкурентности.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се прописује:
- Начин на који ће ЈЛС процењивати да ли се учешћем предлагача у припреми предлога пројекта нарушава конкуренција;
- Дефинисање корака који су потребни да се евентуална конкурентска предност неутралише;
- Начин доношења закључка да се конкурентска предност не може неутралисати;
- Начин на који се обезбеђују капацитети ЈЛС за овакве процене.
Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом
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Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/2014, 104/2016 и 108/2016), ЈЛС је један од
титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над
јавном својином, што представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес

Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС

Редни број мере: 5.1.8.
Назив мере: Прописати интерну организациону процедуру спровођења надзора над реализацијом јавних уговора
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт којим се прописује интерна организациона процедура спровођења надзора
над реализацијом јавних уговора.
Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом

Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса лица која чине стручни тим описан у претходној мери.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:
- Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са партнером;
- Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;
- Прописивање одговорности за члана стручног тима за кога се утврди да је био у сукобу интереса;
- Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.
Активности: Усвојити акт који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене: Мере од 5.1.1 до 5.1.8. могу да буду обрађене једним актом
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Циљ 6.1: Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС

управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних
интереса оних који њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између
различитих нивоа власти још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменутим законом ЈЛС релативно тек од скоро, од 2011. године,
омогућено располагање сопственом имовином.
Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес
утврђивања јавне својине, усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања,
отуђивања, располагања и контроле над јавном својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног
нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност ЈЛС. Отуда се оправдано поставља питање
да ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно.
Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних
регистара јавне својине представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес.
Регистар непокретности у јавној својини успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС
дужне да уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овај
централни регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон не спречава ЈЛС
да формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати
транспарентност управљања јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини
не буду јавне, уз сва постојећа ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу
предвидети објављивање регистара јавне својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисника
имовине дате у закуп/коришћење, регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је
предвидети начине креирања и садржај ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а
потом и јавно објављивање на адекватне начине, услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и
контролу процеса која мора бити потпуна и мора обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у
смислу дуговања за закуп.
Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС имају надлежност да оснивају и управљају сопственим робним резервама. Роба набављена за
потребе робних резерви представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се
избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина
и јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, образовати робне резерве, у складу са овим законом“ (чл. 3,
став 3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати мере којим ће се ова област
детаљно регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области:
процедура набавке роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недост атка
капацитета и простора које поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и
систем контроле.
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Базна вредност
индикатора
У периоду примене ЛАП-а потребно је извршити анализу постојеће одлуке и
уколико постоји потреба извршити њену корекцију у циљу прецизирања
поступака прибављања и располагања ствари у јавној својини. Такође, потребно
је успоставити регистар јавне својине и обезбедити његову јавност, као и
успоставити правни оквир за управљање робним резервама.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Редни број мере: 6.1.2.
Назив мере: Успоставити регистар јавне својине ЈЛС
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Осим регистра јавне својине, потребно је одредити тело/службу или лице које је одговорно за
вођење регистра јавне својине, процедуру вођења регистра, као и обавезу његовог редовног ажурирања.
Активности:
- Успостављање Регистра јавне својине Општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
- Доношење Решења о одређивању лица одговорних за вођење регистра јавне својине
Индикатори активности:
- Успостављен Регистар јавне својине Општине Црна Трава
- Донето Решење о одређивању лица одговорних за вођење регистра јавне својине

Редни број мере: 6.1.1.
Назив мере: Општим актима регулисати процедуре стицања и располагања имовином у својини ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Општи акти треба да садрже:
- Обавезу и начин објављивања јавних позива за стицање и располагање имовином у јавној својини;
- Прописивање услова, критеријума и процедуре за отуђење или давање јавне својине на коришћење другим лицима;
- Прописивање механизма контроле стања јавне својине;
- Прописивање одговорности и санкција за кршење одредаба из општег акта.
Активности: Усвојити Одлуку о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Црна Трава,
да би се њоме обухватили садржаји прописани у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Усвојена Одлука
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

У тренутку доношења ЛАП-а постоји
Усвојене јавне политике на
усвојена Одлука о прибављању и
нивоу ЈЛС које обезбеђују
располагању стварима у јавној
одговорно управљање јавном
својини општине Црна Трава.
својином ЈЛС

Индикатори циља
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Редни број мере: 6.1.4.
Назив мере: Успоставити правни оквир (односно унапредити постојећи тамо где он већ постоји) који се односи на управљање робним
резервама.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Правни оквир за управљање робним резервама треба да садржи следеће елементе:
- Процедуру набавке роба, процедуру складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед
недостатка капацитета и простора које поседује ЈЛС);
- Процедуру, услове и критеријуме расподеле робе из робних резерви;
- Систем контроле робних резерви
Активности: Усвојити одлуку о образовању робних резерви
Индикатори активности: Донесена одлука о образовању робних резерви
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:

Редни број мере: 6.1.3.
Назив мере: Обезбедити јавност регистра јавне својине ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Објављен регистар јавне својине ЈЛС на интернет презентацији; Регистар треба да садржи и
информације о јавној својини датој на располагање другим лицима, корисницима имовине дате у закуп/коришћење, податке о субјектима
којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље.
Активности: Објављивање и ажурирање Регистра на званичној интернет страници Општине који садржи елементе наведене у индикатору
испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Објављен и ажуриран Регистар јавне својине Општине Црна Трава.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Циљ 7.1: Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи,
које би требало да отклоне уочене ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно
када ће оне почети да се примењују, ЈЛС могу својим интерним актима да предвиде отклањање појединих ризика у овој области и да на тај
начин ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз пријем донација. У том смислу речи, могуће
је интерним актима предвидети успостављање контролних механизима за испитивање оправданости и исплативости донација ЈЛС, као и
механизама за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање да ли у
сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са собом неке прикривене трошкове, који превазилазе вредност саме донације, као и да ли
се средства из донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као прималац донације дужна да након реализације, у
одређеном року, сачини и на својој интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају, потребно је предвидети
формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу,
чиме би се значајно унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском нивоу

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник
РС”, бр. 101/05 - др. закон) прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне
установе могу примати донацијe у роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама,
новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са становишта спречавања
корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за
давање донација органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада
органа; утврђивање контролних механизама за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење
наменског коришћења средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз
формирање јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу.
Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да
контролишу њихов рад или пред којима они остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити
повлашћен положај, додатне повластице или избегавање санкције у случају да предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у
њиховом раду. Ова врста утицаја не мора производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора бити остваривања приватне
користи представника органа јавне власти који као правно лице прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне
власти, поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање органа у односу према даваоцима донација.

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС

Напомене:

Страна 500 — Број 8
28. април 2018.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Редни број мере: 7.1.2.
Назив мере: Прописати обавезу претходног утврђивања да ли постоји потенцијални перципирани или стварни сукоб интереса приликом
пријема донације.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације утврди да ли се давалац
донације (без обзира да ли је правно или физичко лице) налази у специфичном односу и положају у односу на ЈЛС у смислу да:
- ЈЛС врши контролу и надзор над радом донатора;
- Донатор пред службама и органима ЈЛС остварује предвиђена права и испуњава прописане обавезе;
- Донатор представља повезано лице са неким јавним функционером ЈЛС.

Редни број мере: 7.1.1.
Назив мере: Прописати обавезу претходног утврђивања оправданост и и исплативости донација које прима ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема донације изради анализа
оправданости донација које прима ЈЛС (утвђивање да ли ЈЛС у датом тренутку има потребу за конкретном донацијом, без обзира на њен
карактер); Осим оправданости донације, анализа треба да утврди и исплативост донације, односно да ли у донацији постоје прикривени
трошкови који превазилазе или у будућности могу да превазиђу вредност саме донације, а који могу неоправдано и непотребно да повећају
трошкове њеног коришћења. Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да она није оправдана или да није
исплатива, односно да садржи прикривене трошкове.
Активности: Доношење акта о донацијама које прима Општина Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
Индикатори активности: Донет акт о донацијама
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

У процесу доношења ЛАП - а треба донети минимално два општа правна акта
У
моменту
доношења
Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС
који би регулисао ову област у смислу утврђивања оправданости и
ЛАП-а не постоје јавне
којима се уводе механизми за отклањање
исплативости пријема донација потенцијалних сукоба од стране донотора
политике које регулишу
околности и могућности утицаја на рад
могућност наменског коришћења донације и других питања везаних за
ову област.
органа ЈЛС кроз давање донација
реализацију исте.

Индикатори циља

Страна 501 — Број 8
28. април 2018.

