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На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07, 83/14-др.закон), члана 78. и 79. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС" број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 , 62/13испр.,108/13 и 142/14, 68/15-др. закон и 103/15),
члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање и
буџетских фондова ("Службени гласник РС" број
18/15) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута Општине
Бојник ("Службени гласник општине Лесковац",
бр.11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13 и 21/15),
Скупштина Општине Бојник на седници одржаној
дана 2. 6. 2017. године, донела jе:

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16 - др. закон), члана 46.
став 1., тачка 8.) и став 6. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 34/10одлука УС и 54/11), члана 24. став 1. тачка 20.
Статута општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 4/10, 20/13, 21/15 и
1/16), Скупштина општине Бојник седници одржаној дана 2. 6. 2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК
I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника
Драгише Димитријевића из Лапотинца, са изборне
листе Александар Вучић - Србија побеђује, због
смрти.

ОДЛУКУ
O ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОЈНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-10-1/17
Датум: 2. 6. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
Дејан Стојановић

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни
рачун буџета Општине Бојник за 2016. годину и
укупно остварени текући приходи и примања и
пренета средства и укупно извршени расходи и
издаци и резултат пословања са рачуна извршења
буџета Општине Бојник за 2016. годину.
Члан 2.
У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12.
2016. године утврђена је укупна актива у износу
од 539.848.000,00 динара и укупна пасива у
износу од 539.848.000,00 динара.
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Члан 3.
У консолидованом Билансу прихода и расхода у
периоду од 1. 1. 2016. до 31. 12. 2016. године утврђени су:
1. Укупно остварени текући приходи и примања
по основу продаје нефинансијске имовине........
315.529.000,00 динара

20. јун 2017.

31. децембра 2016. године утврђена су укупна
примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и
продаје финансијске имовине) у износу од
19,604.000,00 динара и укупни издаци (као збир
издатака за нефинансијску имовину и издатака
за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 3,789.000,00 динара.

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за
набавку нефинансијске имовине .......................
305.974.000,00 динара

На овај начин утврђен мањак примања износи
23,393.000,00 динара.

3. Разлика између укупно остварених текућих
прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих
расхода и изадатака за набавку нефинансијске
имовине (буџетски суфицит) ... 9.555.000,00
динара, коригован за 62.000.00 динара утрошених из пренешених прихода из ранијих година износи 9.617.000,00 динара.

Члан 6.

Члан 4.
Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у
износу од 9.617.000,00 динара као разлика између
укупно остварених текућих прихода и примања
по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.
Члан 5.
У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању запериод од 1. јануара до

У консолидованом извештају о новчаним токовима
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године утврђени су укупни новчани приливи (класа
7, класа 8 и класа 9) уизносу од 315,529.000,00
динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа
5 и класа 6) у износу од 309.763.000,00 динара,
односно вишак новчаних прилива од 5.766.000,00
динара, који, коригован износом салда са почетка
године од 626.000,00 динара, утврђује салдо готовине на крају године у износу од 6,392.000,00
динара.
Члан 7.
У консолидованом извештају о извршењу буџета
за период 1. јануар до 31. децембар 2016. године
остварени приходи и примања и расходи и издаци
утврђени су на следећи начин:
(у 000 дин.)
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утврђен је укупан буџетски суфицит у износу од
9,617.000,00 динара као разлика између укупних
текућих прихода и примања у износу од
315.529.000,00 динара и укупних текућих расхода
и издатака у износу од 305.974.000,00 динара по
свим изворима финансирања.
На овај начин утврђен буџетски суфицит коригован
за 62.000.00 динара утрошених из пренешених
прихода из ранијих година износи 9.617.000,00
динара.
Стање на рачуну 840-505 на 31. 12. 2016. године
је 10.521.053,70.
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Члан 9.
Фискални суфицит остварен у 2016-ој години, у
износу од 3,670.087.00 динара, у потпуности е
преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање текућих расхода.
Члан 10.
Планирани и остварени текући приходи и примања
буџета Општине Бојник у 2016. години - по изворима, исказани су у табеларном прегледу који
следи (Табела 1.), и то у апсолутном износу и
процентуално у односу на укупно остварене приходе односно примања.

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Остварени текући приходи и примања, пренети
приходи из претходне године, као и извршени
текући расходи и издаци у Завршном рачуну извршења буџета Општине Бојник у 2016. години
износе у динарима
1. Остварени текући приходи
и примања

297,637.170.00

2. Пренети приходи из
претходне године
Укупно расположиви приходи

563.858,00
298,201.028,00

3. Распорећени и извршени текући
расходи и издаци
Салдо готовине на крају године

297.756.083.00
444.944.00

1. Остварени текући приходи
и примања

297.637.170,00

2. Распоређени и извршени
расходи и издаци

293.967.083,00

Вишак прихода и примања фискални суфицит

3.670.087,00
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Дефицит од 119.000 коригован из прихода из ранијих година за трошкове отплате кредита односно
целог трошка на економској класификацији 600000
од 3.789.000,00 тако да разлика између њих даје
фискални суфицит од 3.670.000,00. На рачуну
извршења буџета 840-49640-09 тренутно стање
је 445.000,00.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Завршни рачун буџета Општине Бојник за 2016.
годину садржи:
- Консолидовани Биланс стања;
- Консолидовани Биланс прихода и расхода;
- Консолидовани Извештај о капиталним расходима ифинансирању;
- Консолидовани Извештај о новчаним токовима;
- Консолидовани Извештај о извршењу буџета;
- Извештај о извршењу буџета Општине Бојник
за 2016. годину
- Извештај о стању задужености општине и обавезама по узетим кредитима као и датим гаранцијама
- Извештај о коришћењу средстава текуће и
сталне буџетскерезерве;
- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења.
Члан 14.
Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине
Бојник за 2016. годину усвојену од стране Скупштине општине Бојник доставити Управи трезора.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику Града
Лесковца".
02 Број: 06-10-2/17
У Бојнику, 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Страна 1202 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

368.
На основу члана 92. став закона о буџетском
систем ("Службени гласник РС" број 54/2009
101/2011, 93/22012, 62/2013, 63/2013 испр., 142/214,
68/2015 - и др. закон 103/2015 и 99/216) и на
основу нашег захтева Бојник број: службено/17
од 10. 5. 2017. ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА нам је дала сагласност да ангажујемо
друго лице које испуњава уселове за обављање
послова ревизије финнансијских извештаја. Стога
Скупштине Опстине Бојник дана 2. 6. 2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ДРУГОГ ЛИЦА КОЈЕ
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО
И РЕВИЗИЈА
I

20. јун 2017.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ БОЈНИК
Члан 1
У Одлуци о општинској управи општине Бојник
("Сл. Гласник града Лесковца" бр49/2016 и 3/2017)
у чл. 18 после става 1 додају се став 2 и 3 који
гласе:
"Правилником о систематизацији послова и радних
задатака у општинској управи може се систематизовати радно место заменик начелника управе."
"Начелник управе и заменик начелника управе
су службеници на положају чија су права и дужности утврђене Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе."

Став 2. постаје став 4.

Локална власт је одговорна за испуњеност законских услова за обављање ревизије.

Члан 2
Члан 19. мења се и гласи:

II
Одлуку објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-10-3/17
Датум: 2. 6. 2017. године
Председник Скупштине
Дејан Стојановић

"За начелника управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци."
Члан 3.

369.
На основу члана 59.став 1. Закона о локалној самоуправи ( «Службени гласник РС», бр. 129/07 и
83/2014),члана 69. Статута општине Бојник
("Службени гласник града Лесковца" бр. 11/2008.,
23/08, 3/0, 9/09....и 1/16) и чл. 50 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 21/2016),
Скупштина општине Бојник на предлог општинског већа, на седници одржаној дана 2. 6. 2017.
године, доноси:

У члану 20. после става 1. додаје се став 2. који
гласи:

"Заменик начелника управе поставља се на исти
начин и под истим условима као начелник управе."
Члан 4.
После члана 20. додају се чланови 20а, и 20б
који гласе:

20. јун 2017.
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"Члан 20 а"
"Услови за престанак рада начелника управе и
заменика начелника управе, разлози за разрешење
и начин и последице престанка рада на положају
утврђују се у складу са Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе."
"Члан 20 б"
"Уколико није постављен начелник управе, као
ни његов заменик.до постављења начелника управе, као и када начелник управе није у могућности
да обавља дужност дуже од 30 дана. Општинско
веће може поставити вршиоца дужности службеника који испуњава утврђене услове за радно
место слушбеника на положају (начелник управе),
који ће обављати послове начелника управе,
најдуже на три месеца без спровођења јавног
конкурса.
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аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе".
"Члан 42 в"
"О жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и
о жалбама учесника интерног и јавног конкурса,
у другом степену одлучује Жалбена комисија општине Бојник.

Против одлуке Жалбене комисије може се покренути управни cпop."
Члан 6.
Овлашћује се начелник општинске управе да изради пречишћен текст Одлуке о општинској
управи општине Бојник.
Члан 7.

Уколико службеник на положају није постављен,
јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава
у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности
може се продужити најдуже још три месеца.

02 Број: 06 -10- 4/17
Датум: 2. 6. 2017. г.

По истеку рока из става 1. и 3. овог члана вршилац
дужности начелника се распоређује на радно
место на коме је био распоређен до постављења."

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Председник
Дејан Стојановић

Члан 5.
После члана 42. додају се чланови 42а, 42б и 42в
који гласе:
"Члан 42 а"
"О правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа одлучује се решењем у
складу са законом којим се уређује управни поступак.

Решење има карактер управног акта."
"Члан 42 б"
"Жалба на решење изјављује се у року од осам
дана од дана достављања решења, осим ако законом није одређен краћи рок.
Жалба не задржава извршење решења осим ако
је изричито одређено Законом о запосленим у

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II. РЕДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2017. ГОДИНУ
Садржај
1. Општи део
1.1. Правни основ за израду оп за водотоке 11реда
1-2. Географски положај, природни чиниоци и
ресурси
1.2.1. Географски положај
1.2.2. Климатски и хидролошки фактори
1.2.3. Рељеф са хидрографском мрежом општине
Бојник
1.2.4. Пољопривредно земљиште
1.2.5. Воде и водна инфраструктура
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1.3. Извод из републичког оперативног плана за
водотоке 1. реда
1.3.1. Координатори одбране од поплава и помоћници
1.3.2. Главни руководиоци одбране од поплава
по водним подручјима и њихови заменици
1.3.3. Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове
1.3.4. Остала правна лица задужена за спровођење
одбране од поплава
1.3.5. Лица задужена за евидентирање података
о поплавним догађајима на водама 1. реда и
системима за одводњавање у јавној својини
1.3.6. Правно лице надлежно за организовање и
спровођење одбране од поплава, руководилац
одбране од поплава на водном подручју, његов
заменик и помоћник, секторски руководилац
одбране од поплава и његов заменик
2. Технички део
2.1. Водотоцi 2. реда од значаја за одбрану од поплава
2.2. Процена угрожености од поплава
2.3. Превентивне мере заштите од поплава

20. јун 2017.

Чланом 55. став 5. Закона о водама (Сл. гласник
РС бр. 30/10, 93/12) прописано је да Оперативни
план за воде 2. реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног центра.
Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је
да Оперативни план воде 2. реда нарочито садржи:
податке потребне за ефикасно спровођење одбране
од поплава, критеријуме за проглашавање одбране
од поплава, имена руководилаца и називе субјекта
одбране од поплава, имена руководиоца и називе
субјекта одбране од поплава, начин узбуњивања
и обавештавања.
Такође, истим чланом Закона о водама прописано
је да се Оперативни планом за воде 2. реда доноси
у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде 1. реда, за период од једне године,
најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног
плана за воде 1. реда.
Наредбом Министра пољопривреде и заштита
животне средине (" Сл. гласник РС" број 05/2017)
утврђен је Општи план за одбрану од поплава за
2017. године. Овим планом дефинисано је да:
- институционално оганизовање одбране од поплава
- одбрана од поплава и руковођење одбраном од
поплава

3. Предмер и предрачун превентивних радова 3.
оперативни део

- фазе одбране од поплава

3.1. Критеријуми за проглашење одбране од поплава

- превентивни радови и мере у циљу припреме
за одбрану од поплава ван периода у којем се
спроводи одбрана од поплава

3.2. Оперативне мере заштите од поплава
3.3. Руковођење одбраном од поплава
3.4. Задаци, одговорност и координација субјеката
руковођења у одбрани од поплава
3.5. Збрињавање угроженог и настрадалог становништва
3.6. Преглед механизације и опреме која се ангажује у одбране од поплава
3.7. Чланови штаб за ванредне ситуације општине
Бојник
4. Графички приказ
1. Општи део
1.1. Правни основ за израду ОП
за водотоке 2. реда

- проглашење и укидање одбране од поплава
- овлашћења и дужности лица која координирају
одбрану од поплава
- дужности, одговорности и овлашћења лица
која руководе одбраном од поплава на водама
1. реда
- дужности и одговорности и овлашћења лица
који руководеодбраном од поплава на водама
1. реда
- дужности и одговорности предузећа и других
субјеката који учествују у спровођењу одбране
од поплава.
Наредбом Министра пољопривреде и заштита
животне средине РС ("Сл. гласник РС број 5/2017)
од 25. 1. 2017. године утврђен је Оперативни
план за одбрану од поплава за 2017. годину. Овај
план се односи на воде 1. реда.
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1.2. Географски положај, природни
чиниоци и ресурси

који су сиромашни водом. Један од узрока су недовољне количине падавина.