Редни број мере: 7.1.3.
Назив мере: Прописати обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација, као и обавезу израде и објављивања извештаја о
реализацији донације.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- Усвојен интерни акт који садржи обавезу праћења наменског коришћења средстава из донација,
- Усвојен интерни акт који садржи обавезу израде извештаја о реализацији донације,
- Формирање радног тела које ће пратити наменско коришћење, израду и објављивање извештаја о реализацији донације и
- Извештај о реализацији донације се благовремено објављује на интернет презентацији Општине Црна Трава
Активности:
- Доношење општег акта о донацијама које прима Општина Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
- Формирано радно тело које ће пратити наменско коришћење средстава из донација, израду и објављивање извештаја о реализацији
донације
- Објављивање на интернет презентацији Општине извештај о реализацији донације.
Индикатори активности:
- донет акт о донацијама које прима општина Црна Трава
- образовано радно тело које ће пратити нам наменско коришћење средстава из донација, израду и објављивање извештаја о
реализацији донације
- објављен
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:

Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације уколико се утврди да постоје елементи сукоба интереса у односу између даваоца
донације и ЈЛС.
Активности: Доношење акта о донацијама које прима Општина Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
Индикатори активности: Донет акт о донацијама
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне управе у
којима постоји „двострана комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о
правима и обавезама грађана и у којима странка подноси захтев са одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси
одређени акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се пронаћи на више нивоа. Најпре, поједине
процедуре, рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља дискрециона
овлашћења службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и

Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање
обавеза корисника услуга ЈЛС

Редни број мере: 7.1.4.
Назив мере: Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом
коришћењу
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен интерни акт који садржи обавезу формирања јединственог јавног регистра, као
електронске базе података, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу; Јединствени јавни регистар донација
треба да се редовно ажурира на интернет презентацији ЈЛС.
Активности:
- Доношење општег акта о донацијама које прима Општина Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
- формирање јединственог јавног регистра донација
- објављивање регистра на интернет презентацији општине
Индикатори активности:
- донет акт о донацијама које прима општина Црна Трава
- формиран и објављен на сајту јединствени јавни регистар донација
Одговорни субјект:
- Скупштина општине
- Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Напомене:
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У тренутку израде ЛАП-а не постоји јавно
доступан регистар свих административних
процедура за остваривање права и обавеза
корисника услуга ЈЛС

Успостављен јавно доступан регистар свих
административних
процедура
за
остваривање права и обавеза корисника
услуга ЈЛС

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је формирати и
вршити континуирано ажурирање Регистра свих
административних процедура као наставак редовног
ажурирања истог.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Редни број мере: 8.1.1.
Назив мере: Обезбедити потпуну доступност информација о свим административним процедурама за остваривање права и регулисање
обавеза корисника услуга ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- Сачињен и на интернет презентацији ЈЛС објављен регистар свих административних процедура за остваривање права и обавеза
корисника услуга ЈЛС (из изворних и поверених надлежности);

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљ 8.1: Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС

документације, па и са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у
овако нерегулисаним процедурама остварује потенцијални и стварни утицај странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или
одлуче са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна листа о којим
процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба да буде израда упутства/плана
пописа ових процедура у појединачним ЈЛС, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура
одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења
дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирања рокова,
израде додатних упутстава и образаца и слично.
Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих,
заинтересованих лица (којих често нема у оваквој врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би
биле упознате са предметом) или интерно, од руководилаца или неке друге инстанце (јер се углавном сматра да за тим или нема потребе
или нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се одлучи
позитивно и у њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим
коруптивним механизмима. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле
предмета, како од стране руководилаца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима који овакве
предмете обрађују. Веома је важно да ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај
механизам злоупотреби и претвори у притисак на рад службеника.

Страна 504 — Број 8
28. април 2018.

Базна вредност
индикатора

У зависности од резултата анализе отклањања
ризика од корупције у административним
процедурама, извршене измене оних прописа за
које се утврди да у њима постоји ризик од
корупције.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Редни број мере: 8.2.1.
Назив мере: Спровести анализу потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним
процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Анализа потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање
у надлежности ЈЛС треба да узме у обзир следеће:
- Да ли постоје административне процедуре за које је могуће додатно смањити, односно ограничити дискрецију службеника, односно
да ли је потребно додатно прецизирати постојеће или успоставити додатне критеријуме за одлучивање;
- Прецизирати рокове, израдити додатна упутства и обрасце.
Активности: формирање тела чије ће задатак бити анализа потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у
административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС

У тренутку израде ЛАП-а не постоји измењен правни оквир из
Измењен
правни
оквир
из
надлежности ЈЛС-а у правцу додатног отклањања ризика од
надлежности ЈЛС у правцу додатног
корупције у административним процедурама, који би били
отклањања ризика од корупције у
донети на бази свеукупне анализе ризика од корупције у
административним процедурама.
административним процедурама.

Индикатори циља

Циљ 8.2: Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС

Регистар садржи опис, правни основ, фазе и рокове за одлучивање, као и обрасце захтева којима се корисник услуге обраћа
органу/служби ЈЛС, са пописом потребне пратеће документације;
- Одређена служба/лице надлежно за вођење регистра;
- Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.
Активности: Израда и објављивање на интернет презентацији општине Регистра административних поступака, који садржи елементе
наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: израђен и објављен Регистар административних поступака
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

-
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Редни број мере: 8.2.2.
Назив мере: Отклонити ризике од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС, у складу са
резултатима анализе потреба, могућности и оправданости.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- У складу са анализом, сачињен план и програм усвајања или измене правних аката који су у надлежности ЈЛС, а чије усвајање или
измена треба да резултира отклањањем ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС;
- Спроведена измена правних аката;
- Измењене административне процедуре и ажуриране у регистру.
Активности:
- израда плана и програма усвајања или измене правних аката који су у надлежности ЈЛС
- доношење измењених правних аката
- измена административних процедура и ажурирање регистра
Индикатори активности:
- донет план и програм усвајања или измене правних аката који су у надлежности ЈЛС
- донете измене и допуне правних аката
- извршене измене административних поступака
- ажуриран регистар административних процедура
Одговорни субјект:
- Скупштина општине (прве две активности)
- Начелник Општинске управе (трећа активност)
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Индикатори активности: формирано тело
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Индикатори циља

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Донети акт којим се регулише систем контроле спровођења
У тренутку израде ЛАП-а не постоје
административнхих процедура за оставриавње права и обавеза
административне процедуре који би
корисника услуга ЈЛС (процедура контроле, обавеза израде
подлегале контроли према интерној
плана контроле, обавеза израде и објављивања годишњег
процедури
извештаја)

Базна вредност
индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Редни број мере: 8.3.2.
Назив мере: У складу са интерним актом, усвојити годишњи план и програм контроле предмета.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен план и програм контроле
Активности: Утврдити планиране активности на нивоу једне године и на основу тога донети план и програм контроле предмета.
Индикатори активности: Усвојен план и програм контроле.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године

Редни број мере: 8.3.1.
Назив мере: Усвојити интерни акт којим се регулишу процедуре контроле спровођења административних процедура за остваривање права и
обавеза корисника услуга ЈЛС кроз контролу предмета.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Акт треба да садржи следеће елементе:
- методологију одабира броја/врсте/типа предмета који ће бити контролисан, у складу са њиховим бројем, бројем службеника који их
обрађују, расположивим капацитетима контроле и слично;
- методологија треба да осигура редовност, периодичност и насумичност у одабиру предмета за контролу, како би се избегле
злоупотребе у самом спровођењу контроле.
Активности: Доношење Правилника о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава која садржи
елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Правилник о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Усвојене интерне процедуре којима се
регулише систем контроле спровођења
административних процедура за остваривање
права и обавеза корисника услуга ЈЛС

ЈЛС

Циљ 8.3: Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга
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Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год
да се ти ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном
становништву, посебно становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на начин да
се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не испуњавају услове и
критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у
оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то
начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове процесе
на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се
обезбеди потпуна транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са
стратешким документима развоја ЈЛС, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за
доделу помоћи. Осим тога, с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група,
које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових
субјеката (на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и

Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права
осетљивих група

Редни број мере: 8.3.3.
Назив мере: У складу са интерним актом, израдити и објавити извештај о спроведеној контроли.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Извештај о спроведеној контроли треба да буде доступан у органима ЈЛС, као и јавности, у
складу са прописима који обезбеђују заштиту података о личности. У случајевима утврђених неправилности и злоупотреба, резултат
контроле треба да буде и даље поступање у конкретним појединачним случајевима (покретање дисциплинске, прекршајне, кривичне и друге
одговорности).
Активности: Сачињавање и објављивање Извештаја о унутрашњој контроли административних процедура у Општини Црна Трава који
садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Сачињен и објављен извештај о спроведеној контроли.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе.
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Потребни ресурси:
Напомене:
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У тренутку израде ЛАП-a све одлуке о
програмима и /или циљним групама за
које се организује додела помоћи
усаглашени су са стратешким и
развојним документима ЈЛС.

Све одлуке о програмима и/или циљним групама за
које се организује додела помоћи усаглашени су са
стратешким и развојним документима ЈЛС или са
другим
документима који јединици локалне
самоуправе прописују обавезе да спроводе овакве
врсте поступака.

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је
преиспитати број програма и /или циљних група за
које се организује додела помоћи.Уколико анализа
укаже на нови програм или циљну групу потребно ју
је усагласити са стратешким документима ЈЛС.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Редни број мере: 9.1.1.
Назив мере: Спровести анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим
прописима/документима на националном нивоу који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Спроведена анализа која треба да утврди да ли су досадашњи програми за доделу помоћи
усаглашени са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе
овакве врсте поступака.
Активности: Извршити анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и развојним документима ЈЛС или са другим
прописима/документима на националном нивоу који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма
Индикатори активности: Сачињен Извештај о извршеној анализи
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљ 9.1: Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа ЈЛС у процесу доношења одлуке о избору програма и/или циљних
група за које се спроводи додела помоћи

Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи правни оквир
на нивоу ЈЛС који регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса у овој области са
становишта ризика од корупције. Осим тога, потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне
комисије које ће имати своје правилнике о раду, чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно
објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно вишестепеност у доношењу коначне одлуке.

трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба да буде и
повезивање и боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва.
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Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Редни број мере: 9.2.1.
Назив мере: Прописати обавезу укључивања организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера у процес припреме, спровођења и
контроле програма за доделу помоћи.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- Идентификоване организације цивилног друштва (ОЦД)/други актери који су релевантни за одређене програме доделе помоћи,
односно за одређене циљне групе;
- Потписани споразуми о сарадњи/други видови формализације сарадње између ЈЛС и ОЦД/других актера који подразумевају
дефинисање међусобних права и обавеза;

У тренутку израде ЛАП-a
Успостављена и
ормализована сарадња са организацијама
У периоду спровођења ЛАП-a потребно је усвојити
ne постоји сарадња са
цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу
најмање један правни акт који ће омогућити формалну
ОЦД
боље координације у процесу доделе помоћи
сарадњу са организацијама ОЦД.