1.2.1. Географски положај

Тле чине разни типови земљишта, а биљни свет
је знатно измењен у односу на прошлост, нарочито
шумски покривач.

Пусторечка котлина са прорадио - географским
одликама је једна од специфичних котлина. Општина Бојник обухвата 36 насељених места са
укупно 13.255 становника (по попису из 2011.
године). Смештена је у северозападном делу лесковачке котлине, у сливу Пусте реке по којој се
цео простор назива.
Седиште општине, варошица Бојник, удаљена је
од Лесковца 21 километар, од Ниша 45 километара,
а преко Брестовца удаљеног 20 км, повезана је са
међунаредним путем Е-75.Територија општине
Бојник простире се на 264 км, а најзначајнија
привредна грана је пољопривреда. Последњих
година је интензивирана, поготово у воћарској
производњи, коштичаво и јагодасто воће. Укупно
обрадиво пољопривредно земљиште на територији
општине Бојник је 19.329 хектара или 73,01%
укупне територије, што чини једну одјединственијих општина у Србији.
1.2.2. Климатски и хидролошки фактори
На опште Географске - климатске факторе Пусторечке котлине утиче претежно умерено - котинентална клима, на крајњем западу прелази у субпланинску и планинску климу. Средња месечна
температура у јануару је -0,1 степен целзијусов,
а у јулу 23,30 степена целзијусових. Дужина вегетационог периода је од 240-260 дана годишње.
Годишње на један метар квадратни буде од 634 727мм падавина, а њихова расподела изражена и
то кроз V XI и два минимума и то III иVIII.
1.2.3. Рељеф са хидрографском
мрежом општине Бојник
Подручје општине Бојник има низијске и брдско
- планинске, стим да преовлађују терени између
200 и 600 мнв (око 70% укупне територије).
Најнижа тачка је у котлинском делу пусте реке
око 130 мнм, а највиши врх је Шопот са висином
од 1.409 м. надморске висине.
Пусторечка котлина са природно - географским
одликама је једна од специфичних котлина. Географско - литолошки састав је веома разноврстан,
а разноврсни су и облици рељефа, посебно су
бројне епигоније, површи и урвине. Пусторечка
котлина има велики број извора и водотокова,

У условима већих падавина поплаве су веома
присутне, а негативне последице су им редован
пратилац. Обично се очекују у јесен и у пролеће,
али огромне штете изазивају и у осталим годишњим добима. Настају као резултат преливања
вода изван природних и вештачких граница, односно када вода премашује капацитет природног
задржавања. Пораст водотокова и формирање поплавних таласа су најчешће условљени количином
падавина, отапањем снега, али потенцијалну
опасност представљају вештачке акумулације јер
при рушењу бране могу настати немерљиве последице по становништво, материјална добра и територију.
Једна од одлика режима река у пусторечкој
котлини је да су оне бујичног карактера и често
наносе знатне материјалне штете становништву.
Посебно водоодржљиве стене са којих се сливају
атмосферске падавине у водотоке са знатним нагибом терена речног корита, затим повремене
обилне падавине, нагло отопљавање снега и делимично обешумљени и проређени шумски терени,
представљају потенцијалне елементе за настанак
поплава. Поплаве у пусторечкој котлини настају
када за краћи временски период излуче падавине
од преко 50 мм. Тада би и сам центар Бојника
могао бити угрожен, уколико би се излучиле
обилне количине падавина и истовремено надошли
водотоци у горњем сливу пусте реке.
Посебно карактеристичне поплаве на територији
општине Бојник биле су у 2004. и 2006. години,
када је дошло до разорних поплава са наношењем
знатних материјалних штета становништву и
самој инфраструктури ове варошице. Велика
рашчлањеност терена нарочито у планинском
делу нарочито у планинском делу, условила је
сложену структуру површина према нагибу. Терени
са нагибима од 5% до 10% заузимају око 24%
подручја општине Бојник и простиру се у западном
делу и нижим брежуљкастим подручјем и обухвата
насеља Ивање, Добра Вода, Магаш као и делове
месне заједнице Горњи Брестовац.
Нагиби преко 30% имају најмање учешће. Преовлађују јужне експозиције у односу на северне,
а најзаступљеније су западне и источне експозиције
(С,СЗ,СИ) са укупно 37%, условно повољне или
неповољне за највећи број активности, затим
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топле експозиције (Ј, ЈИ,ЈЗ) са 34% изразито повољне за поједине активности. Неутралне експозиције преовлађују у северном делу подручја општине док је у јужном делу заступљеност већа
заступљеност северних и јужних експозиција.
1.2.4. Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште (19.329 ха) обухвата
око 73,01% територије општине Бојник, а само
земљиште се дели према висинској разлици на
равничарско, равничарско брдско, и планинско
земљиште. Све ове поделе имају своје предности
јер је сама природа одредила да се равничарски
део користи за ратарску производњу и овде
спадају површине испод 250 м.н.в., равничарско-брдски који је изузетно погодан за воћарску
производњу, а ту спадају површине изнад 250
м.н.в., и планински део изузетно повољан за
развој сточарства.
1.2.5. Воде и водна инфраструктура
Површинске воде на подручју слива пусте реке
су веома оскудне, са изразитом временском неравномерницом карактеристичном за југ Србије,
са краткотрајним поводњима што представља велику не повољност са гледишта могућности захватања воде из водотокова. Највећи потенцијал
воде налази се у зони Радан планине, чији потоци
најчешће осцилују између 130 л/с у минимуму,
па до 1000 л/с у периоду великих вода. То је
уједно и најважнији ресурс на подручју пусторечке
котлине.

20. јун 2017.

1. Каменичка река
2. Јорговански поток
3. Вујановски поток
4. Сувопољски поток - шужгон
5. Бојнички поток -јендек
6. Шумски поток
7. Ђуковачки поток.
1.3. Извод из републичког Оперативног
плана за водотоке 1. реда
Општина Бојник припада водном подручју Морава.
Правно лице задужено за организовање и епровођење одбране од поплава на водотоцима 1.
реда на територији Општине Бојник је ЈВП
"Србијаводе" - БПЦ "Морава" Ниш. Општина
Бојник обухваћена је Републичким Оперативним
Планом као сектор М.10.7. водног подручја "Морава", а према Наредби о утврђивању републичког
Оперативног плана за одбрану од поплава који
се односи на водотоке 1. реда.
Оперативни план за одбрану од поплава за 2017.
годину донет је на основу Наредбе Министарства
пољопривреде, и заштита животне средине РС
("Сл. гласник РС" број 05/2017.).

Брана "Брестовац" са пратећим објектима изграђена је и стављена у функцију још давне 1987.
године. Првенствено намењена је за снабдевање
становништва здравом пијаћом водом, а делом и
дистрибутивним водом служи и за наводњавање
пољопривредних површина у комасационом подручју на површини од 500 хектара. Што се тиче
водоснабдевања, до сада је доста урађено на довођењу здраве пијаће воде до самих насеља Придворице, Бојника, Ђинђуше, Лапотинце, Кацабаћ,
Стубла, Косанчић и Црквица а чине се напори да
се здрава пијаћа вода доведе и до осталих месних
заједница код којих питање водоснабдевања није
решено на адекватан начин.

Оперативни план за одбрану од поплава за
2017. годину садржи:

Сагласно одредбама члана 55. ст. 1.5. и 6. Закона
о водама ( Сл. гласник РС број 30/10), оперативним
планом одбране од поплава обухваћени су водотокови:

3.4. Преглед хидролошких и метеоролошких станица и пунктова за осматрање ледених појава

3.1. Назив правних лица надлежних за организовање и спровођење одбране од поплава на територији Републике Србије и имена руководилаца одбране од поплава и других одговорних
лица;
3.2. Оперативни план за одбрану од поплава од
спољних вода и загушења ледом;
3.3. Оперативни план за одбрану од поплава од
унутрашњих вода;
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Назив правних лица надлежних за организовање и спровођење одбране
од поплава на територији републике србије и имена руководилаца
одбране од поплава и других одговорних лица
1.3.1. Координатори одбране од поплава и помоћници

1.3.2. Главни руководилац одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

1.3.3.

Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове
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1.3.4. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава
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1.3.5. Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама 1. реда и системима за одводњавање у јавној својини

1.3.6 Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац
одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац одбране
од поплава и његов заменик
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2. ТЕХНИЧКИ ДЕО
2.1. ВОДОТОЦИ 2. РЕДА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
Одредбама закона о водама ("Сл. гласник РС"
бр. 30/2010, 93/1 2) извршена је подела вода
према значају које имају за за управљање водама
на воде 1. реда и воде 2. реда на основу утврђених
критеријума:
- положаја водотока у односу на државну границу
- величину и карактеристику слива
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9. Каменичка река
10. Ћуковачки поток.
Према подацима ЈВП "Србијаводе", Водопривредни центар "Морава" Ниш, поседује податке
о протицајима на основу резултата прорачуна за
водотоке на територији општине Бојник где је
Шумарски факултет из Београда 2006. године
урадио "Идејно решење уређења бујичних подсливова и слива Пусте реке". Резултати прорачуна
максималног протицаја меродавних великих вода
услед надпросечних услова влажности дати су
табеларно:

- карактеристике водотока са аспекта коришћења
вода,заштите вода и заштите од вода.
Одлуком владе Републике Србије од 4. новембра
2010. године утврђен је попис природних и вештачких водотокова који су категорисани као водотоци, односно као воде 1. реда сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису
1. реда сматрају се као водотоци 2. реда.
Одбрану од поплава организује и спроводи на
водама 1. реда у јавној својини Јавно водопривредно предузеће (у овом случају ЈВП "Србијаводе"), а на водама 2. реда јединица локалне самоуправе (у овом случају општина Бојник), у складу
са Општим планом за одбрану од полава за период
од 2012. до 2018. године и Републичким оперативним планом за одбрану од поплава за 2016.
годину.
Обзиром да је законском регулативом извршена
подела и надлежност у погледу организовања и
спровођења одбране од поплава на Републику
Србију и јединице локалне самоуправе у складу
са Одлуком о попису вода 1. реда то ће се овим
Оперативним планом извршити разграничење на
водотоке 1. и 2. реда на територији општине
Бојник, а оперативним планом у смислу организовања и спровођења одбране од поплава, биће
обухваћени само водотоци 2. реда и то:
1. Магашка река
2. Вујановска река
3. Јорговански поток
4. Сувопољски поток - шужrон
5. Шумски поток
6. Златска река
7. Бојнички поток - јендек
8. Ђачки поток

1. Магашка река је десна притока Пусте реке.
Бујичног је типа пружа се од севера ка југу, а
формира се на северној падини Радан планине
са највишом котом од 973 метара и котом на
ушћу од 260 метара. У изворишном делу корито
Магашке реке усечено је у релативно еродибилне стене, а на тој деоници сам ток је доста
усечен тако да је присутан значајан лад, што
би наравно представљало већу опасност од
изливања и плављења пољопривредног земљишта са леве и десне стране обале. Поред
оваквог састава односно природе терена 1:1, а
којој се налази, односно где протиче ова река,
изградњом бране "Брестовац" у многоме је решено плављење терена, јер је она главни снабдевач акумулације "Брестовац". Што се тиче
техничке документације за овај слив иста не
постоји односно никада није урађена, јер је
изградњом акумулације проблем плављења делимично решен.
2. Вујановска река: Њено извориште гравитира у
северном делу планине Радан, а спада у оскудно
подручје по количини воде на годишњем нивоу,
мада у зимском периоду њена количина воде
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се знатно повећава те да плави пољопривредно
земљиште са леве и десне стране обале. С обзиром да је слив овог водотока дужински веома
велики и износи око 27 километара, услед наиласка великих вода минор корита не може да
прими сву потребну количину воде, па долази
до чешћег изливања из минора речног корита,
а и сама површина воде директно утиче на повећање водене површине на Пустој реци. Што
се тиче пројектне документације иста не постоји
за овај ток, а радови на овом току нису до сада
предвиђани, јер врло мало постоји опасност
од неке велике материјалне штете.
3. Јорговански поток: Извориште самог потока је
у северном делу месне заједнице Стубла, са
нагибом од 15% и сливном површином од око
8 километара представља значајан сегмент у
билансу вода које остављају знатне материјалне
штете поготово на пољопривредном . земљишту
како у самој месној заједници тако и у осталим
месним заједницама. Што се тиче радова исти
су изведени у 2010. години, где је обала овог
потока подигнута са леве и десне стране, извршено је чишћење дна корита и крчење шибља.
Што се тиче пројектне документације за овај
поток постоји, а израђена је од стране "ХИДРОПРОЈЕКТА" из Београда још од 1987. године.
4. Ђачки поток: Најзначајнији поток, коме се последњих: година придаје све већи значај, због
велике сливне површине коју има, и који је у
време наглог водостаја знатно повећава своју
површину јер не може да прими сву количину
воде. Стога је још 2007. године извршено делимично чишћење у смислу повећања пропусне
моћи, као и делимична санација обала са леве
и десне стране. У току 2006. године због изливања воде из овог потока било је поплавом захваћено око 150 домаћинстава у М.З. Придворица, а пољопривредно земљиште са леве и
десне стране Ђачког потока редовна је појава
изливања воде. Регулација дела потока од ушћа
па у дужини од 500 метара је делимично
решена, али због нерешених имовинско - правних односа овај део је изостављен. Званично
постоји ситуациони план који је урађен, али
потребно је одрадити и техничку документацију
којом би се регулисали радови које треба предузети на изградњи и санирању овог потока.
5. Бојнички поток - јендек. Основни задатак овог
потока је да вишак воде са виших делова
одводи у речно корито Пусте реке. Овај канал
је у функцији од 1978. године, а сама његова
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дужина је око 800 метара. 2006. године је извршена његова реконструкција, односно чишћење од растиња, као и подизање обалоутврда
са леве и десне стране. Подизањем обала са
леве и десне стране спречава се плављење насеља у Бојнику и то насеље са леве стране
(улица Ђуке Динића, улица Светога Саве, као
и део насеља улице Зеле Вељковића). 2005. године услед изливања овог потока поплавом је
било захваћено око 150 домаћинстава у горе
наведеним насељима, и где је материјална
штета на инфраструктури веома велика.За овај
поток не постоји пројектна документација, а
његовом санацијом је у потпуности спречено
изливање воде и плављење горе наведених насеља.
6. Златска река је десна притока Пусте реке, у
принципу је веома сиромашна водом у време
летњих месеци, па је честа појава пресушивања
у овом периоду. Њен значај а и потенцијална
опасност је у време обилних киша када водостај
зна да буде већи од дозвољеног и директно
врши притисак и утиче на повећање водостаја
Пусте реке, нарочи:го низводно од Бојника
што се манифестује честим изливањем нарочито
у насељима Придворива, Ђинђуша, и Лапотинце. Потребно је урадити подизање обале
са леве и десне стране од насеље Доње Коњувце,
па до улива у Пусту реку. Собзиром да последњих двадесетак година ова река није имала
никакве инвестиционе адове, и да је временом
промењен ток реке неопходно је спровести инвестиционе радове и вратити ток реке у првобитно стање, као и решити имовинско - правни
статус који очито представља проблем већ дуги
низ година, као и спровести већ горе инвестиционе радове.
7. Каменичка река десна притока Пусте реке, а
због велике сливне површине веома је значајна
када је у питању изливање воде из корита, јер
нема одрађене обале - утврде са леве и десне
стране. На овој деоници није рађено ништа
што се тиче радова, а разлог је недостатак финансијских средстава, нити постоји техничка
документација.
Критична деоница коју би требало одрадити је
од насеља Каменица па до улива у Пусту реку.
Активности у циљу уређења а самим тим и чишћењем Каменичке реке односно њеног корита за
бољи проток воде од шибља, растиња и наноса
који се стварају приликом обилних киша долази
до бујићних вода па се самим тим честа претња
за плављење приобаља као и домаћинстава у не-
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посредњој близини реке. Све се своди у смислу
продубљавања речног корита, чишћења од жбунастог растиња и формирање обале - утврда.
Приказ штићених подручја
на водама 2. реда
Подручје општине је до сада било подједнако
угрожено како од великих вода 1. реда Пусте
реке тако и вода П реда Магашке реке, Вујановске
реке, Јорговански поток,Сувопољски поток - шужгон, Шумски поток, Златска река, Бојнички поток
-јендек, Ђачки поток, Каменичка река и Ћуковачки
поток.
Изведени су регулациони радови, на појединим
рекама, тј. потоцима који угрожавају колико се
могло али је потребно предвидети наставак око
рашчишћавање речног тока колико је то потребно.
2.2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
ОД ПОПЛАВА
Процена угрожености од поплава је урађена на
основу расположивих података којима располаже
Одељење за привреду и финансије - Одсек за пољопривреду. Према овим подацима неспорна је
чињеница да је опасност од поплава на територији
општине Бојник присутна, и да се нарочито испољава у време дугих и обилних киша, при јаким
пљусковима код наглог отапања снега и при ерозионим процесима у приобаљу река.
Сви водотоци на територији општине Бојник
имају претежно бујични карактер хидролошког
режима, поплаве на њима имају изразито бујичне
карактеристике, брзу појаву уз упоредо јављање
клизишта.
Уобичајени џриступ у одбрани од великих вода
са увођењем степена редовне и ванредне одбране
од поплава није могуће применити код водотокова
са бујичним режимом па се код њих морају применити превентивне мере заштите, које треба да
обухватају просторну целину водотокова, приобаља и слива.
Време од уочавања кишних облака до појаве максималног протицаја траје најчешће до неколико
сати што представља довољно времена да се изврши обавештавање грађана о предстојећој опасности које може да угрози њихово здравље,
животе и имовину.
Одбрану од поплава на водотоцима другог ре.да
без обзира да ли постоје или не објекти за заштиту
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од штетног дејства воде у надлежности је локалне
самоуправе односно општине Бојник. Локална
самоуправа израђује и доноси Локални оперативни
план одбране од поплава за воде другог реда.
Планове одбране од поплава доносе и предузећа
и друга правна лица чија имовина може бити
угрожена. Водоток Пусте реке низводно од регулисаног дела тока у самом насељу као и нерегулисани водотокови Вујановске реке, Коњувачке
реке и др. Код појаве великих вода могу плавити
обрадиве површине изазивајући штету на засејаним културама од 30% до 100%.
У циљу спречавања настајања поплава и умањења
штетних последица на нерегулисаним водотоцима,
неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере заштите у овој процени.
У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити становништво и материјална добра, Општински штаб за ванредне ситуације у сарадњи са одговарајућим органима
локалне самоуправе непосредно учествују у организовању и спровођењу мера и активности на
одбрани од поплава ангажовању снага и средстава
ЦЗ.
Службе које' врше осматрање и обавештавање са
својим елементима обезбедиће благовремено откривање опасности, праћење и обавештавање
надлежних органа, организација команди Војске
Србије и становништву. У случају непосредног
угрожавања становништва обезбедиће обавештавање и узбуњивање на угроженом подручју.
Плановима одбране од поплава треба предвидети
могућности ангажовање снага и средстава команде
најближег гарнизона Војске Србије на пружању
помоћи настрадалом становништву. У случају
катастрофалних поплава планирати мобилизацију
средстава (грађевинске механизације, агрегата,
пумпи, моторних возила и др.) у власништву
правних и физичких лица у активностима заштите
и спасавања становништва.
Руковођење и координацију ангажованих снага
и средстава на подручју општине Бојник у одбрани
од поплава вршиће Општински Штаб за ванредне
ситуације који је образован Одлуком Скупштине
општине Бојник.
2.3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
1. Кроз израду и усвајање просторног плана Општине Бојник обезбедити да се у наведени план уграде сви захтеви заштите од поплава.
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2. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито
насељених места обезбедити прилагођавање
истим потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара.
3. Извођење антиерозионих радова, првенствено
пошумљавањем и санирањем клизишта.
4. Израда недостајућих одбрамбених насипа,
првенствено обало - утврда и одржавање постојећих.
5. Израда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих
6. Изградња система канала за одвођење вода и
њихово одржавање
7. Пре изградње мостова и пропуста, исти изградити са већом пропусном моћи воде.
8. Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа које би настао рушењем и преливањем бране и хидроакумулације.
9. Организација система јавног узбуњивања на
већим водотоковима и високим бранама ради
благовременог обавештавања о опасностима
од поплава и спровођења евакуације.
10. Оспособљавање становништва за заштиту и
спасавање од поплава кроз личну и узајамну
заштиту.
11. Оспособљавање предузећа из области водопривреде за заштиту од поплава и уношење
њихових задатака у планове одбране од поплава.
12. Оспособљавање јединица цивилне заштите,
посебно специјализоване за спасавање на води
и под водом.
13. Израда плана ангажовања команди јединица
Војске Србије у пружању помоћи угроженом
и пострадалом становништву у случају поплава
већих размера.
14. Оспособљавање штабова цивилне заштите за
руковођење акцијама заштите и спасавања од
поплава.
15. Кроз практичне вежбе организованих снага
цивилне одбране увежбати радње и поступке
из области заштите спасавања од поплава.
16. Израда планова заштите спасавања од поплава.
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ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима
1. (првог) реда и унутрашњих вода са изграђеним
заштитним водопривредним објектима и системима за одводњавање обухваћеним Републичким
оперативним планом за одбрану од поплава финансира Министарство пољопривреде и заштите
животне средине средствима обезбеђеним у оквиру
годишњих планова и програма радова које верификује Влада Републике Србије. Како су на територији општине Бојник водоток Пусте реке,водоток 1. реда, одбрану од поплава на овој реци
финансира, организује и спроводи ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, односно секторски руководилац у сарадњи са локалном самоуправом, односно Штабом за ванредне ситуације.
Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима
2. (другог) реда и унутрашњих вода на нерегулисаним и регулисаним водотоковима (изграђеним
заштитним водопривредним објектима обухваћеним Локалним оперативним планом за одбрану
од поплава) и системима за одводњавање финансира Локална самоуправа, средствима обезбеђеним
у оквиру годишњих планова и програма радова
које верификује Општина Бојник је у свом финансијском плану за 2017. годину испланирала
средства за одржавање водопривредних објеката.
Ако бујични токови угрожавају насеља, и локалне
путеве, средства за изградњу објеката и извршење
радова обезбеђују се из буџта општине, са позиције
"подрачун штаба за ванредне ситуације" - средства
која су предвиђена за те и сличне намене, која би
се користила и у одбрани од поплава и износи
4.700.000,00 динара.
Све накнадне финансијске потребе за извођење
активности предвиђених у оперативном плану
биће обезбеђене из текуће буџетске резерве, јер
ми сада незнамо које ће вредности пројекта бити,
а знаће се након спроведене јавне набавке и ове
вредности из предмера и предрачуна радова су
само потенцијалне а не праве.
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА ВОДОТОКЕ II. РЕДА ЗА 2017. ГОДИНУ
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3. ОПЕРАТИВНИ ДЕО
3.1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Територија општине Бојник према наведеним водотоковима, може се поделити на следећ е деонице
и то:
-

Каменичка река L-1

-

Јорговански поток L-2

-

Вујановски поток L-3

-

Сувопољски поток - шужгон L-4

-

Бојнички поток -јендек L- 5

-

Шумски поток L-6

1. деоница Каменичка река
шифра деонице L-1
ближи опис деонице: Нерегулисан део Каменичке реке од Мијајлице (ушћа) па до улива у
Пусту реку (4,4 км).
1.1. деонични руководилац: Анђелковић Зоран
из Каменице
1.2. заменик деоничног руководиоца: Јанковић
Славољуб из Каменице
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2.2. заменик деоничног руководиоца: Димитријевић Небојша из Стубле
2.3. карактеристични нивои воде:
2.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода 1,0 изнад минора корита
2.3.2. Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава вода у кориту 1,0 метар испод
нивоа круне обале.
2.4. Обезбеђење особља: Припадајућа Месна
Заједница(Стубла)
2.5. Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације МЗ Стубла

3. деоница Бујановски поток L-3
шифра деонице L-3
ближи опис деонице: Нерегулисан део Вујановског потока у целој својој дужини
3.1. Деонични руководилац:Ђорђевић Златко из
Славник
3.2. Заменик деоничног руководиоца: Славиша
Ристић из Речице
3.3. Критеријуми нивои воде:

1.3. Карактеристични нивои воде:

3.3.1 Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода у кориту 1,0 метар изнад
минора корита

1.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава: вода у кориту 1,0 метар изнад минора корита.

3.3.2. критеријуми за проглашење ванредне одбране од поплава вода у кориту 1,0 метар изнад
круне обале.