Индикатори циља

координације у процесу доделе помоћи

Циљ 9.2: ЈЛС на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље

Редни број мере: 9.1.2.
Назив мере: Успоставити обавезу да се сви нови програми за доделу помоћи усагласе са стратешким и развојним документима ЈЛС или са
другим прописима/документима који ЈЛС прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Обавеза треба да буде прописана на начин да се свака одлука о спровођењу програма за доделу
помоћи, осим на правна акта у ужем смислу речи, позива и на стратешка и развојна документа ЈЛС или на друге прописе/документа који ЈЛС
прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма.
Активности: Усагласити мере са стратешким документима приликом доношења нових програма за доделу помоћи
Индикатори активности: Усаглашеност мера са стратешким документима
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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У тренутку израде ЛАП-a транспарентност процеса
програма за доделу помоћи је обезбеђен објављивањем
на званичном сајту општине Црна Трава, свих
елемената потребних за потпуну транспарентност
процеса.

Јавно доступни сви елементи
програма за доделу помоћи, у
складу
са
прописима
који
обезбеђују заштиту података о
личности

У периоду спровођења ЛАП-а поред објављивања
елемената поменутих у базној вредности индикатора
потребно је формирати базе података са свим програмима
за доделу помоћи и остваривањима мера из стратешких
докумената.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Редни број мере: 9.3.1.
Назив мере: Прописати обавезу да се сви елементи програма јавно објављују, у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о
личности.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Обавеза подразумева јавно објављивање најмање следећих елемената: позива, услова, критеријума и мерила за доделу помоћи, начина
подношења захтева/пријава на конкурс и потребну документацију, имена и функције лица/чланова комисије која учествују у поступку, ранг
листе и износе додељене помоћи, извештаје о спровођењу поступка/конкурса.
Активности: Доношење Одлуке о јавном објављивању свих елемената о спровођењу поступака за доделу помоћи
Индикатори активности: Донета Одлука о јавном објављивању свих елемената о спровођењу поступака за доделу помоћи
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљ 9.3: Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи

Споразуми о сарадњи/други видови формализације сарадње садрже обавезу укључивања/консултовања ОЦД/других актера у процес
дефинисања услова, критеријума и мерила, учешће у пријему захтева/пријава на конкурс и учешће у контроли програма.
Активности: Потписивање споразума/ меморандума са ОЦД у процесу доделе помоћи који садрже елементе наведене у индикатору
испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Потписани споразуми/меморандуми о сарадњи у процесу доделе помоћи
Одговорни субјект: Председник општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

-
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Циљана (пројектована)
вредност индикатора

У тренутку израде ЛАП-а не постоје мере У периоду спровођења ЛАП-а потребно је установити потписивање
за управљање сукобом интереса у овој изјава о непостојању приватног интереса као и одговорности за
области.
члана комисије.

Базна вредност
индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Опис области:Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интересалокалне заједнице има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије
кроз институционалну помоћ и подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора,
односно из свог буџета путем конкурса врши расподелу средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или
заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава из јавних извора по својој природи област
која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке ЈЛС.
Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програмa од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12), као и према бројним законима у различитим

Област 10: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице

Редни број мере: 9.4.1.
Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова комисија и/или лица (службеника) који спроводе поступке за
доделу помоћи.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:
- Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса/са лицима која подносе захтеве;
- Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса;
- Прописивање одговорности за члана комисије/лица (службеника) за кога се утврди да је био у сукобу интереса;
- Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.
Активности: Доношење акта којим ће бити обухваћени елементи индикатора испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Донет акт
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Усвојене мере за управљање сукобом
интереса у процесима доделе помоћи

Индикатори циља

Циљ 9.4: Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи
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У периоду спровођења ЛАП-а потребно је
усвојити још најмање три општа правна акта
којима ће се дефинисати процес расподеле
средстава као и пуна транспарентност (Одлука,
Правилник и Пословник о раду комисије).

У тренутку израде ЛАП-а, транспарентност процеса
расподеле средстава удружењима дефинисана је
Правилником о критеријумима и поступку доделе
средстава из буџета општине Црна Трава за
суфинансирање програма и пројеката од јавног
интереса .

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу
ЈЛС које обезбеђују пуну транспарентност,
одговорност и контролу над процесом
суфинансирања програмa од јавног интереса
које реализују удружења

Редни број мере: 10.1.1.
Назив мере: Успоставити обавезу дефинисања јавног интереса који се остварује програмима који реализују удружења, односно успоставити
обавезу да се сваки програм позива на већ дефинисан јавни интерес
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Јавни интерес који се остварује програмима које реализују удружења треба да буде дефинисан на стратешком нивоу, односно да буде
дефинисан у стратешким или развојним документима ЈЛС;
Сваки појединачни поступак суфинансирања програма треба да се позива на дефинисан јавни интерес, односно на успостављање везе и
оправдање на који начин ће конкретан програм суфинансирања програма остварити, промовисати и штитити јавни интерес.
Активности: Дефинисање јавног интереса на стратешком нивоу.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљ 10.1: Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана

секторима, областима, односно ресорима, ЈЛС су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација
цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и
смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и изнова нове
антикорупцијске активности. Превенција корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспаретности целокупног процеса,
као и јачањем интерних „одбрамбених механизама“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и
корупције.
Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса кроз
суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени
гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 i 12/16 - аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). Ова област је до сада у јавности изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим
да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, на прави начин расписују и спроводе јавне конкурсе у овој области, односно да
ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице или за интересе самих органа ЈЛС, одређених политичких опција или
одређених медија по различитим основама блиских појединцима или органима ЈЛС. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због
снажних коруптивних ризика у овој области, ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЛАП-овима да посвете овој области, на начин како је то
предложено у Моделу, као и да друге начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.
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Редни број мере: 10.1.2.
Назив мере: Успоставити целовит и заокружен интерни правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише суфинансирање програмa од јавног
интереса које реализују удружења
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Заокружен и целовит интерни правни оквир подразумева најмање следеће:
- постојање интерног акта (правилника) који регулише суфинансирање програмa од јавног интереса које реализују удружења,
- пословника о раду комисија које спроводе јавне конкурсе у овој области,
- одлука о расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм.
Правни оквир који регулише суфинансирање програмa од јавног интереса које реализују удружења треба да садржи најмање следеће:
- начин утврђивања услова, критеријума и мерила за бодовање предлога пројеката,
- обавезу јавног објављивања свих докумената који настају у току спровођења конкурса,
- регулисање рада конкурсних комисија са посебним акцентом на управљање сукобом интереса,
- начине вршења мониторинга, евалуације и финансијске контроле одобрених пројеката и програма
Активности:
- Измене и допуне Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса, тако да њиме буду обухваћени елементи наведени у индикатору испуњености (квалитета)
мера
- Доношење пословника о раду комисија које спроводе јавне конкурсе у овој области
- доношење одлука о расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм
Индикатори активности:
- Измењен правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и
пројеката од јавног интереса
- донет пословник о раду комисија које спроводе јавне конкурсе у овој области
- донете одлуке о расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм
Одговорни субјект:
- Скупштина општине Црна Трава

Индикатори активности: Измене стратешких докумената у циљу дефинисања јавног интереса који се остварује програмима који реализују
удружења
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава.
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 10.1.4.
Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање
програмa од јавног интереса које реализују удружења.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:
- Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса;
- Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса:
- Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса;
- Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса.
Активности: Кроз измене постојећег Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса дефинисати и елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера.
Индикатори активности: Измењен правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.
Одговорни субјект: Скупштина општине

Редни број мере: 10.1.3.
Назив мере: Обезбедити пуну транспаретност процеса суфинансирања програмa од јавног интереса које реализују удружења
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у
току спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије.
Активности: Објављивљање документа везаних за спровођење Конкурса и позива за учешће заитересоване јавности на сајту Општине и на
друге одговарајуће начине.
Индикатори активности: Објављени Конкурси и позиви
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

- надлежне комисије
- Општинско веће
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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јавним политикама ЈЛС.

У тренутку израде ЛАП-а, материја
транспарентности процеса расподеле
средстава
у
области
јавног
нису
регулисани
информисања

Базна вредност
индикатора

У периоду спровођења ЛАП-a потребно је усвојити најмање
један правни акт којим ће се дефинисати процес расподеле
средстава као и пуна транспарентност у овој обасти, и то
Правилник о расподели средстава у области јавног
информисања (Одлука и пословник о раду комисије
установљени су као општи акти у претходној обрађеној мери
који ће се користити и за ову област).

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Редни број мере: 10.2.1.

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу
ЈЛС које обезбеђују пуну транспарентност,
одговорност и контролу над процесом
спровођења конкурса за суфинансирање
пројеката у области јавног информисања.