1.4. Обезбеђење особља Месна заједница Каменица

3.4. Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације Припадајућа Месна заједница

1.5. Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације ЈКП ЈЕДИНСТВО Бојник

2. деоница Јорговански поток L-2

4. деоница Сувопољски поток - шужгон L4
шифра деонице L-4

ближи опис деонице: Регулисани део до улива
у Пусту реку

ближи опис деонице: делимично регулисан
део Сувопољског потока од самог изворишта
па до улива у Пусту реку у дужини од 950 метара

2.1. деонични руководилац: Стаменковић Станиша
из Стубле

4.1. Деонични руководилац Драган Михајловић
из Зелетова

шифра деонице L-2
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4.2. Заменик деоничног руководиоца Милун Стевановић из Зелетова

6.3.2. Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад круне обале

4.3. Карактеристични нивои воде:

6.4. Обезбеђење особља: МЗ Придворица

4.4. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад минора корита

6.5. Обезбеђење алата и материјала: ЈКП Јединство
и М.З. Придворица

4.5. Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава вода у кориту 1,0 метар изнад круне
обале
4.6. Обезбеђење особља, алата, материјала опреме:
ЈКП Јединство, Припадајуће Месне Заједнице

5. деоница Бојнички поток - јендек L-5
шифра деонице L-5
ближи опис деонице: регулисан део потока од
самог изворишта до улива у пусту реку у
дужини од 600 метара
5.1. Деонични руководилац Ђока Глишић из
Ђинђуше
5.2. Заменик деоичног руководиоца Бобан Петровић из Црквице
5.3. Карактеристични нивои воде:
5.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад минора корита
5.3.2. Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад круне обале
5.4. Обезбеђење особља: ЈКП Јединство, МЗ
Бојник

3.2. ОПЕРАШВНЕ МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА
ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА
ЗАШТИТЕ ОД ПОПлАВА
Процена угрожености општине Бојник има изузетно значајно место и чини основу превентивне
и потребне заштите од свих врста опасности. То
показује да у општини Бојник постоје могућности
и изузетна потреба за организовањем, припремањем и спровођењем првенствено превентивних
мера заштите у циљу спречавања и јављања поплава, а затим оперативних мера и поступака којим
се спроводе непосредне припреме за учешће у
заштити и обезбеђује учешће снага и средстава у
циљу ублажавања и отклањања непосредних последица насталих услед поплава.
Оперативне мере спасавања од поплава
1. Праћење водостаја и процена угрожености од
поплава
2. Увођење сталног дежурства,
3. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава,

5.5. Обезбеђење алата и материјала: ЈКП Јединство
и МЗ Бојник

4. Ангажовање водопривредних организација за
одбрану од поплава у складу са утврђеним плановима

6. деоница Шумски поток L-5

5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на
комуникацијама на подручју угроженим од поплава,

шифра деонице L-6
Ближи опис деонице: делимично регулисан
кроз само насеље Придворица па до улива у
пусту реку.
6.1. Деонични руководилац: Горан Живковић из
Придворице

6. Снижавање нивоа воде у хидроакумулацији
« Брестовац» до коте која одговара ткз. Безбедној
коти,
7. Учествовање радних људи и грађана на одбрани
од поплава

6.3. Карактеристични нивои воде:

8. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа
која располажу покретним средствима неопходним на изради насипа, просека, и др. Радова
битних за одбрану од поплава,

6.3.1.Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад минор корита

9. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ sa
спасавање наводи и под водом,

6.2 Заменик деоничног руководиоца: Ранко Костић
из Придворице
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10. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити
и спасавању становништва
11. материјалних добара од поплаве,
12. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угрженом и настрадалом становништву,
13. Коришћење свих расположивих средстава
ради заштите и спасавања на подручјима захваћена поплавом и стављање на располагање
надлежном штабу ЦЗ
14. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавама,
15. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва,
16. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја
угрожена поплавама
17. Организација и спровођење санације терена
и објеката на подручју захваћеног поплавама,
18. Информације и едукације јавности.
3.3. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ
ОД ПОПЛАВА
За руковођење одбраном од поплава на водама 1.
реда на територији општине Бојник Републичким
оперативним планом одбране од поплава утврђеним Наредбом министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, задужено је ЈВП « Србија
воде» Београд, БПЦ «Морава« Ниш са главним
руководиоцем одбране од поплава, руководиоцем
на водном подручју, помоћницима руководиоца
на водном подручју за бране.
За руковођење заштитом од свих врста елементарних непогода и других елементарних непогода,
на територији општине Бојник, Одлуком скупштине општине Бојник образован је штаб за ванредне ситуације. Командант штаба је по функцији
председник општине а у састав штаба поред лица
из структуре валаст ушли су и директори јавних
предузећа и редовних служби и делатности.
За потребе руковођења акцијама заштите и спасавања у МЗ, стамбеним зградама, предузећима
и др. Организацијама установљени су повереници
ЦЗ. Посебно су одговорни за организацију и спровођење личне и узајамне заштите која код одбране од поплава може да предсртавља одлучујући
део снагаза реализацију неких оперативних мера
заштите.
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3.4. ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И
КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА
РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постоји одређени праг падавина који условљава појаву великих вода на водотоцима. Поменути праг може се дефинисати помоћу три параметра: висина падавина, мерење,
прикупљање, обраду, анализу и издавање хидрометеоролошких података, информација и прогноза,
па стога РХМЗ представља основицу целог система
за обавештавање у фазама припреме за спровођење
одбране од поплава.
РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде,
метеоролошке величине (падавине, температуре
и друго), радарска осматрања и др.
Центар за обавештавање и узбуњивање је трансмисија преко које се даље прослеђују све инфорације
које доставља РХМЗ а односе се на појаве бујичних
падавина. Све информације добијене од РХМЗ
прослеђују се штабовима на свим нивоима (национални, окружни, градски и општински).
Све осмотрне промене битне за настанак, ток и
одбрану од поплава Центар за обавештавање и
узбуњивање прослеђује штабовима. За одбрану
од бујичних поплава битни су подаци о наиласку
и месту падања јаког пљуска, наглог топљења
снега као и рушењу мостова и саобраћајница услед бујица и њима покренутих клизишта.
Активност виталних система и континуитет у
раду (медицинска служба, заштита од пожара,
полиција и др.) је врло битно за све време трајања
поплава, због чега је првенствено неопходно обезбедити ове институције од плављења. У оквиру
одбране од поплава морају се благовремено предузети одређене активности на комуналној инфраструктури-електричним и водоводним инсталацијама, како би се елеминисала опасност по
људске животе и ублажила материјална штета
(одговорни у виталним органима унапред дефинишу где, ко и када треба да изврши прекид снабдевања и поново укључење електричне енергије
и инсталација). Одговорни за контролу саобраћаја
предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и прекид комуникација, нарочито
у време евентуалне евакуације становништва из
угроженог подручја. Контрола саобраћаја потребна
је за време, пре и после поплава, дакле у свим
фазама одбране и поплава.
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Задаци команданта, заменика команданта,
начелника и поверника штабова

- Координира активност са задуженим за одбрану
од поплава;

У зависност од фазе одбране од поплава које су
дефинисане у Општем плану одбране од поплава
на територији општине Бојник, Командант општинског штаба за ванредне ситуације координира
рад са општинским и државним институцијама,
односно виталним системима задуженим у одбрани
од поплава.

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава;

У првој фази - припреме за одбрану од поплава
Командант, општинског штаба врши следеће послове:

- Издаје наредбу о предузимању мера на заштити
здравља људи и добара која се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других
средстава;

- Заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од поплава
на којима се усвајају планови рада;
- Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката;
- У случају да постоји потреба врши усаглашавање општег и оперативног плана са општим
планом за одбрану од поплава Владе Републике
Србије и оперативним планом МПЗЖС
- Обезбеђује услове за рад, за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних планова за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима;
- Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје
општине Дољевац;
- Обезбеђује услове за реализацију програма
мера и активности за информисање и едукацију
јавности;
- Организује у сарадњи са другим субјектима и
спроводи програм мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и
имовине у ванредним условима;
- Прати реализацију радова у складу са усвојеним
плановима рада;

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава
из националног оперативног плана;
- Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне заштите
и оперативним лицем националног центра за
обавештавање и узбуњивање;

- Даје предлог надлежном органу за евакуацију
становништва и имовине у ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне
ситуације;
- Даје предлог за проглашење ванредне ситуације;

У трећој фази - ванредна ситуација, Командант
општинског штаба обавља следеће послове
- У случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање
воде и налет бујице тада се приступа локалном
привременом надвишењу одбрамбене линије
слагањем врећа пуњених песком или земљом,
преко круне насипа или горњег а одбрану од
поплава у фазама припрема за одбрану од поплава врши следеће послове:
- Врши непосредан увид стања на угроженом
подручју у сарадњи са градским штабом и
предлаже потребне мере;
- Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и прелаже предузимање радова и мера који изискују материјалне
трошкове у току одбране као и за отклањање
последица поплава;

- Прима и прати информације у вези са наиласком
олујних облака који му доставља Хидрометеоролошки завод;

- Организује реализацију потребних мера за неопходне и хитне радове на угроженим подручјима, по добијању сагласности руководиоца
штаба;

У другој фази ванредна одбрана од поплава,
Командант општинског штаба врши следеће послове:

- Води евиденције о предузетим радовима и мерама и утрошеним средствима у току одбране
и отклањању последица поплава. Подноси извештај команданту штаба по завршетку одбране
од поплава а обавезно и у току одбране.

- Руководи радом Штаба за ванредне ситуације;
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Повереници врше следеће пословање у свим фазама одбране:
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делу територије која није угрожена поплавом.

- Врше непосредан увид у стање на поплављеном
подручју и достављају информације штабу;

Одмах након прихвата, тимово медицинских и
социјалних радника обављају разговор са евакуисаним становништвом.

- Предлаже спровођење радова и мера на свом
терену у зони одбране на водотоку;

- За рад са децом Школска управа обезбедиће
школске педагоге и психологе.

- Организује и руководи хитним радовима и мерама у свом реону;

- Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално угроженим лицима.

- Извештава помоћника о предузетим мерама и
води евиденцију о стању на терену, ангажованом
људству, механизацији и друго;

- Дом здравља обезбедиће прву медицинску помоћ.

- Спроводе евакуацију становништва и стоке на
подручјима својих месних заједница заједно
са штабовима.
3.5. ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ
И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА
Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети мере за привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту
и обезбеђење других неопходних потреба становништва.
Збрињавање угрожених и настрадалих планира
и организује Штаб за ванредне ситуације формиран
на основу одлуке Скупштине општине Бојник.
Носиоци збрињавања
- Општинско веће општине Бојник
- Општинска организација Црвеног крста

Сарађују:
- Школска управа
- Дом Здравља
- Центар за социјални рад
- Општинска управа
- Санитарна инспекција
- Еколошка инспекција
- Комунална инспекција
- Полицијска станица
- Хуманитарне невладине организације.
По плану Општинског Штаба за ванредне ситуације збрињавање угроженог и настрадалог становништва извршити привременим смештајем у
просторије школских и предсколшких установа,
спортској хали и другим погодним објектима, на

- Санитарна инспекција наложиће мере хигијенско-епидемиолошке заштите.
- Еколошка и комунална инспекција спроводиће
мере из своје надлежности.
- Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту
евакуисаних и њихове имовине.
- Хуманитарне невладине организације ангажовати у циљу обезбеђења хуманитарне помоћи
за настрадале.
3.6. ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И
ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ
У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
За потребе спровођења редовне и ванредне одбране
од поплава на располагању је механизација Јавног
Комуналног Предузећа» Јединство» из Бојника,
и то располаже са следећом механизацијом: утоварна лопата ULT 150, багер BGH 1000, булдужер
- TG 110, камион КАМАZ, трактор IMT 560 са
приколицом и багер BGH 610, власништва ЛП за
водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" у
Бојнику.
Механизација је у погонској спремности и зависно
од потребе може се у потпуности ангажовати.
Алат за спровођење одбране од поплава наменски
опредељен не постоји. У интервенцијама се користи алат предузећа који је у свакодневној употреби,
Материјал за спровођење одбране од поплава
постоји на локалним позајмиштима и депонијама
предузећа, исти одговара намени и може се обезбедити по потреби као и што је до сада при интервенцијама коришћен.
Систем веза радио и телефонске мреже за спровођење одбране од поплава не постоје и углавном
се користе мобилни телефони.
За потребе одбране од поплава укључиће се и
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друге приватне фирме и власници који поседују
потребну механизацију (багере, утовариваче,моторне пумпе, тракторе, камионе и остало).
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За припрему и спровођење оперативног плана
одбране од поплава на територији општине Бојник
потребнао је обезбедити следећи материјал:

Средства за обезбеђење наведеног материјала у циљу спровођења оперативног плана одбране од
поплава на територији општине Бојник, обезбеђују се буџетом општине Бојник.
3.7. ЧЛАНОВИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

20. јун 2017.
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Лице задужено за евидентирње поплавних догађаја
на водама 2. реда у базу података која ће се користити за новелирање прелиминарне процене
ризика од поплава је Соња Илић, представник
Општинске управе у чијој су надлежности послови
пољопривреде и водопривреде, 016/821-139
лок.124, mail: poljoprivreda@bojnik.org.rs.
Општински штаб по потреби посебним актом
образује помоћне, стручно оперативне тимове за
специфичне задатке спасавања.
Општински штаб обавља послове у складу са законом о ванредним ситуацијама и другим подзаконским актима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај план ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику Града Лесковца.
02 Број: 06 - 10 - 5/17
Бојник: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић
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Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Бојник за 2017. годину.
Члан 2.
Саставни део ове одлуке су Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територији општине Бојник за 2017.
годину, Сагласност Министарства пољопривреде
и заштите животне средине, број: 320-1102650/2017-14 од 31. 3. 2017. године и Позитивно
мишљење Комисије за давање мишљења на Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију
општине Бојник за 2017. годину, број: 464-4/2017
од 21. 3. 2017. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику града
Лесковца".
02 Број: 06-10-6/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

371.
На основу члана 60. став 2, став 3. и став 4.
Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник
РС", бр. 62/06, 65/08- др. закон, 41/09 и 112/15),
члана 32 став 1 тачка 6) Закона о локалној самоуправи ( «Сл. гласник РС» бр.129/2007, 83/2014др. закон и 101/16 -др. закон) и члана 24 став 1
тачка 6) Статута општине Бојник Статута општине
Бојник ( «Сл. гласник града Лесковца» бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), по
претходно прибављеном позитивном мишљењу
Комисије за давање мишљења на Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију општине
Бојник за 2017. годину и уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
Скупштина општине Бојник на седници одржаној
дана 2.6. 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ

372.
На основу члана 20. став 1. тачка 12. и 32. Закона
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр.129/07) а у складу са чланом 5. став 5. Закона
о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр.101/2005,
123/07, 101/2011 и 93/2012) 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 и
1/16)), Скупштина општине Бојник на седници
одржаној 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се и обезбеђује управљање,
финансирање, заштита, одржавање и коришћење
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некатегорисаних путева на територији општине
Бојник.
Члан 2.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина
која је доступна већем броју разних корисника и
као таква уписана у катастар непокретности као
некатегорисани пут.
Члан 3.
Некатегорисани путеви као добра у општој употреби, у државној су својини и на њима се могу
стицати права коришћења, права службености и
друга права одређена законом.
Члан 4.
Некатегорисани путеви, заједно са јавним путевима
(државни, општински и улице) чине мрежу путева.
Некатегорисани путеви службе за долазак до сеоских домаћинстава, шумских и пољопривредних
парцела и друго.
II УПРАВЉАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА
Члан 5.
Послове управљања и заштите некатегорисаних
путева обавља ЈКП "Јединство" Бојник.
Члан 6.
Управљање некатегорисаним путевима у смислу
ове Одлуке јесте:
- вршење јавних овлашћења (издавање сагласности за прикључак, постављање инсталација
и друго),
- коришћење,
- организовање и обезбеђивање услова за несметано одвијање саобраћаја,
- оргаизовање стручног надзора над одржавањем
и заштитом некатегорисаних путева,
- вршење послова заштите некатегорисаних путева, односно забрана или ограничења интервенција на некатегорисаном путу и слично.
Управљање некатегорисаним путевима у смислу
ове Одлуке јесте и планирање развоја мреже некатегорисаних путева и утврђивање трасе пута и
покретање иницијативе за проглашење новог некатегорисаног пута.

20. јун 2017.

III. ФИНАНСИРАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 7.
Финансирање одржавања и заштите некатегорисаних путева обезбеђује се из средстава буџета
општине Бојник, месних заједница, заинтересованих привредних друштава, односно других
правних лица и предузетника, средствима самодоприноса и другим средствима.
IV. ОДРЖАВАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 8.
Послове одржавања некатегорисаних путева обављају ЈКП "Јединство" и месне заједнице.
Одржавање накатегорисаних путева јесте извођење
радова којима се обезбеђује несметано и безбедно
одвијање саобраћаја и чува употребна вредност
некатегорисаних путева.
Радови на одржавању некатегорисаног пута су:
- насипање и равнање некатегорисаног пута,
- чишћење и уређивање јаркова и пропуста, одвођење воде са некатегорисаног пута,
- кошење траве,
- постављање, замена, уклањање и поправка саобраћајне сигнализације и других ознака, а
нарочито на местима укрштања некатегорисаног
пута сајавним путем, други радови на одржавању.
ЈКП "Јединство" и месне заједнице су дужне да
обезбеде трајно, непрекидно и квалитетно одржавање некатегорисаних путева.
Члан 9.
Радови на ургентном одржавању у смислу ове
Одлуке обухватају активаности и мере у циљу
отклањања недостатака узрокованих елементарним
непогодама и ванредним околностима, а које је
неопходно спровести да би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја, или одвијање саобраћаја
у отежаним условима, када је онемогућена проходност и угрожена безбедност учесника у саобраћају.
V. ЗАШТИТА
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 10.
Ради спречавања угрожавања стабилности некатегорисаног пута и обезбеђивања услова за без-
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бедно одвијање саобраћаја на некатегорисаном
путу, носилац права службености на некатегорисаном путу као и друга права у складу са законом,
може да изводи радове на некатегорисаном путу
само ако је за извођење тих радова прибавио
сапшсност ЈКП "Јединство" Бојник.
Члан 11.
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- заузимање некатегорисаног пута и извођење
било каквих радова који нису у вези са одржавањем и заштитом пута или постављањем цевовода, водова, инстал.ција и објеката, градњом
прикључка прилазног пута, постављањем рекламних табли, паноа и других наmиса сходно
члану 12. ове Одлуке,

Власници, односно корисници земљишта које се
граничи са некатегорисаним путем дужни су да:

- просипање, бацање и остављање било каквих
предмета, материјала и смећа на некатегорисаним путевима,

1. уредно одржавају путне канале за одвод површинским вода,

- испуштање отпадних и других вода на некатегорисани пут или у путни јарак,

2. изграде пропусте на улазима у своје парцеле,

- спречавање отицања воде са некатегорисаног
пута а посебно из путног јарка и из пропуста
кроз труп пута, и спречавање даљег отицања,

3. уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у заштитном појасу у ширини од три метра, којима
се омета проходност некатегорисаног пута,
смањује прегледност и на други начин угрожава
безбедност саобраћаја.
Власници, односно корисници земљишта која се
граничи са некатегорисаним путем дужни су да
омогуће слободно отицање воде са некатегорисаном пута на своје земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
Власници, односно корисници земљишта која се
граничи са некатегорисаним путем дућни су да
омогуће прилаз некатегорисаном путу или путном
објекту, ради извођења радова на одржавању некатегорисаног пута или путног објекта, уз накнаду
проузроковане штете.
Члан 12.
На некатегорисаном путу могу се постављати
цевоводи, водови, инсталације и објекти, градити
прикључак прилазног пута, постављати рекламне
табле, рекламни панои и други натписи само уз
прибављену сагласност ЈКП "Јединство", које је
дужно да обезбеди надзор над извођењем радова.
Члан 13.
Ширина заштитног појаса некатегорисаног пута
у коме се не могу градити стамбене и друге зграде, копати бунари, септичке јаме, отварати депоније
и друго, подизати засади који сметају проходности
и прегледности пута износи три метра.
Члан 14.
Ради спречавања угрожавања стабилности и обезбеђења услова за несметано одвијање саобраћаја
на некатегорисаном путу забрањено је:

- орање и извођење других пољопривредних радова на путу,
- паљење траве и другог растиња као и отпадних
предмета и материјала,
- пуштање стоке на некатегорисани пут без надзора, напајање и напасање стоке,
- вучење предмета, материјала, оруђа и друго
по путу,
- наношење блата са прилазног пута или из парцела,
- остављање возила којим се омета безбедно и
несметано одвијање саобраћаја,
- свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити некатегорисани пут или ометати
одвијање саобраћаја.
Члан 15.
На местима међусобног укрштања некатегорисаног
пута са јавним путем у истом нивоу морају се
обезбедити зоне потребне прегледности у складу
са прописима.
У зонама потребне прегледности забрањено је
подизати засаде, ограде, дрвеће, постављати постројења, уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које ометају прегледност некатегорисаног пута.
Члан 16.
Ако се накатегорисани пут налази у таквом стању
да се на њему не може одвијати саобраћај, или се
не може одвијати саобраћај појединих врста возила, или ако би саобраћај појединих врста возила
наносио штету некатегорисаном путу, његовом
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делу или путном објекту, или ако се радови на
одржавању пута не могу извести без обустављања
саобраћаја, или то захтевају други разлози безбедности саобраћаја и заштите пута, оделење
Општинске управе Бојник надлежно за послове
саобраћаја може, на предлог ЈКП "Јединство",
оделења Општинске управе надлежног за саобраћајну инспекцију, органа унутрашњих послова
надлежног за безбдност саобраћаја, да забрани
саобраћај на том делу пута за сва или за одређене
категорије возила на целом путу, његовом делу
или путном објекту.
Општа забрана саобраћаја на негагегорисаном
путу, његовом делу или путном објекту може бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине категорије возила на некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту може бити
привремена или стална.
Забрана саобраћаја мора се објавити на погодан
начин и означити одговарајућом саобраћајном
сигнализацијом као и другим потребним мерама
обезбеђења.
Члан 17.
Привредно друштво, друго правно лице, предузетних или физичко лице који обављају привредну
делатност (експлоатација шљунка, дрвета, камена
и друго) и за чије се потребе користи некатегорисани пут за саобраћај теретних и специјалних
возила, а тиме проузрокују оштећења пута, дужни
су да прибаве сагласност месне заједнице за коришћење некатегорисаног пута, и да обезбеде
финансијска средства за одржавање пута и реконструкцију истог.
Сагласност из става 1. овог члана садржи услове
под којима се дозвољава коришћење некатегорисаног пута, евентуална ограничења и друго.
VI. НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над применом ове Одлуке врши одељење
Општинске управе Бојник надлежно за послове
саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке врши одељење Општинске управе
надлежно за послове саобраћајне инспекције.
Члан 19.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни
инспектор има право и дужност да проверава:
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1. радове на одржавању и заштити некатегорисаних путева и путних објеката,
2. течничку и другу документацију у вези са одржавањем некатегорисаних путева и
3. стање пута и спровођења прописаних мера заштите пута.
Члан 20.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни
инспектор је овлашћен да:
- забрани, односно обустави извршење радова
који се изводе притовно законским прописима,
техничким нормативима и стандардима одржавања некатегорисаног пута,
- нареди отклањање недостатака на некатегорисаном путу који угрожавају стабилност пута и
безбедност саобраћаја,
- нареди обустављање радова који се изводе у
непосредној близини некатегорисаног пута а
који могу довести у питање стабилност некатегорисног пута и безбедност саобраћаја,
- нареди предузимање мера за обезбеђење некатегорисаног пута и по потреби забрани привремено саобраћај за сва возила или поједине
категорије возила која због соје укупне тежине,
димензија и других техничких својстава могу
да нанесу штету некатегорисаном путу или
угрозе безбедност саобраћаја,
- нареди рушење и уклањање објеката, цевовода,
водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа,
засада, грађевинског и другог материјала са
некатегорисаног пута, његовог дела, путног
објекта и заштитног појаса, осим објеката цевовода, водова и инсталација за које је установљено право службености и друго право одређено
законом,
- поднесе захтев за вођење прекршајног поступка
и
- предузме и друге мере и радње за које је овлашћен прописима.
VII. НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА
ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 21.
Против решења саобраћајног инспектора може
се изјавити жалба Општинском Већу општине
Бојник у року од осам дана од дана достављања
решења.
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Жалба из отава 1. овог члана не одлаже извршење
решења којим се:

10. не поступа у складу са одредбама члана 15.
ове Одлуке,

1. забрањују односно обустављају радови на некатегорисаном путу,

11. у зонама прегледности подиже засаде, објекте
и друго (члан 15. став 2).

2. привремено забрањује саобраћаја за сва возила
или саобраћај за поједине категорије возила,

Члан 23.

3. наређује отклањање недостатака којим угрожавају стабилност некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја,

Новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара
казниће се предузетник (власник радње) ако
учини коју од радњи из члана 22. ове Одлуке.