Индикатори циља

области јавног информисања

Циљ 10.2: Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у

Редни број мере: 10.1.5.
Назив мере: Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које
реализују удружења.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Интерним правним оквиром потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације и
финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења, са обавезом објављања свих извештаја о резултатима
мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет презентацији ЈЛС.
Активности: Кроз измене постојећег Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса дефинисати и елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера.
Индикатори активности: Измењен правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 10.2.2.
Назив мере: Успоставити обавезу детаљније и прецизније регулације процеса спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области
јавног информисања
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Обавезу је потребно успоставити у писаној форми, доношењем акта/обавезујућег упутства којим би се прописало избегавање до сада
најчешће уочених злоупотреба и неправилности које су уочене. Другим речима, ова врста регулације треба да обезбеди најмање следеће:
- Избегавање дискриминаторских услова у јавном конкурсу.
- Забрану прописивања извештавања о раду ЈЛС и њених органа као део јавног интереса у информисању;
- Ограничавање непропорционално велике разлике у износу средстава за медијске пројекте којим се очигледно фаворизују поједини
медији;
- Увођење обавезе надлежног органа да увек образложи одбацивање одлуке комисије о додели средстава.
Активност: Доношење акта који би садржао елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера, а у складу са Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
Индикатори активности: Донет интерни акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Назив мере: Дефинисати јавни интерес у области јавног информисања који је у складу са специфичностима локалне заједнице.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- ЈЛС би требало да у сваком појединачном јавном позиву ближе дефинише локално специфичан јавни интерес у области
информисања, са обавезном оградом о томе да информисање о раду органа ЈЛС, према Закону, није део јавног интереса;
- Полазна основа за дефинисање локалног специфичног јавног интереса у јавном информисању могу да буду стратешка и развојна
документа ЈЛС.
Активност: Дефинисање јавног интереса приликом расписивања сваког појединачног јавног позива
Индикатори активности: Дефинисан јавни интерес у јавном позиву
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 10.2.4.
Назив мере: Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање
пројеката у области јавног информисања
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање следеће:
- Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса;
- Успостављање института изузећа у случају постојања приватног интереса:
- Прописивање одговорности за члана комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса;
- Успостављање института поништавања одлука за које се утврди да су донете у околностима сукоба интереса
Активности:
- Доношење акта који би садржао елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера, а у складу са Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
- Обавезно потписивање изјава
Индикатори активности:
- Донет интерни акт
- Потписане изјаве
Одговорни субјект:
- Општинско веће
- председник комисије

Редни број мере: 10.2.3.
Назив мере: Обезбедити пуну транспаретност конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења конкурса, а нарочито
докумената који настају у раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне комисије.
Активност: Објављивљање докумената везаних за спровођење Конкурса и позива за учешће заинтересоване јавности на сајту Општине и на
друге одговарајуће начине
Индикатори активности: Објављени документи и позиви везани за спровођење конкурса и за учешће заитересоване јавности на сајту
општине
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Област 11: Инспекцијски надзор
Опис области: У циљу адекватног остваривања и заштите јавног интереса, посебан значај има спречавање корупције и злоупотреба у процесу вршења
инспекцијског надзора, у вези са коришћењем датих овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а имајући у виду
карактер и обим тих овлашћења.
То је, између осталог, препознато приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр.36/15).
Уколико је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има озбиљне
последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана.
Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно
услед утицаја који на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих
истраживања.
Усвајањем Закона о инспекцијском надзору, 2015.године, јединице локалне самоуправе су добиле значајне надлежности у области инспекцијског
надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са републичког или покрајинског нивоа власти. Локалној

Редни број мере: 10.2.5.
Назив мере: Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима у области јавног информисања
који се финансирају из јавних извора.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над пројектима од јавног интереса у области
информисања, са обавезом објављања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет
презентацији ЈЛС;
Осим тога, ЈЛС треба да захтевају копије свих медијских садржаја који се производи јавним новцем, као обавезан део документације (уз
финансијске и наративне извештаје) којим се правда потрошен новац.
Активност: Доношење акта који би садржао елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера, а у складу са Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
Индикатори активности: Донет интерни акт
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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У тренутку израде ЛАП-а, општина
Црна Трава, нема ниједан интерни
акт, који прописује обавезе вршења
процене ризика и учесталост
вршења инспекцијског надзора на
основу процене ризика из своје
изворне надлежности, као и обавезе
вршења процене посебних ризика,
који су специфични за општину
Црна Трава.

Усвојени интерни акти на нивоу општине Црна Трава који прописују
обавезе вршења процене ризика и учесталост вршења инспекцијског
надзора на основу процене ризика из своје изворне надлежности, као и
обавезе вршења процене посебних ризика, који су специфични за
општину Црна Трава.
Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.
Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу општине Црна
Трава, који прописују обавезе вршења процене ризика и учесталост
вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје
изворне надлежности, као и обавезе вршења процене посебних ризика,
који су специфични за општину Црна Трава;
Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.

Циљана вредност овог индикатора је
најмање два интерна акта у овој области,
што значи да је у периоду спровођења
ЛАП-а, потребно усвојити најмање два
интерна акта који ће омогућити вршење
процене ризика и учесталост вршења
инспекцијског надзора на основу процене
ризика из изворне надлежности, као и
вршење процене посебних ризика, који су
специфични за општину Црна Трава.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Редни број мере: 11.1.1.
Назив мере: Прописати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне
надлежности Општине.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Интерним актом детаљније регулисана ова законска обавеза, односно одређен начин/форма у којој се прописују посебни елементи процене
ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора и плана надзора из изворних надлежности.
Активности: Донети интерни акт о посебним елементима процене ризика и учесталости инспекцијског надзора на основу процене ризика.
Индикатори активности: Донет интерни акт о посебним елементима процене ризика и учесталости инспекцијског надзора на основу
процене ризика.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби

самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара
потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У овом смислу речи нарочито су важна два поља ове надлежности:
1) процена ризика и план инспекцијског надзора и
2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС.
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Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Усвојени
акти
којима
се У тренутку израде ЛАП-а, општина Црна Циљана вредност овог индикатора је најмање три акта у овој
унапређује систем координације и Трава, нема
иједан интерни акт, који области, што значи да је у периоду спровођења ЛАП-а, потребно
унутрашње
контроле прописује систем координације и унутрашње усвојити најмање три акта, који ће омогућити унапређење система

Базна вредност
индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Индикатори циља

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби

Редни број мере: 11.1.3.
Назив мере: Објављивати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из
изворне надлежности, као и процедуру за процену посебних ризика који су специфични за општину Црна Трава.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Елементи описани у мери објављени на интернет презентацији општине Црна Трава;
Успостављена обавеза редовног ажурирања објављених података
Активности: Припремити и на интернет презентацији Општине објавити елементе описане у мери и редовно ажурирати објављене податке
Индикатори активности: Припремљени и на интернет презентацији Општине објављени и редовно ажурирани елементи описани у мери.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе.
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 11.1.2.
Назив мере: Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су специфични за општину Црна Трава.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Интерним актом одређена процедура која треба да садржи изворе информација о локално специфичним ризицима за сваку област у којој се
врши инспекцијски надзор, процену утицаја ризика на стање у областима и процену потребе за надзором у складу са ризицима.
Активност: Доношење интерног акт који би садржао елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мера
Индикатори активности: Донет интерни акт
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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контроле инспекцијских служби

координације и унутрашње контроле инспекцијских служби
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Редни број мере: 11.2.3.

Редни број мере: 11.2.2.
Назив мере: Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне надлежности општине Црна Трава.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Одлуком надлежног органа Општине одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које врши контролу инспекцијског
надзора над пословима из изворне надлежности Општине.
Активност: Доношење Правилника о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава која садржи и
елементе о контроли инспекцијског надзора
Индикатори активности: Донет Правилник о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 11.2.1.
Назив мере: Одредити орган, унутрашњу организациону јединицу или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне
надлежности општине Црна Трава.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Одлуком надлежног органа одређен орган, унутрашња организациона јединица или тело које координира инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности општине Црна Трава.
Одлука треба да садржи и дефинисање шта подразумева координација и у чему се она огледа (у којим конкретним активностима), у каквом
су односу инстанце која врше координацију са надлежним инспекцијским службама и слично.
Активност: Доношење Правилника о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава која садржи и
елементе о координацији послова инспекцијског надзора.
Индикатори активности: Донет Правилник о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

инспекцијских служби

Страна 522 — Број 8
28. април 2018.

Индикатори циља

Базна вредност

Циљана (пројектована)
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Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и урбанистичког
планирања и изградње

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња
Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу најризичније
процесе са становишта настанка корупције. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу против корупције, чиме би
требало да буду отклоњени коруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на основу важеће регулативе.
Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно регулисање процеса у овој области је неопходно, како би се на свим нивоима (законодавним
процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на институционалном нивоу, а нарочито на нивоу ЈЛС) спречиле неправилности и
злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права и обавеза корисници услуга у овој области долазе у контакт са
службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су инстанца у којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу
оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и грађевинских послова, односно ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се
одлучује о појединачним захтевима, односно случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када
надлежне локалне службе и институције усвајају и примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком
се примењују опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима,
која су очекивана и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих
приватних интереса.