4. наређује рушење и уклањање објеката, цевовода,
водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа,
засада грађевинског и другог материјала са
некатегорисаног пута, њеоговог дела, путног
објекта и земљишног појаса, осим објеката цевовода, водова и инсталација за које је установљено право службености или друго право одређено законом.

Члан 24.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара
казниће се за прекршај предузеће и друго правно
лице" ако:
1. не одржава уредно путни канал (члан 11. тачка
1.),
2. не изгради пропуст на улазу у своју парцелу
(члан 11. тачка 2),
3. уредно не сече и на други начин не уклања дрвеће, шибље и друго растиње које смета проходности пута и прегледности на путу (члан 11.
тачка 3),
4. не придржава се саобраћајно техничких услова
из сагласности (члан 12),
5. подиже стамбене и друге зграде, копа бунаре,
септичке јаме, отвара депоније и друго, подиже
засаде који сметају проходности и прегледности
пута (члан 13),
6. заузима некатегорисани пут (члан 14. тачка 1),
7. изводи радове на некатегорисаном путу који
нису у вези са одржавањем и реконструкцијом
пута или постављањем водова и другог из
члана 12. ове одлуке (члан 14. тачка 1),
8. поступа супротно члану 14. тачка 2. и тачке од
4. до 11. ове Одлуке,
9. испусти воду, отпадну воду и други течност на
путно земљиште некатегорисног пута (члан
14. тачка 3),

Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара казниће се за прекршај грађанин ако:
1. не одржава уредно путни канал (члан 11. тачка
1),
2. не изгради пропуст на улазу у своју парцелу
(члан 11. тачка 2),
3. уредно не сече и на други начин не уклања дрвеће, шибље и друго растиње које смета проходности пута и прегледности на путу (члан
11. тачка 3),
4. не придржава се саобраћајно техничких услова
из сагласности (члан 12),
5. подиже стамбене и друге зграде, копа бунаре,
септичке јаме, отвара депоније и друге, подиже
засаде који сметају проходности и прегледности
пута (члан 13),
6. заузима некатегорисани пут (члан 14. тачка 1),
7. изводи радове на некатегорисаном путу који
нису у вези са одржавање и реконструкцијом
пута или поставља водове и друго из члана 12.
ове Одлуке (члан 14. тачка 1),
8. поступа супротно члану 14. тачка 2. и тачке од
4 до 11 ове Одлуке,
9. испусти воду, отпадну воду и другу течност на
путно земљиште некатегорисног пута (члан
14. тачка 3),
10. не поступа у складу са одредбама члана 15.
ове Одлуке,
11. у зонама прегледности подиже засаде, објекте
и друго (члан 16.).
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Одредбе ове Одлуке примењиваће се и на саобраћајне површине у државној својини (прилазни
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пут, прикључак и друго) до утврђивања и проглашења истих као некатегорисани пут.

oдлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Бојник (Сл. гласник града
Лесковца" бр. 41/6 и бр. 38/16).

Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику града
Лесковца".
02 Број: 06-10- 7/17
2. 6. 2017. г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

20. јун 2017.

Члан 3.
Скупштина доноси ову одлуку из разлога што
непокретност описана у чл. 1 ове Олуке није у
функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоц права коришћења Дом здравља
Бојник.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца”.
02 Број: 06 - 10 - 8/17
У Бојнику, 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА БОЈНИК

373.
На основу члана 32. тач. 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/09 и 83/14 и
др.закони), чл. 22 ст. 10 Закона о јавној својини
("Сл. гласник рс", бр. 72/11 и 88/13), чл. 40. длуке
о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Бојник (Сл. гласник града Лесковца" бр. 4116 и бр. 38/16) и чл. 4. ст. 3 Статута
општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца"
бр. 11/08, 23/08 и 3/09), Скупштина општине
Бојник на седници одржаној дана 2. 6. 2017.
године доноси:
ОДЛУКУ
O ОДУЗИМАЊУ ПРАВА
KОРИШЋЕЊАНА НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Овом Одлуком скупштина одлучује да се одузме
право коришћење носиоцу права Дому здравља
Бојник и то:
- Објекта бр. 1, спратност П, изграђена на катастарској парцели број 1428 КО Косанчић у
Косaнчићу, број листе непокретности 1, површина објекта 141 м2, јавна својина Општина
Бојник - корисник Дом здравља Бојник.
Члан 2
Овом Одлуком скупштина одлучује да се непокретност описана у члану 1. ове Одлуке одузме од
носиоца права коришћења - Дом здравља Бојнику складу са чл. 22 ст. 10 Закона ојавној својини
("Сл. гласник РС", бр. 72/11 и 88/13) и чл. 4

ПРЕДСЕДНИК
Дeјан Стојановић

374.
На основу члана 20. 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 47.
Правилника о садржини, поступку и начину доношења Програма уређивања грађевинског земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 27/201 5) 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 и 1/16)), Скупштина општине Бојник
на седници одржаној 2. 6. 2017. године, донела
је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СРЕДЊЕРОЧНОГ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне средњерочног програма уређивања грађевинског земљишта за период 2016-2010. године ("Сл. гласник
града Лесковца", бр. 5/16 и 49/16).
Члан 2.
У делу Програма II 1.1. - објекти и мрежа водоснабдевања, после тачке 11. додаје се тачка 12.
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која гласи: изградња водоводне мреже у Драговцу
- ромско насеље и уписује износ 102.000. Укупан
износ од 70.280.000 мења се износом 70.382.000,
а износ од 81.065.000 мења се износом 81.167.000.

У делу Програма III тачка 2. - припрема и почетак
изградње нових објеката уписује се: изградња
водоводне мреже у Драговцу - ромско насеље и
износ од 102.000.

Члан 3.

У истом делу Програма уписује се: канализациона
мрежа у Драговцу - ромско насеље и износ
345.000.

У делу Програма II - објекти и мрежа канализације
под Б, после тачке 2. додаје се тачка 3. која гласи:
канализациона мрежа у Драговцу - ромско насеље
и уписује износ 345.000. Укупан износ од
17.436.000 мења се износом 17.781.000.

Члан 2.

Члан 4.

Износ од 61.073.492 мења се износом 61.520.492,
износ 72.179.822 мења се износом 72.626.822, а
укупна вредност програма 85.979.822 мења се
износом 86.426.822.

Износ укупних улагања од 504.333.730 мења се
износом 504.780.730.

Члан 3.

Члан 5.

Одлуку објавити у „Сл. гласнику града Лесковца”.

Одлуку објавити у „Сл. гласнику града Лесковца”.
02 Број: 6 - 10 - 10117
2. 6. 2017. г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

02 Број: 06-10 - 9117
2. 6. 2017. г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

376.
375.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана
47. Правилника о садржини, поступку и начину
доношења Програма уређивања грађевинског
земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015), Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 51/6 и
49/16) 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 и 1/16)), Скупштина општине Бојник на седници одржаној 2. 6. 2017.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА
ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ
ИНРФРАСТУКТУРЕ И УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.

На основу члана 54. Закона о добробити животиња
("Сл. гласник РС", бр. 41/09), члана 20. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 129/07)
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 и 1/16), Скупштина општине
Бојник на седници одржаној 2. 6. 2017. године,
донела је:
ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ
ПАСА ЛУТАЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОЈНИК
УВОД
Велики број напуштених животиња (паса луталица) на улицама нашег града, насељених места
и атара, резултат је напуштања кућних љубимаца
од стране њихових власника. Сада већ бивши кућни љубимци препуштени су сами себи у борби
за голи живот, а као последица тога долази до
неконтролисаног размножавања, чиме се већ постојећи број напуштених животиња повећава.
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Узрок овом проблему су лоше навике људи и тешка економска ситуација грађана, који због недостатка средстава за обележавање и вакцинацију,
прибегавају избацивању паса на улицу.
Због тога је неопходно:
- Применити важеће одредбе Закона
- Стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију
и обележавање паса
- Формирати службу.
Применом ових одредби у пракси, стичу се услови
за санкционисање несавесних и неодговорних
власника кућних љубимаца, који продукују проблем. Такође је потребно повећати хигијену у
насељеним местима, како би се смањила могућност
прехрањивања напуштених паса на улици који
могу да буду агресивни, што је потенцијална опасност за људе, децу и домаће животиње.
Луталица је сваки пас који се нађе на јавном месту без надзора власника и који није регистрован
и обележен у складу са законом.
Напуштен пас је пас који се нађе на јавном месту
без надзора власника, а исти је обележен уградњом
микрочипа или тетовираним бројем, те је на основу тога могуће пронаћи његовог власника.
Локална самоуправа је по закону надлежна за решавање овог проблема. Први корак је израда ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА у складу са специфичностима своје средине.
Да би Програм био успешан, непходна је сарадња
надлежног Министарства, Локалне самоуправе,
ветеринара, удружења за заштиту животиња и
грађана.
Како би Програм могао бити успешно реализован,
потребно је обратити пажњу на неколико битних
елемената:
- ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА је прописала ефективне, превентивне мере које се односе на: регистрацију и обележавање паса, вакцинацију,
одговорност власника, забрану напуштања кућних љубимаца и поступке са напуштеним животињама. (надлежност - Министарство)
- ИЗРАДА ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ (надлежност Локална самоуправа)
- РЕГИСТРАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ свих
кућних љубимаца је кључна превентивна мера,

20. јун 2017.

којом је олакшан надзор над њиховим кретањем,
трговином, превозом, односно проналажењем
изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца.
На тај начин сваки пас би био евидентиран и
знао би се његов власник. (Министарство и
Локална самоуправа, ветеринраска станнца).
- СТЕРИЛИЗАЦИЈА је најефикаснија мера којом
се смањује број луталица, регулише бројност
популације у прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција напуштених паса (Министарство, Локална самоуправа, Фондови,
средства донација, Ветеринраска станица)
- ПРИХВАТИЛИШТЕ - општина мора основати
прихватилиште и службу за збрињавање напуштених животиња. Прихватилиште мора
бити опремљено, а запослени обучени з,а
хумано хватање животиња, као и за рад са животињама у прихватилишту. Животиње се из
прихватилишта враћају власнику уз надокнаду
трошкова, удомљавају или уступају другим
прихватилиштима и азилима удружења за заштиту животиња. (Локална самоуправа, Ветеринарска станица, Кинолошко друштво, Друштво за заштиту животиња, грађани).
- ФОРМИРАЊЕ СЛУЖБЕ ЗА РАД У ПРИХВАТИЛИШТУ И ЗООХИГИ ЈЕНИЧАРСКЕ
СЛУЖБЕ - Члан. 46 Закона о ветерини предвиђа
обавезу локалне самоуправе да на својој територији организује службу која обавља послове
хватања и збрињавања напуштених животиња
у прихватилиште за животиње (Локална самоуправа, Ветеринарска станица)
- УДОМЉАВАЊЕ паса из прихватилишта је
најхуманији начин збрињавања напуштених
животиња. Све животиње које се дају на удомљавање морају бити вакцинисане, стерилисане
и обележене. (Удружење за заштиту животиња,
Кинолошко друштво, грађани).
- САРАДЊА свих учесника у ланцу решавања
проблематике паса луталица и преузимање одговорнисти за свој део извршења програма.
(Министарство, Локална самоуправа, комунално
предузеће, ветеринарска станица, кинолошко
друштво, удружење за заштиту животиња и
грађани).
- ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ - циљеви
образовања и информисања су упознавање власника паса, као и грађана са особинама и потребама паса, сопственим мотивима држања
паса, законским обавезама власника паса. Поред
тога грађанаство се мора упознати са елементима.
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Програма контроле и смањења популације паса
луталица у циљу бољег разумевања права и
одговорности свих учесника у ланцу решавања
проблема, а нарочито обавеза власника паса. (
служба информисања локалне самоуправе, сви
локални медији, просветно школске установе
у општини, ветеринарска станица, удружење
за заштиту животиња, кинолози, еколошка
удружења).
ЕУТАНАЗИЈА је најнеефикаснија мера контроле
и решавања ове проблематике по препоруци
ветеринара, над агресивним и неизлечиво болесним животињама. (Ветеринарска станица).
- ФИНАНСИРАЊЕ - да би програм у целости
био реализован потребно је предвидети и обезбедити финансијска средства за рад служби и
функционисање прихватилишта, као и за превентивне мере (обележавање, вакцинација, дехелминтизација и стерилизација). - Буџет локалне самоуправе, средства из Министараства,
донације.
Одговрност за реализацију свих тачака Програма
пада на терет Локалне самоуправе, а спровођење
конкретних мера из овог Програма који се односе
на рад службе и прихватилишта обавеза надлежне
ветеринарске станица, по договору за територију
општине Бојник.
РАЗЛОЗИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
- ЗДРАВСТВЕНИ - спречава се ширење и преношење заразних болести као и болести које
су заједничке људима и животињама .(зоонозе)
- СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ - смањење напада на грађане као и узнемиравање јавног
реда и мира.
- ХИГИЈЕНСКО - ЕКОЛОШКИ - спречава се
растурање чврстог отпада и смећа из контејнера,
канти и депонија, избегава се прљање улица,
јавних површина и дечијих игралишта.
- ЕСТЕТСКИ - лепши изглед града и насељених
места, како за грађане тако и за туристе.
- ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА
- хумано поступање са животињама је мера у
интересу и људи и животиња.
- ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ - трошкови
постојања прихватилишта и службе временом
би се вишеструко исплатили - наспрам трошкова
које би Локална самоуправа морала да плати у
случају одштетних захтева грађана.
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Локална самоуправа, свесна своје одговорности
и законске обавезе када је у питању решавање
ове проблематике сагледавајући целокупну палету
могућих решења, а у циљу да се понаша одговорно
и тако утиче на смањење и хумано решавање проблематике паса луталица, требала би да подржи
овај Програм и потруди се да се исти у пракси
спроведе.
Овај Програм је настао као резултат неслагања
са досадашњим начином решавања проблема паса луталица. Циљ пројекта је хуманији и савременији приступ решавању овог проблема, у складу
са важећом регулативом, као и са правном регулативом и управо донетим Законом о добробити
животиња.
Законске основе за израду пројекта:
1. Закон о ветеринарству - Службени гласник РС
бр. 91/200 5
2. Закон о заштити животне средине - Сл. гл. бр.
135/2004
3. Закон о комуналним делатностима Сл. гл. РС
бр.16/97 и 42/98
4. Правилник о начину нешкодљивог уклањања
животињских лешева и о тпадака животињског
порекла и о условима које морају да испуњавају
објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво
уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињскох лешева и отпадака животињског порекла, Службени лист СФРЈ бр.53/89
5, Правилник о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима Службени гласник
РС бр.91/2005
6. Правилник о условима и мерама за хумано
хватање и уништавање паса и мачака луталица
службени гласник РС бр.29/94
7. Закон о добробити животиња (изгласан у Скупштини РС 29. 5. 2009. г.)

Уз важеће прописе коришћени су и нацрти закона
који регулишу ову област, а који су у скупштинској
процедури, као и консултације са инспекцијским
службама, ветеринарском станицом, удружењима
за заштиту жушотиња.
Приликом израде овог Програма сагледана су
искуства и пракса у решавању ове проблематике
у нашем ближем окружењу. (Лесковац)
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САДАШЊЕ СТАЊЕ И ОЦЕНА
Реална оцена је да је садашње стање решавања
проблема паса луталица неодрживо и незадовољавајуће.
Проблем прекомерног броја паса луталица ранијих
година је решаван повременим акцијама ловацау"бијањем паса луталица на улицама града и насељених места.
Променом Законских прописа и забраном убијања
животиња задњих неколико година проблем се
увећао.
Приликом израде овог Програма сагледали смо
како исту проблематику решава наше ближе окружење, те смо се водили мишљу да на сличан
начин и ми решимо поменути проблем.
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

20. јун 2017.

2. Потребна опрема за хватање животиња састојала
би се од:
- Возило специјалне намене за превоз ухваћених
паса (типа пик-ап,или ван)
* Кавези који се монтирају у возило за хватање
паса приликом транспорта
- Хватаљке за псе
- Оковратници и повоци
- Корпе за агресивне псе
- Мрежа за хватање паса на већем простору (дужине 10 м и ширине 1,5м)
- Хватаљке за хватање паса са дугачком дршком
- Кожне заштитне рукавице са кожним навлакама
- неопходне за хватање агресивних паса

У циљу решавања поменутих проблема предлажемо:

- Заштитно одело минимум 2 комада које се користи за хватање агресивних паса -отпорно на
уједе, појачано на подлактицама и подколеницама.

- Формирање службе за хватање паса луталица
ЈКП "Јединство" Бојник и рад у прихватилишту
(надлежна ветеринарска станица)

- Замке за псе - за хватање паса којима се не
може прићи

- Набавку опреме за рад службе за рад у прихватилишту (надлежна бет. станица)
- Сарадњу са удружењима за заштиту животиња
по питању реализације програма за смањење
броја напуштених животиња
- Сарадњу са удружењима грађана, медијима,
ветеринарским и другим службама, школама

- Посебан фрижидер за патолошки материјал
- Стандардна радна обућа и одећа за запослене
раднике (зимска и летња)
- Гумене чизме
- Акумулаторски рефлектори на пуњење
- Батеријске лампе.

- Обележавање свих паса на територији општине
Бојник.

2. Обука и заштита - Сви радници који буду радили у прихватилишту за псе морају бити преветивно вакцинисани. Такође, морају проћи
обуку за хватање напуштених паса и рад у прихватилишту.

ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ УХВАЋЕНИХ
ЖИВОТИЊА ПРИХВАТИЛИШТЕ

СТАТУС СЛУЖБЕ ЗА РАД У
ПРИХВАТИЛИШТУ

На основу уговора о међусобној сарадњи између
општине Бојник и Власотинце користиће се прихватилиште за напуштене животиње на територији
општине Власотинце.

Надлежна ветеринарска станица је једна целина
фирме регистрована за територију општине Власотинце.

1. Изграђен је водовод;

За решавање овог проблема у општини Бојник
потребно је формирати службу при ЈКП "Јединство" Бојник. Поменута служба би обављала све
потребне послове око хватања и збрињавања напуштених животиња у прихватилишту.

- Измену постојећих одлука, евентуално доношење нових које регулишу ову област

2. Локација вцн насеља
СЛУЖБА ЗА РАД У ПРИХВАТИЛИШТУ
Да би се ова служба формирала, потребно је обезбедити следеће:
1. Обезбедити минимум два радника у прихватилишту за псе.

За опремање службе општина Бојник мора обезбедити потребна средства, како би иста могла да
функционише.

20. јун 2017.
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ПРЕДЛОГ ДИНАМИКЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
С обзиром на садашње стање, обимност проблематике и материјалне могућности предлажемо
да се реализација Програма изведе у фазама.
Напомињем да код фазног решавања треба строго
водити рачуна о приоритетима и законским обавезама.
Предлажем да приоритете и фазе реализације
утврди Председник општине, председник Скупштине општине и општинско Веће.
- У првој фази да се уреде односи између општине
Бојник и општине Власотинце за прихватилиште
за напуштене животиње и луталице у оквиру
надлежне ветеринарске станице. Пре почетка
рада радници морају бити превентивно вакцинисани у Хигијенском заводу у Лесковцу. Рок
за завршетак прве фазе је други квартал 2017.
године
- У другој фази набавити недостајућу опрему за
функционисање прихватилишта Рок за завршетак друге фазе је септембар 2017. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У општини Бојник проблем паса луталица представља тему о којој се на разним форумима расправљало више година. Најизраженији проблем
је у граду Бојнику али је присутан и у насељеним
местима. На решавању ове проблематике нису
предузимани значајнији дугорочни и плански кораци.
Коришћењем изграђеног прихватилишта био би
решен део горе наведених проблема, али је потребно и спровести програм контроле и смањења
популације напуштених животиња у Бојнику и
насељеним местима који подразумева: стерилизацију и кастрацију, обележавање свих паса на
територији општине, удомљавање ухваћених паса,
едукацију становништва, путем средстава јавног
информисања, предшколских и школских установа,
сарадњу са ветеринрском службом и инспекцијама,
друштвима за заштиту животиња, ловачким удружењима, еколошким организацијама, кинолозима
итд.
У реализацији Програма смањења броја напуштених животиња учествоваће радници надлежне
ветеринарске станице, удружење за права и заштиту животиња, ветеринарска инспекција, општинске инспекцијске службе, медији и грађани
општине Бојник.
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Коментар образложења:
У сарадњи са удружењима (ловачким и кинолошким) и надлежном ветеринарском станицом
процењено је да на територији општине има око
3000 паса, од којих су 600 пси луталице, чиповани
су 1000 док су 1400 неевидентирани. Остали су
у домаћинствима и нису сви евидентирани (обележени).
Сваки неевидентирани пас кога власник избаци
на улицу постаје пас луталица и представља опасност за грађане, а одговорност за последице
његових напада на грађане и имовину пада на
терет локалне самоуправе.
Обележавањем паса увећава се одговорност власника, који своје љубимце не могу олако избацити
на улицу (по броју микрочипа, лако је наћи власника пса). Неодговорни власници ће сносити све
материјалне трошкове за последице дела које направи пас (нападне особу, друге животиње) као и
трошкове хватања и збрињавања пса у прихватилиште.
Пракса је показала да се применом мера: обележавања паса, кастрацијом и стерилизацијом, удомљавањем, едукацијом грађана, драстично смањује
број паса луталица. Применом свих ових мера из
Програма капацитет изграђеног прихватилишта
ће бити довољан за територи ју општине Бо јник
и Власотинце. Први значајнији дугорочни резултати се могу очекивати крајем 2017. године. Све
горе наведене мере предвиђене Програмом су
неопходне како би се кроз време и едукацију подигла свест о схватању одговорности (личне и
материјалне) власника сваког пса и тиме отклонио
узрок проблема.
ЗАКЉУЧАК
Прватилиште треба да почне са радом најкасније
до 30. 6. 2017. године до када је потребно обезбедити део недостајуће опреме да би се Програм
смањења броја напуштених животиња почео спроводити у пракси.
Потребно је допунити, или изменити Одлуку о
држању домаћих животиња.
1. Хватање, нешкодљиво уклањање паса са улица
и јавних површина, као и послове управљања
прихватилиштем врши општина Власотинце.
2. Послове хватцња и превоза напуштених животиња у граду Бојнику и насељеним местима
врши ЈКП "Јединство" Бојник.
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Сматрамо да би усвајање и реализација овог пројекта - Програма допринела да се на један прогресиван, а изнад свега хуман начин промени наш
однос према напуштеним животињама, а самим
тим и слика о нама самима пред нашом јавношћу,
као и пред нашим пријатељима који посећују
наш град.
Програм објавити у „Сл. гласнику града Лесковца”.
02 Број: 6 - 10 - 11/17
2. 6. 2017. г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

20. јун 2017.

02 Број: 06-10-12117
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

ОПШТИНА БОЈНИК
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
2017-2025. У ОБЛАСТИ: ОБРАЗОВАЊА,
ЗАПОШЉАВАЊА, ЗДРАВСТВЕНЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СТАНОВАЊА
Уводна реч председника општине
Поштовани грађани општине Бојник

377.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС"" бр. 129/07 и 83/14-др. Закон и
101/16-др. закон), члана 24 Статута општине
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца" бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник, на седници одржаној
дана 2. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
2017-2025. У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА,
ЗАПОШЉАВАЊА, ЗДРАВСТВЕНЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СТАНОВАЊА
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Акциони план за унапређење положаја Рома 2017-2025. у области образовања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите и
становања, заведен код општине Бојник под
бројем 03 Број: 020-19/17 од 28.03.2017. године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Акциони план за унапређење положаја Рома 2017-2025. у области
образовања, запошљавања, здравствене и социјалне
заштите и становања.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Доношење акционог плана за побољшање положаја живота Рома од 2017- 2025. година представља
даљи корак у правцу стратешког планирања потреба и интереса грађана општине Бојник где су
Роми значајан део популације. Овој план представља конкретизацију стратегије одрживог развоја
општине Бојник и треба да допринесе побољшању
положаја живота Рома, напорима да се заједничким
снагама кроз партнерство свих друштвених чинилаца побољша стандард и услови живота Рома
у општини Бојник.
План се заснива на сазрелом схватању да Роми
општине Бојник не смеју остати на маргинама
друшвених збивања, већ им се мора пружити
већа подршка и поверење како би постали креатори
своје улоге и судбине у друштву. Он представља
део напора које локалана заједница чини током
низа година да се улагањем значајних средстава
побољша живот ромске популације и сразмерно
могућностима умањи социјална разлика која постоји између Рома и осталих припадника друштвене заједнице.
Да би се успело у овим намерама нужно је приступити изради ЛАП-а за унапређење положаја
Рома у општини Бојник као документу који је
неопходан за несметано приступање фондовима
из којих се финасирају разни пројекти како од
интереса за саме Роме тако и за ширу заједницу.
Надајмо се да ће и у будуће све институције, друштвени и приватни сектор као и грађани деловати
заједно у циљу реализације задатака овог Акционог
плана чији је основни мотив: Светлија будућност
Рома.
Председник општине Бојник
Небојша Ненадовић с.р.
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Застава Рома је плава у горњем делу, што асоцира
на небо, слободу и безгранично пространство и
живот под ведрим небом и зелена у доњем,што
асоцира на траву, друм и стална путовања. У средини је црвени точак са 16 паока који је симбол
номадског живота и прогона Рома.