Назив мере: Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности Општине.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Одлуком надлежног органа Општине прописати учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекцијских служби из изворне
надлежности Општине.
Одлука треба нарочито да дефинише:
- шта подразумева и у чему се огледа (у којим конкретним активностима),
- унутрашња контрола инспекцијских служби, начин и учесталост вршења унутрашње контроле, мере које ће се предузет у случају да
се утврде неправилности у раду инспекције...
Активности: Доношење Правилника о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава која садржи
и елементе о контроли инспекцијског надзора
Индикатори активности: Донет Правилник о унутрашњој контроли спровођења административних процедура у Општини Црна Трава
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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вредност индикатора

Редни број мере: 12.1.2.
Назив мере: Унапредити транспарентност рада надлежне комисије у току раног јавног увида.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Јавно објављене све пристигле примедбе и исходи поступања комисије или других органа ЈЛС по тим примедбама.
Активности:
- Доношење Пословника о раду Комисије за планове који ће садржати и елементе из индикатора испуњености (квалитета) мере
- Припремити и објавити на званичној интернет презентацији Општине Црна Трава све приспеле примедбе и исходе поступања по
истим од стране Комисије за планове
Индикатори активности:
- Донет Пословник о раду Комисије за планове
- Објављене све приспеле примедбе и исходи поступања по истима Комисије за планове на званичној презентацији Општине
Одговорни субјект: Комисија за планове општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године

Редни број мере: 12.1.1.
Назив мере: Успоставити обавезу и правила поступања са примедбама које надлежна комисија добије у току раног јавног увида о изради
просторног, односно урбанистичког плана.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Усвојене интерне процедуре којима би се уредио начин рада надлежне комисије и начин поступања са примедбама које пристигну у току
јавног увида.
Активност: Доношење Пословника о раду Комисије за планове који ће садржати и елементе из индикатора испуњености (квалитета) мере, а
у складу са Законом о планирању и изградњи и осталимподзаконским актима
Индикатори активности: Донет Пословник о раду Комисије за планове
Одговорни субјект: Комисија за планове општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Унапређење интерних процедура и правила рада
У тренутку израде ЛАП-а, у општини Црна Трава, Донети акт којим ће се уредити и
комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у
не постоји ниједан интерни акт, из области унапредити интерне процедуре и
области просторног и урбанистичког планирања и
просторног и урбанистичког планирања и изградње. правила рада Комисије за планове.
изградње

индикатора
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Редни број мере: 12.1.4.
Назив мере: Прописати процедуру за поступање надлежних органа ЈЛС у посебним случајевима формирања грађевинских парцела уколико
плански документ није донет, као и за прихватање других доказа о решеним имовинско-правним односима.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Усвојен интерни акт за поступање надлежних органа ЈЛС у посебним случајевима формирања грађевинских парцела уколико плански
документ није донет, као и за прихватање других доказа о решеним имовинско-правним односима;
Одређено шта су то други докази.
Активност: Доношење интерног акта, усаглашеног са Законом о планирању и изградњи и осталим подзаконским актима, који ће садржати
елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Донет интерни акт
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 12.1.3.
Назив мере: Детаљније прописати процедуре одлучивања надлежног органа ЈЛС о потврђивању или одбијању урбанистичког пројекта.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Усвојени додатни критеријуми, процедура одлучивања и пракса образлагања надлежног органа ЈЛС приликом одбијања или одобрења
урбанистичког пројекта за који надлежна комисија поднесе захтев на одлучивање.
Активност: Доношење Упутства о потврђивању или одбијању урбанистичких пројеката које садрже елементе наведене у индикатору
испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Донето Упутство о потврђивању или одбијању урбанистичких пројеката
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Потребни ресурси:
Напомене:
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Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора
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Редни број мере: 12.2.3.

Редни број мере: 12.2.2.
Назив мере: Прописати процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој општине Црна Трава.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Усвојен акт који дефинише процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за развој општине Црна Трава.
Активности: Доношење Одлуке о објектима од посебног значаја за развој општине Црна Трава
Индикатори активности: Донета Одлука о објектима од посебног значаја за развој општине Црна Трава
Одговорни субјект: Скупштине општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 12.2.1.
Назив мере: Прописати услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја за развој општине Црна Трава.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен акт који дефинише услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја
за развој општине Црна Трава.
Активност: Доношење Одлуке о објектима од посебног значаја за развој општине Црна Трава
Индикатори активности: Донета Одлука о објектима од посебног значаја за развој општине Црна Трава
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Усвојен акт којим ће бити прописани критеријуми за давање статуса У тренутку израде ЛАП-а, у општини Црна
Донети акт којим ће се
објекта од посебног значаја за развој општине Црна Трава, као и Трава, не постоји ниједан интерни акт из
регулисати наведена материја.
процедура за одлучивање о овом питању.
наведене области

Индикатори циља

Циљ 12.2. Смањена дискрециона овлашћења ЈЛС у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног
значаја за развој јединице локалне самоуправе
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Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Усвојене јавне политике на нивоу У моменту доношења ЛАП-а статутом У периоду спровођења ЛАП-а потребно је донети нову Одлуку
ЈЛС којима се успоставља систем општине Црна Трава, Пословником о раду скупштине општине Црна Трава о формирању – оснивању радних
одговорности и контроле у скупштине и одлуком скупштине општине о тела којом ће се на бољи начин регулисати –дефинисати циљеви,

Базна вредност
индикатора
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Индикатори циља

Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе
Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за разматрање
питања из њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова утврђених статутом. С
друге стране, Закон прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела утврђују Статутом ЈЛС. Иако
нормативни оквир и пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и рада радних тела, начин на који је ова
област регулисана, као и подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења
оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и несврсисходност у трошењу јавних ресурса. На пример, постојећи
нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у
којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима
њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија
формирање, функционисање и финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и
примену локалног антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одусуства јединствене евиденције о формирању,
укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, непостојања
или неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и њиховог броја,
регулисања права на накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС.

Назив мере: Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за
развој општине Црна Трава.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Усвојен акт који прописује услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за
плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој општине Црна Трава.
Активности: Доношење Одлуке о измени и допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта којом ће бити
обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донета одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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и

рада радним телима се регулише систем формирања задаци , рокови у којима радно тело скупштине треба да остварује
радних тела скупштине општине Црна Трава.
задатке и извештава оснивача о свом раду, као и право на накнаду за
рад чланова радног тела. За оснивање радних тела како сталних,
тако и привремених које оснива Председник општине и Начелник
управе потребно је донети правилнике – интерне акте у којима ће
бити прописане обвезе да сваки појединачни акт о формирању
радног тела садржи и циљеве, задатке и рокове у којима радно тело
остварује задатке, односно у којима оснивача извештава о раду.
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Редни број мере: 13.1.2.
Назив мере: Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова радних тела.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Редни број мере: 13.1.1.
Назив мере: Успоставити обавезу дефинисања циљева, задатака (активности) и рокова у којима радно тело остварује задатке, односно у
којима извештава оснивача о свом раду.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Обавеза успостављена на нивоу општег акта или на други начин прописане обавезе да за свако појединачно радно тело постоје утврђени
циљеви, задаци (активности) и рокови у којима радно тело остварује задатке, односно у којима оснивача извештава о раду.
Активности:
- Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радним телима Скупштине општине Црна Трава, којом ће бити обухваћени
елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере
- Доношење Правилника о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске
управе, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности:
- Донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о радним телима Скупштине општине Црна Трава
- Донет Правилник о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске управе
Одговорни субјект:
- Скупштина општине
- Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

процесу формирања
радних тела
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Редни број мере: 13.1.3.
Назив мере: Регулисати питање накнада за рад у радним телима
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Питање права на накнаду уређено је интерним актима која садрже образложење потребе за постојањем или непостојањем накнаде, као и
начина обрачуна, а услед различитог типа и обима посла који обављају радна тела.
Активности: Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна
Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава, којом ће бити обухваћени елементи из
индикатора испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине
Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава.
Одговорни субјект: Скупштина општине Црна Трава
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Обавеза успостављена интерним актима: услови и критеријуми су гарант за то да чланови радних тела треба да буду именовани као
стручњаци за поједине области којима се радна тела баве.
Активности:
- Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радним телима Скупштине општине Црна Трава, којом ће бити обухваћени
елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере
- Доношење Правилника о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске
управе, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности:
- Донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о радним телима Скупштине општине Црна Трава
- Донет Правилник о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника Општинске управе
Одговорни субјект:
- Скупштина општине
- Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Циљана (пројектована)
вредност индикатора

У моменту доношења ЛАП-а подаци о постојећим Сва радна тела на нивоу ЈЛС уведена у јединствен регистар
радним телима на нивоу ЈЛС нису доступни на радних тела ЈЛС који ће у оваквој форми бити доступан
интеренет страници општине Црна Трава
јавности на интернет страници општине

Базна вредност
индикатора

Редни број мере: 13.2.1.
Назив мере: Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним телима на нивоу ЈЛС
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Сачињен и на интернет презентацији ЈЛС објављен регистар који садржи следеће информације:
- број, назив и састав свих радних тела;
- правни основ за њихово формирање, мандат који је поверен радним телима, циљеве, активности, рокове, висину накнаде коју чланови
радних тела добијају и друге податке.
Активности: Сачинити и на интернет презентацији Општине објавити регистар радних тела
Индикатори активности: Сачињен регистар радних тела општине Црна Трава
Одговорни субјект:
- Секретар Скупштине

Успостављен јавно доступан
регистар са подацима о свим радним
телима на нивоу ЈЛС

Индикатори циља

Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС

Редни број мере: 13.1.4.
Назив мере: Успоставити обавезу да доношењу одлуке о формирању сваког радног тела претходи анализа постојећег институционалног
оквира за конкретну област.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Одлука о формирању радних тела обавезно садржи и образложење према коме би се могло утврдити да ли се делокруг послова, односно
циљеви и задаци радног тела преклапају са надлежностима већ постојећих органа ЈЛС.
Активности: Доношење Правилника о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника
Општинске управе, којим ће бити обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Правилник о оснивању појединачних радних тела Председника општине, Општинског већа и Начелника
Општинске управе
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Индикатори циља

Базна вредност

Циљана (пројектована)

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Циљ 14.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан

Област 14: Јавне набавке
Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само у Србији.
Усвајањем новог Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 i 68/15),
Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, учињено је доста
помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала одређене измене и допуне, а показала је и да је
на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену позитивних прописа у области јавних набавки. Агенција је то утврдила,
између осталог, посетама институцијама у току контроле планова интегритета, у којима јавне набавке чине једну од заједничких области за цео јавни
сектор.
Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за
ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају добра и
услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкуретности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са антикорупцијским
политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу
између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, често није случај, јер се у областима у којима
постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на
наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку.
Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за коруптивне
утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, не може једном и
унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и оправдано заступљени, а све то у
најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у свакој појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС.
Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски
аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима доброг управљања то и да учини. Када је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу
бити уграђени управо у локални антикорупцијски план.
Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају ефикасност поступака, али која могу бити
проблематична са становишта ризика на настанак корупције. Реч је о следећим аспектима који ће бити обрађени у Моделу ЛАП-а: спровођењу
мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности, питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, доказивању испуњености
услова за учешће у јавној набавци, и транспарентности поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана да у овој области дода и друге циљеве
и мере до којих је дошла на основу своје праксе и проблема у спровођењу јавних набавки.

- Начелник општинске управе
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Опис
система
контроле
код
спровођења
мешовитих
јавних
набавки и јавних набавки мале
вредности
и
јавних
набавки
расписаних из разлога хитности.

У моменту доношења ЛАП-а на нивоу општине Црна Трава
постоји Правилник о ближем уређивању поступка јавне
набавке, који мањим делом уређује поступак јавне набавке
мале вредности, док поступак спровођења мешовитих јавних
набавки и јавних набавки расписаних из разлога хитности
нису регулисани.

Редни број мере: 14.1.2.
Назив мере: Успоставити обавезу да се у случају јавних набавки на које се закон не примењује (вредности мање од 500.000 динара) позив за
достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико то није могуће,
обавезно постоји образложење такве одлуке.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се прописало да се
случају јавних набавки на које се закон не примењује, позив за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност
која је предмет јавне набавке, а да уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке. На тај начин се из процеса
елиминише „лично уверење“ овлашћеног лица да они којима се упућује позив за достављање понуде могу да спроведу јавну набавку, без
обзира на делатност којом се баве.
Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити
обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.

Редни број мере: 14.1.1.
Назив мере: Успоставити обавезу додатног образложења околности, потребе и оправданости за спровођење мешовитих јавних набавки.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се прописало да се за
случајеве расписивања мешовитих јавних набавки израђују посебна образложења околности, потреба и оправданости.
Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити
обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Усвојене измене и допуне интерних аката у
области јавних набавки у правцу детаљнијег
регулисања спровођења мешовитих јавних
набавки, јавних набавки мале вредности и
јавних набавки расписаних из разлога хитности

вредност индикатора

индикатора
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Редни број мере: 14.1.4.
Назив мере: Успоставити обавезу дефинисања „других одговарајућих начина доказивања који може обухватити и техничку документацију
произвођача“.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се дефинисало у којим
случајевима, за које јавне набавке и на који начин се одређује шта је то други одговарајући начин доказивања у случајевима у којима се као
услов за учешће у јавној набавци од понуђача захтева да добра, услуге и радови имају и друштвене и друге карактеристике (на пример,
еколошке или безбедносне карактеристике, енергетску ефикасност и слично).
Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити
обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
Одговорни субјект: Општинско веће

Редни број мере: 14.1.3.
Назив мере: Упоставити обавезу дефинисања разлога хитности.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се у случајевима у
којима је то могуће, одредио појам хитности (на пример, у односу на случајеве оних јавних набавки које су до сада у ЈЛС најчешће
расписиване као хитне).
Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити
обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке.
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Јавно се објављују документи за које је обавеза
јавног објављивања прописана Законом о јавним
набавкама.
У тренутку израде ЛАП-а не постоји акт којим
којим су дефинисане набавке у којима је
обавезно укључивање представника јавности –
грађанског посматрача.

Сва документа која настају у поступцима јавних
набавки се јавно објављују (осим уколико не подлежу
ограничењима за јавно објављивање која су
дефинисана другим законима).
Број представника јавности – грађанских посматрача –
који учествују у припреми, спровођењу или контроли
поступака јавних набавки.

Јавно објављивање свих докумената који
настају у поступцима јавних набавки.
Донет акт којим су дефинисане врсте јавних
набавки у којима је обавезно укључивање
представника
јавности
–
грађанског
посматрача.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Редни број мере: 14.2.2.
Назив мере: Дефинисати врсте јавних набавки које спроводи ЈЛС, а у којима је обавезно укључивање представника јавности – грађанског
посматрача
Индикатор испуњености (квалитета) мере:

Редни број мере: 14.2.1.
Назив мере: Успоставити обавезу да се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објављују.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне интерног правног оквира у области јавних набавки или усвајањем посебног упутства
којим би се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објавила, а не само она која су законом изричито прописана као
јавна (на пример, записници о оцени понуда, извештаји о стручној оцени, извештаји о праћењу и реализацији јавних набавки итд.).
Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити
обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљ 14.2: Повећање транспарентности и контроле у поступцима јавних набавки

Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Усвајање

јавних

политика

Индикатори циља

на

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

нивоу У тренутку доношења ЛАП-а тренутно није донета ни У периоду спровођења ЛАП-а потребно је

Базна вредност
индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Циљ 15.1: Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу општине Црна Трава

Област 15: Јачање интерних механизама финансијске контроле
Опис области: Управљање јавним расурсима треба да буде одгвоорност сваког појединачног органа јавне власти који тим ресурсима располаже. Да би
органи јавне власти могли да испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизама за управљање јавним ресурсима,
као и јачање интерне контроле над трошењем средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке и недоречености, а неки од њих
су:
- постојећи систем формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није адекватан са становишта објективног праћења и ефикасне
контроле,
- не постоји јединствени правни оквир за успостављање маханизама транспарентности, објективног праћења и ефиксане контроле,
- круг субјеката, односно органа јавне власти који су у обавези да уведу механизме транспарентности, објективног праћења и ефикасне контроле је
органичен само на неке државне органе,
- критеријуми за успостављање су дати само на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу,
- интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени руководиоцима органа у којима раде,
- не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да спроводе ефикасно финансијско управљање и контролу.
Сви побројани недостатци нарочито се односе на ЈЛС, па тако и на општину Црна Трава, који је додатно оптерећен недостатком потребних кадрова и
ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског управљања и контроле.
У периоду важења локалног антикорупцијског плана неопходно је извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и предвидети унутрашње
прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање корупције, веома важним областима.

Интерним актом у области јавних набавки прописане врсте ЈН у којима је обавезно укључивање представника јавности – грађанског
посматрача.
Дефинисање учешћа представника јавности – грађанског посматрача треба да буде спроведено за фазе припреме, спровођења (рада комисије
за ЈН) или контроле над додељеном јавном набавком.
Активности: Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим ће бити
обухваћени елементи из индикатора испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 15.1.2.
Назив мере: Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система интерне
ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета ЈЛС.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- Усвојен правни акт којим се успоставља систем интерне ревизије;
- Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места за интерну ревизију;
- Запослена и/или одређена лица од постојећих запослених за интерну ревизију;

Редни број мере: 15.1.1.
Назив мере: Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за успостављање система интерне ревизије, у складу са
Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 106/13).
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета ЈЛС за успостављање једног од три могућа модалитета система интерне ревизије, у складу
са чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 106/13).
Активности:
- Формирање радне групе од стране стручних лица која ће утврдити које су потребе, ресурси и капацитети ЈЛС за успостављање
система интерне ревизије, а које ће бити подобне за даљу анализу.
- Спровођење анализе од стране радне групе
Индикатори активности:
- Донето Решење о формирању радне групе
- Извршена анализа и сачињен Извештај о спроведеној анализи
Одговорни субјект:
- Начелник Општинске управе
- Радна група
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

општине Црна Трава које омогућавају једна одлука –јавна политика на нивоу општине Црна донети Одлуку о формирању тела за интерну
успостављање система интерне ревизије
Трава која омогућава успостављање система интерне ревизију општине Црна Трава.
ревизије

Страна 536 — Број 8
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Редни број мере: 15.1.3.
Назив мере: Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- Усвојен стратешки трогодишњи план интерне ревизије, годишњи план рада интерне ревизије и планови појединачних ревизија;
- Усвојен систем израде и подношења ревизорских извештаја;
- Успостављен систем праћења препорука из ревизорског извештаја.
Активности: Доношење интерних аката неопходних за ефикасно функционисање система интерне ревизије, као у индикатору испуњености
(квалитета) мере
Индикатори активности: Донети интерни акти неопходни за ефикасно функционисање система интерне ревизије
Одговорни субјект:
- Руководилац Службе интерне ревизије
- Начелник Општинске управе

Обезбеђени услови за обуку и сертификовање лица за интерну ревизију у случајевима у којима они не постоје (полагање ревизорског
испита, учешће на неопходним обукама коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија и слично).
- Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање интерне ревизије (обезбеђен буџет, просторије, опрема итд.).
Активности:
- Доношење Одлуке о оснивању службе интерне ревизије
- Доношење Правилника о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Црна Трава
- Организовање обука
- Обезбеђивање техничких и материјалних услова за функционисање интерне ревизије
Индикатори активности:
- Донета Одлука о оснивању службе интерне ревизије
- Измењен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Црна Трава
- Одржане обуке, положен ревизорски испит
- Обезбеђени технички и материјални услови за функционисање интерне ревизије
Одговорни субјект:
- Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси: За спровођење ове активности потребни су додатни људски и финансијски ресурси
Напомене:

-
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Базна вредност
индикатора

Донете одлуке о формирању система финансијског
управљања и контроле код свих директних
корисника буџетских средстава општине Црна
Трава

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Редни број мере: 15.2.1.
Назив мере: Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за успостављање система финансијског управљања и
контроле у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему
финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр 99/11)
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за успостављање система финансијског управљања и контроле, у
складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему
финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/11 од 27.12.- 2011.г.).
Активности:
- Формирање радне групе од стране стручних лица која ће утврдити које су потребе, ресурси и капацитети ЈЛС за успостављање
система финансијског управљања и контроле, а које ће бити подобне за даљу анализу.
- Спровођење анализе од стране радне групе
Индикатори активности:
- Донето Решење о формирању радне групе
- Извршена анализа и сачињен Извештај о спроведеној анализи
Одговорни субјект:
- Начелник Општинске управе
- Радна група
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:

У тренутку израде ЛАП-а није донета ни једна
Усвојене јавне политике на нивоу општине
одлука на нивоу општине Црна Трава која
Црна Трава које омогућавају успостављање
омогућава успостављање система финансијског
система финансијског управљања и контроле
управљања и контроле

Индикатори циља

Циљ 15.2: Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле

Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 15.2.3.
Назив мере: Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле

Редни број мере: 15.2.2.
Назив мере: Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке претпоставке за успостављање система
финансијског управљања и контроле, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- Усвојен правни акт којим се успоставља систем финансијског управљања и контроле.
- Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна места надлежна за финансијко управљање и контролу
- Запослена или одређена лица задужена за финансијко управљање и контролу
- Обезбеђене претпоставке за обуку лица надлежних за финансијко управљање и контролу
- Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за функционисање система финансијског управљања и контроле (буџет, просторије,
опрема).
Активности:
- Доношење Одлуке о успостављању система финансијског управљања и контроле
- Доношење Правилника о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Црна Трава ради прописивања радног/их места надлежна за финансијско управљање и контролу
- Организовање обука
- Обезбеђивање техничких и материјалних услова за функционисање интерне ревизије
Индикатори активности:
- Донета Одлука о успостављању система финансијског управљања и контроле
- Измењен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Црна Трава
- Пријем у радни однос или распоређивање лица ради обављања послова финансијског управљања и контроле
- Одржане обуке
- Обезбеђени технички и материјални услови за функционисање система финансијског управљања и контроле
Одговорни субјект:
- Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Напомене:
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Базна вредност
индикатора

Формирана Служба буџетске инспекције са
најмање
једним
запосленим
буџетским
инспектором;
У току једне буџетске године потребно је
извршити 12 редовних и 5 ванредних
инспекцијских надзора.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Редни број мере: 15.3.1.
Назив мере: Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС
у складу са Законом о буџетском систему (“Службени 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).

Формирати Службу буџетске инспекције;
У тренутку израде ЛАП-а општина Црна Трава нема
Дефинисати број контрола које спроводе
Службу буџетске инспекције, тј. нема ниједног
буџетски инспектори у периоду једне
буџетског инспектора
буџетске године.

Индикатори циља

Циљ 15.3: Ојачан систем инспекцијског надзора корисника буџетских средстава и наменског и законитог коришћења средстава
буџета општине Црна Трава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- Усвојен план и програм система финансијског управљања и контроле
- Усвојен систем израде и подношења извештаја о финансијком управљању и контроли
- Успостављен систем праћења препорука из извештаја о финансијком управљању и контроли
Активности:
- Доношење интерног акта о обавези сачињавања и усвајања плана и програма система финансијског управљања и контроле
- Доношење Правилника о изради и подношењу извештаја о финансијском управљању и контроли
- Доношење Упутство о систему праћења препорука из извештаја о финансијском управљању и контроли
Индикатори активности:
- Донет интерни акт о обавези сачињавања и усвајања плана и програма система финансијског управљања и контроле
- Донет Правилник о изради и подношењу извештаја о финансијском управљању и контроли
- Донето Упутство о систему праћења препорука из извештаја о финансијском управљању и контроли
Одговорни субјект:
- Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Страна 540 — Број 8
28. април 2018.

Редни број мере: 15.3.2.
Назив мере: Обезбедити ефикасно функционисање Службе за буџетску инспекцију коју је основала општина Црна Трава у складу са
Законом о буџетском систему.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
- Усвојене измене и/или допуне систематизације радних места које предвиђају радно место буџетског инспектора;
Активности:
- Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Црна Трава, ради прописивања радног/их места надлежна за буџетску инспекцију
- Организовање обука
Индикатори активности:
- Измењен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Црна Трава
- Пријем у радни однос или распоређивање лица ради обављања послова финансијског управљања и контроле
- Одржане обуке
Одговорни субјект:

Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета општине Црна Трава за јачање службе за буџетску инспекцију коју оснива ЈЛС у складу
са Законом о буџетском систему.
Активности:
- Формирање радне групе од стране стручних лица која ће утврдити које су потребе, ресурси и капацитети ЈЛС за успостављање службе
за буџетску инспекцију.
- Спровођење анализе од стране радне групе
- Формирање Службе буџетске инспекције са најмање једним запосленим буџетским инспектором
Индикатори активности:
- Донето Решење о формирању радне групе
- Извршена анализа и сачињен Извештај о спроведеној анализи
- Донет акт о оснивању Службе буџетске инспекције
Одговорни субјект:
- Начелник Општинске управе
- Радна група
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Редни број мере: 16.1.1.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који омогућава У тренутку израде ЛАП-а не Донети акте којима ће се повећати
повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења и јачање постоје интерни акти којима је транспарентност
буџетског
грађанског надзора и контроле над локалним буџетом.
регулисана ова област
процеса

Индикатори циља

Циљ 16.1: Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета

Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС
Опис области: Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно више од тога
- он представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за јавни интерес локалне
заједнице. Без добро планираног, довољно транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од неадекватног трошења често врло
ограничене количине новца којом располаже ЈЛС изузетно је велики. Осим ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара
стварним потребама локалне заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем
буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним различитим појавним облицима, којима је заједнички именитељ злоупотреба јавног новца
за различите приватне интересе, било да су они лични, групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним настојањима да се
процес управљања локалним буџетом учини отворенијим за јавност, односно отпорним на ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или
на непланско и неадекватно трошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном буџету), тај процес је неопходно константно
оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и његово самоодржавање, услед
„природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће даље од очију јавности. Осим тога, савремени системи
информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећава потребу, али и могућности за јачање транспарентности било
које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама.
Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, ЈЛС кроз своје локалне
антикорупцијске планове могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој области. У том
правцу, потребно је прописати мере и спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о буџетском циклусу, потом
успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и пројеката који се финансирају из локалног буџета, као и
успоставити обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији, односно трошењу јавног буџета. Посебну пажњу
потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у форми и језиком који ће бити разумљив најширем могућем кругу
становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем обавезе редовне израде Грађанског водича кроз локални буџет.

- Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2020. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 16.1.2.
Назив мере: Успоставити обавезу адекватног укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Усвојен интерни акт којим се дефинише следеће:
- План и програм укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме буџета;
- Методе (начине) укључивања који треба да обухвате:
x јавне расправе
x истраживање о приоритетима локалне заједнице
x друге форме изјашњавања грађана и прикупљања предлога о пројектима од значаја за локалну заједницу, у складу са
постојећим и расположивим буџетским оквиром.
- Обавеза систематизовања, анализе и објављивање резултата укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и припреме
буџета.
Активности: Усвајање Правилника о буџетском циклусу општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен Правилник о буџетском циклусу општине Црна Трава
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:

Назив мере: Успоставити обавезу информисања јавности о фазама и току буџетског циклуса.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Усвојен интерни акт којим се дефинише следеће:
- План и програм информисања о буџетском циклусу;
- Средства (начине) информисања;
- Средства (начине) за праћење резултата и ефеката информисања.
Активности: Усвајање Правилника о буџетском циклусу општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен Правилник о буџетском циклусу општине Црна Трава
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 16.1.4.
Назив мере: Успоставити обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет локалне самоуправе
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Грађански водич кроз буџет садржи најмање следеће елементе, који су састављени на начин који је разумљив најширем кругу становника
локалне заједнице:
- Опис процеса планирања, припреме, усвајања, реализације и контроле локалног буџета;
- Листу буџетских корисника;
- Приказ буџетских прихода;
- Приказ буџетских расхода;
- Приказ програма/пројеката који се финансирају из буџета
- Промене у локалној буџетској политици у односу на претходну годину/године и планове за наредну/наредне године.
Активности: Израда грађанског водича кроз буџет општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
Индикатори активности: Израђен грађански водич кроз буџет општине Црна Трава
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2019. године

Редни број мере: 16.1.3.
Назив мере: Успоставити обавезу извештавања јавности о реализацији локалног буџета.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Усвојен интерни акт којим се дефинише следеће:
- Форме извештавања јавности о реализацији буџета;
- Учесталост извештавања јавности о реализацији буџета
Активности: Усвајање Правилника о буџетском циклусу општине Црна Трава који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен Правилник о буџетском циклусу општине Црна Трава
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Напомене:
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Одређено лице/тело на нивоу ЈЛС које је
задужено за координацију одговорних
субјеката у спровођењу активности из
ЛАП-а.
Формирано тело за праћење примене
ЛАП-а.4
Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са
њима придруженим индикаторима и
другим елементима из ЛАП-а.

У тренутку израде ЛАП-а очекивано не постоји на нивоу
ЈЛС лице које је задужено за координацију одговорних
субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а, такође није
ни формирано тело за праћење примене ЛАП-а.

Базна вредност
индикатора

У периоду спровођења ЛАП-а потребно
је одредити лице које ће бити задужено
за координацију одговорних субјеката у
спровођењу
активности
ЛАП-а,
Формирати тело за праћење примене
ЛАП-а, реализовати мере из ЛАП-а.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Редни број мере: 17.1.1.
Назив мере: Одредити лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Лице задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а има обавезу:
- да води рачуна о роковима за спровођење активности,

x

x

x

Индикатори циља

Циљ 17.1: Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЛАП-а

Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење
примене ЛАП-а
Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. Због тога
је неопходно да свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које ће бити одговорно за
праћење његове примене и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. Треба нагласити да мере и
активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење примене ЛАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који
је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно за праћење примене ЛАП-а буде независно од саме ЈЛС, односно од њених
органа, руководилаца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће
обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима
ЈЛС треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и на:
покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање
или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне
мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.

Потребни ресурси:
Напомене:
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Редни број мере: 17.1.3.
Назив мере: Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне услове за рад тела за праћење примене ЛАП-а.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Надлежни орган и службе ЈЛС обезбеђују просторије, опрему, буџет и административно-техничку подршку (најмање техничког секретара) за
рад тела надлежног за праћење примене ЛАП-а.
Активности: Обезбеђивање простора,опреме и сердстава за рад тела за праћење примене ЛАП-а.

Назив мере: Именовати чланове форума за праћење примене ЛАП-а, односно усвојити акт о формирању форума за праћење примене ЛАП-а
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Скупштина ЈЛС, у складу са резултатима конкурса који спроводи Комисија, односно у складу са ранг листом кандидата, доноси одлуку о
избору форума за праћење примене ЛАП-а, односно усваја акт о формирању форума за праћење примене ЛАП-а;
Предвидети да је за именовање и разрешење форума за праћење примене ЛАП-а потребна већина од укупног броја одборника.
Активности: Доношење Одлуке о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а, која садржи елементе наведене у индикатору
испуњености (квалитета) мере
Индикатори активности: Донета Одлука о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а
Одговорни субјект: Скупштина општине
Рок: 31.12.2018. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 17.1.2.

да о доспелим роковима и обавезама благовремено обавештава одговорне субјекте,као и
да врши техничко, организационо и административно усклађивање рада службеника/организационих једница и органа ЈЛС у процесу
спровођења активности из ЛАП-а.
Активности: Доношење Решења о одређивању лица/ Решења о формирању тела за координацију субјеката општине Црна Трава у процесу
спровођењу активности ЛАП који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере.
Индикатори активности: Донето Решење о одређивању лица/формирању тела
Одговорни субјект: Општинско веће
Рок: 31.12.2018. године
Потребни ресурси:
Напомене:

-
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Индикатори активности: Обезбеђен простор,опреме и средстава за рад тела за праћење примене ЛАП-а.
Одговорни субјект: Начелник Општинске управе
Рок: 31.12.2018. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 17.1.4.
Назив мере: Усвојити акте о раду тела за праћење примене ЛАП-а.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и службама ЈЛС, усваја пословник о свом раду, као и друга акта од
значаја за рад тела.
Актима о раду тела потребно је предвидети активности тела које могу бити како од значаја за његов рад, тако и за отклањање ризика од
корупције, за јачање свести локалне заједнице о значају, начинима препознавања и сузбијања корупције, као и за јачање надзорне улоге овог
тела (на пример, организовање семинара, обука, едукација, објављивање извештаја и других информација о стању у области борбе против
корупције на локалном нивоу, спровођење или учешће у активностима и пројектима који се односе на борбу против корупције на локалном
нивоу, организовање координационих састанака са представницима других органа који функционишу у локалној зајединици, покретање
сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање
или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског
посматрача за оне мере из ЛАП-за које је тај институт предвиђен).
Активности: Усвајање Пословника о раду тела за праћење примене ЛАП-а који садржи елементе наведене у индикатору испуњености
(квалитета) мере
Индикатори активности: Усвојен Пословник о раду тела за праћење примене ЛАП-а.
Одговорни субјект: Радно тело за праћење примене ЛАП-а.
Рок: 30.06.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

Редни број мере: 17.1.5.
Назив мере: Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а.
Индикатор испуњености (квалитета) мере:
Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и службама ЈЛС, усваја акт којим се прописује начин праћења ЛАП-а, а
који садржи најмање следеће елементе:
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НАПОМЕНА – ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ: За спровођење овог Локалног антикорупцијског плана потребни су кадровски ресурси за
израду нацрта аката које је потребно донети.

начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и активностима које су прописане у ЛАП-у;
начин за прикупљање других (алтернативних) информација о стању и статусу мера и активности прописаних у ЛАП-у;
рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене ЛАП-а. Извештај се подноси Скупштини ЈЛС и презентује јавности
најмање једном годишње;
x мере за поступање и позивање на одговорност надлежних служби и органа ЈЛС, као и других органа јавне власти и локалних актера у
случају непоступања по мерама и активностима прописаних у ЛАП-у.
x предлоге за евентуалну ревизију ЛАП-а у складу са променама до којих дође у промени правног оквира, променом околности у ЈЛС и
локалној заједници или у складу са проблемима и изазовима у примени ЛАП-а.
Активности: Усвајање Пословника о раду тела за праћење примене ЛАП-а који садржи елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета)
мере.
Индикатори активности: Усвојен Пословник о раду тела за праћење примене ЛАП-а.
Одговорни субјект: Радно тело за праћење примене ЛАП-а.
Рок: 30.06.2019. године
Потребни ресурси:
Напомене:

x
x
x
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251.

252.

На основу члана 94. и 96. Статута општине Црна Трава

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и

("Службени гласник града Лесковца", број 17/2012)

изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009,

и члана 9. Одлуке о установљавању награда и других

81/2009, 64/2010, 24/2011, 121//2012, 42/2013, 50/2013,

признања општине Црна Трава, број 06-99/2017-01 од

98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 13. став 2.

26.04.2017. године, Скупштина општине Црна Трава, на

Правилника о условима и начину рада Комисије за

седници, одржаној дана, 19.04.2018, године донела је

стручну контролу планских докумената, Комисије
за контролу усклађености планских докумената и

ОДЛУКУ

Комисије за планове јединице локалне самоуправе

О ДОДЕЉИВАЊУ АПРИЛСКИХ НАГРАДА

("Службени гласник РС" број 55/2015), Скупштина

И ДРУГИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ

општине Црна Трава на седници одржаној дана

ЦРНА ТРАВА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ

19.04.2018. године доноси

26.04.2018. ГОДИНЕ

ОДЛУКУ

1) Као израз друштвеног признања за посебан до-

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

принос у развоју општине Црна Трава и њеној афи-

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

рмацији, Априлско јавно признање у облику Повеље
додељује се:

Члан 1.

- Његовој екселенцији господину Елдару Хасанову,
амбасадору Републике Азербејџан у Републици Србиј

Образује се Комисија за планове општине Црна Трава

и,

(у даљем тексту: Комисија за планове) са следећим
- Љубиши Стојмировићу из Горњег Гара, академику

и народном посланику Народне Скупштине Репу-

члановима:
- Милча Савић, дипломирани грађевински инжењер
из Црне Траве, са лиценцом одоворног пројектанта,

блике Србије,
- Драгану Дамјановићу, публицисти, новинару и

број 312 М795 13, за председника
- Спасоје Ђорђевић, дипломирани инжењер архите-

академику из Београда,
- Зорану Станковићу из Власотинца, Јавном право-

ктуре из Лесковца, са лиценцом одговорног урбанисте,

браниоцу општине Власотинце, који штити и имо-

број 200 0239 03, на предлог Министра грађевинарства,

винска права и интересе општине Црна Трава,

саобраћаја и инфраструктуре, за заменика председника

- Марку Ивићу, предузетнику из Београда,

- Зоран Милчић, дипломирани грађевински инжењер

Привредном друштву за производњу, трговину и

из Црне Траве, са лиценцом одговорног извођача радо-

услуге "Контакт река" д.о.о. из Црне Траве и

ва, број 411 7071 04, за секретара

- Драгану Клисури из Београда, директору пре-

- Раде Величковић, дипломирани грађевински инже-

дузећа специјализованог за изградњу мини хидро-

њер из Црне Траве, са лиценцом одговорног урбанисте,

електрана "ХИДРО ТАН" д.о.о. из Београда.

број 203 1159 09, за члана и

2) Априлска јавна признања општине Црна Трава за

- Ивана Јоксимовић, дипломирани инжењер архите-

2018. годину, на свечаној седници Скупштине општи-

ктуре из Лесковца, са лиценцом одговорног урбанисте,

не Црна Трава, уручиће добитницима Славољуб

број 200 0249 03, на предлог Министра грађевине,

Благојевић, председник општине Црна Трава.

саобраћаја и инфраструктуре, за члана.

3) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

Члан 2.
Задатак Комисије за планове је да обавља стручне
послове у поступку израде и спровођење планских
докумената из надлежности општине Црна Трава,
да обавља стручну контролу планских докумената
из надлежности општине Црна Трава и да обавља
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послове јавног увида у плански документ из надле-

Право на накнаду из претходног става имају лица која

жности општине Црна Трава, у складу са Законом.

нису у радном односу у надлежном органу општине

Члан 3.

Црна Трава који спроводи поступак стручне контроле
и поступак јавног увида и којима није у опису посла

Мандат чланова Комисије за планове траје четири

обављање послова из делокруга рада Комисије за

године, а почиње да тече 09.05.2018. године, када

планове.

престаје мандат актуелном саставу Комисије за пла-

Чланови Комисије за планове који немају пребива-

нове и то: Милчи Савићу из Црне Траве, Спасоју

лиште на територији општине Црна Трава имају

Ђорђевићу из Лесковца, Зорану Милчићу из Брода и

право на накнаду трошкова превоза за долазак на

Александру Николићу из Црне Траве.

седници Комисије за планове у висини од 10% цене

Члан 4.
Комисијија за планове ближе уређује свој рад пословником о раду комисије.
Члан 5.
Свим члановима Комисије за планове (председнику,
заменику председника, секретару и осталим члановима) припада накнада за рад по одржаној седници
у висини од 5% просечне бруто зараде у Републици
Србији, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.

литра горива по пређеном километру на релацији од
места пребивалишта до места одржавања седнице
Комисије за планове.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у ”Службеном гласнику града Лесковца”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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