Локални акциони план за унапређење положаја
Рома доноси се на период од 9 година, са детаљном
разрадом активности. За потребе процеса, прикупљање и анализу основних податка о положају
и потребама Рома у Бојнику, коришћени су следећи
извори: статистички подаци, извештаји Локалне
самоуправе, Центра за социјални рад, Дома здравља, Школске управе, Националне службе за запошљавање, Црвеног крста, Профил заједнице,
састанци и консултације са представницима цивилног сектора и представником ромске популације.

Под ромском заставом никада није вођен нити
један рат.

Процес израде Плана спроведен је у периоду март 2016-2017. године.

Ромска химна је Гелем, гелем лунгоне дромеја.

Најважнији су празници Ђурђевдан/Ерделези,
Василица и Бибија.

Овај акциони план је у складу са Националном
стратегијом за унапређивање положаја Рома (коју
је усвојила Влада Републике Србије) и програмом
Декада Рома 2016-2025. Овај документ се такође
ослања на Ревизију Стратегије одрживог развоја
Општине Бојник.

Шта је Локални план акције за унапређење
положаја Рома?

Основни принципи и вредности на којима почива овај Акциони план подразумевају:

Под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја Рома на територији општине
Бојник за период 2017- 2025. година, подразумева
се процес доношења одлука о томе које промене
значајне за живот Рома. Локална самоуправа намерава да оствари у локалној заједници у току
предвиђеног временског периода. Тај процес се
заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих релевантних актера у
заједници у планирању и примени плана. Локални
акциони план за унапређење положаја Рома је
резултат процеса планирања или планска одлука
којом су дефинисани основни начини остваривања
циљева ове националне мањине у локалној заједници.

- поштовање, заштита и испуњавање законских
права Рома;

Локални акциони план (у даљем тексту ЛАП),
намењен је представницима локалних власти,
ромским активистима, запосленима у образовним
и здравственим институцијама, Центру за социјални рад и осталим локалним институцијама и
организацијама чије поље рада има везе са унапређењем положаја Рома. Циљ овог акционог
плана је да укаже на важност планског и системског
приступа, као и важност међусекторске сарадње,
у настојању да се постигну минимални помаци у
решавању бројних проблема који су повезани са
унапређењем Рома у локалној средини.

Комисија за израду Локалног акционог плана
за унапређење положаја Рома

Роми су традиционално номадски народ пореклом
из Индије. Ромски језик и његови дијалекти
сродни су језику племена Дарди и Кафистрану,
као и језику племена Хидукушу у Индији.

Традиционални Роми веома цене проширену породицу.

- пуно и ефикасно укључивање Рома у све области друштвеног живота;
- поштовање, признавање и промоција различитости;
- једнаке могућности засноване наједнаким правима;
- родну равноправност;
- спречавање и борба против свих облика дискриминације и
- спровођење мера афирмативне акције.

У циљу израде овог документа формирана је Комисија за израду локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у области становања,
образовања, запошљавања, здравства и социјалне
заштите, укључивања Рома у јавни живот и локалну заједницу, кроз спорт, културу, информисање
и јачање организација цивилног друштва на територији општине Бојник. Комисију чине представници: Локалне самоуправе као носиоца процеса и формалног доносиоца овог документа,
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општинске власти, представника јавних предузећа,
установа и представника удружења и организација.
Комисија за израду Локалног акционог плана за
унапређење положаја Рома у Бојнику чине:
- Представници законодавне и извршне власти
локалне самоуправе,
- Представници јавних предУзећа,
- Представници јавних институција,
- Представници локалних институција,
- Други кључни актери значајни за решавање
питања у унапређењу положаја Рома.
ВИЗИЈА
Општина Бојник ће бити средина са повећаном
социјалном сигурношћу за све њене грађане, без
обзира на разлике по питању националног и културолошког идентитета; средина у којој ће важити
принцип једнакости, солидарности, правичности,
толерантности, уз поштовање људског достојанства
сваког грађанина.
МИСИЈА
У циљу постизања добробити за све грађане, а
нарочито Роме, као најугроженију и маргинализовану категорију становништва, општина Бојник
ће обезбедити свеобухватне мере у области запошљавања, здравства и становања, повећањем социјалне сигурности путем:
• мултидисциплинарне сарадње свих ресора локалне заједнице од значаја за решавање проблема
који се тичу ромске популације,
• умрежавања институција компетентних у конкретним областима у циљу унапређења постојећег стања,
• континуалног развоја услуга - пружање одговарајуће помоћи у области запошљавања, здравства и становања у циљу остваривања права у
конкретној области,
• ефикасније употребе расположивих ресурса,
доступношћу информација на начин примерен
ромској популацији,
• повећања сензибилитета домицилног становништва,
• промовисања значаја различитости по питању
националног и културолошког идентитета,
• поштовања принципа једнакости, толерантности
и људског достојанства.

20. јун 2017.

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ
• Поштовање, заштита и испуњавање законских
права Рома,
• Пуно и ефикасно укључивање Рома у све области друштвеног живота,
• Поштовање, признавање и промоција различитости,
• Једнаке могућности засноване на једнаким правима,
• Родна равноправност,
• Спречавање и борба против свих облика дискриминације и
• Спровођење мера афирмативне акције.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
• Унапређен социјални статус ромске популације
путем оснаживања исте у области запошљавања,
здравства и становања и образовања,
• Развијени прогами оснаживања ромске популације за превазилажење сиромаштва коришћењем индивидуалних могућности и капацитета
заједнице.
ОПШТИ ПОДАЦИ О РОМИМА
Роми у Србији
По попису из 2011. године подаци о националној
припадности су, сходно важећим Уставним одредбама, резултат слободног изражавања грађана,
односно родитеља, усвојитеља или старатеља када је реч о деци малађој од 15 година. Према резултатима из последњег пописа, у Р. Србији живи
147.604 становника ромске националне припадности, тако да је њихов удео укупног становништва
2,05%. Највећи број Рома живи у источној и јужној Србији (57.293 Рома, тј. 38,7% од укупног
броја ромског становништва) и Војводини (42.291
Ром или 34,8% од укупног броја Рома у Србији)..
Роми тако чине више од 10% становништва у овим деловима Србије: у Бачу, Нови Бечеј, Нова
Црња, Коцељева, Беочину, Пећинци, Бојник, Сурдулица, Бујановац, Бела Паланка ... Роми су такође
становници и већих градова широм Србије: Београд 27.325, Ниш 6.996, Лесковац 7.700.
Просечна старост Рома је 28 година, што их чини
знатно млађима у односу на укупно становништво
Србије, које је у просеку старо 42,2 године. Посматрано по полу, међу лицима ромске националности, већи удео чине мушкарци (51%) него
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жене (49%). Број Рома између два пописа порастао
је за 39.411 што је 36, 43%.
Број Рома према последњем Попису из 2011. у
општини Бојник 1.649, а незванично има око
2.000 Рома у Бојнику. Овај број говори само о
грађанима Србије који су се тако изјаснили на
попису. Међутим, многа истраживања указују на
то да је број припадника ромске националности
знатно већи,ла се процењује да је укупан број
Рома између 250.000 и 500.000. Уз ово, свакако
треба имати на уму и више десетина хиљада Рома расељених са Косова и Метохије.
АНАЛИЗА ОБРАЗОВНОГ, ЗДРАВСТВЕНОГ
И СОЦИЈАЛНОГ, СТАМБЕНОГ СТАТУСА
И ЗАПОШЉАВАЊА РОМСКЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Правни онвир
Међународни правни оквир
Право на образовање утврђено је у низу међународних докумената: Универзална декларација о
људским правима (члан 26.), Међународни пакт
о економским, социјалним и културним правима
(члан 13.), Међународна конвенција о укидању
свих облика расне дискриминације (члан 5.), Конвенција Организације УН за образовање, науку и
културу (УНЕСКО) против дискриминације у образовању, Међународни споразум о цивилним и
политичким правима, Миленијумски циљеви развоја CEDAW и др.
Један од најзначајнијих докумената је Конвенција
о правима детета (чл. 28 и 29.) која државе потписнице обавезује да обезбеде бесплатно основно
образовање и одговарајуће услове за редовно
школовање.
Неки Документи Савета Европе, Европске уније
и ОЕБС-а изричито говоре о праву на образовање
на језицима мањина, нпр. Оквирна конвенција о
заштити националних мањина.
Национални правни оквир
У законодавству Републике Србије образовање
је признато као друштвено, економско и културно
право.
Право на образовање је гарантовано Уставом и
уређено Законом о основама система образовања
и васпитања, Законом о основној школи, Законом
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о средњој школи, Законом о високом образовању,
Законом о друштвеној бризи о деци, Законом о
уrврђивању одређених надлежности аутономне
покрајине, Законом о уџбеницима и другим наставним средствима и подзаконским актима.
Образовање припадника националних заједница
уређено је Законом о заштити права и слобода
националних мањина и Законом о ратификацији
Европске повеље о регионалним и мањинским
језицима.
Законом о заштити права и слобода националних
мањина из 2002. године Ромима је признат статус
националне мањине. Овај закон припадницима
националних заједница јемчи право на предшколско, основно и средње образовање на матерњем
језику. Држава се обавезала да припадницима
мањинских националних заједница обезбеди услове за образовање на матерњем језику, а док се не
створе услови за то, држава је обавезна да им
обезбеди двојезичну наставу или похађање наставе
на матерњем језику са елементима националне
историје, традиције и кушуре. Постоји и законска
могућност да се језик, историја и култура укључе
у наставни: план и програм редовних школа и да
се оснивају учитељски факултети и приватне образовне институције.
Присrупајући "Декади инклузије Рома", Влада
Републике Србије је усвојила Јединствени акциони
план за унапређивање образовања Рома у Србији.
Стратешки елементи унапређења образовања
Рома обухваћени су и ширим развојним стратегијама на државном или ресорном нивоу: Стратегијом за смањење сиромаштва, у којој посебан
одељак "Смањење сиромаштва код Рома" дефинише образовање као приоритет, Националном
стратегијом Србије за придруживање Европској
унији, Националним планом акције за децу Владе
Републике Србије и Стратегијом Министарства
просвете и спорта.
Анализа ситуације
Општи подаци
Према УНИЦЕФ-овом извештају о стању деце у
Републици Србији готово 70% ромске деце је сиромашно, а преко 60% ромских домаћинстава са
децом живи испод границе сиромаштва. Преко
415 сиромашне ромске деце живи у породицама
у којима одрасли чланови немају ни основно образовање.
У истраживању вишеструких показатеља (МИЦС
3, 2005. г) наводи се да је предшколским образо-
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вањем обухваћено 56,9% деце, Основну школу
завршава 21- 37% Рома, а обухват средњом школом
код ромске деце, мањи је од 8%.
У неким извештајима Лиге за Декаду наводи се
да скоро 50% ромских родитеља не шаље своју
децу у школу због недостатка новца, а наредних
20% због недостатка личних и других докумената.
Ромска деца често и у раном узрасту, морају да
доприносе породичном приходу и немају основне
материјалне услове за похађање школе. Образовни
ниво родитеља је по правилу такав да они не успевају да пруже помоћ деци у учењу. Није редак
случај да се у самој ромској заједници не признаје
вредност формалног образовања па је и то разлог
што родитељи недовољно подстичу похађање
школе. Индивидуални услови становања су различити, али често не постоје ни просторни услови
за учење.
Актуелно стање у систему образовања
Подаци о ниском обухвату ромске деце и младих
свим нивоима образовања, као и подаци о напуштању основне школе показују да систем образовања:
1. не може да обезбеди образовање за сву децу,
2. да нема ефикасне механизме којима ће полазнике задржати у систему и омогућити да свако
оствари своје право на образовање.
Према актуелним подацима добијеним од Месних
заједница Општине Бојник, регистровано је 723
ромске деце узраста:
» од О до 6 година: 272,
» од 6 година: 93,
» од 7 до 10 година: 137,
» од 11 до 14 година: 117,
» од 15 до 18 година: 104,
» мањи број детета је без званичних података о
години рођења.
Подаци добијени од стручних служби Предшколских установа пружају оквиран број ромске деце
укључене у васпитно образовни систем, око 93
детета.
Забрињавајући податак су доставиле стручне
службе Основних школа о континуитету похађања
школе. Наиме, око 30 детета ромске популације,
уписаних у редовне Основне школе, не похађа
и/или је трајно напустило исту. Процентуално,
најтеже стање је у Г. Брестовцу где преко 50%
деце не иде у школу.
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Језичка баријера је један од основних фактора
који утичу на просечно лошије постигнуће ромских
ученика у школи. Законско решење за увођење
педагошких асистената приликом тестирања, је
формулисано, што ће олакшати рад са оваквим
појавама у решавању друштвених проблема.
Ромска деца често напуштају редовно школовање.
Ова деца доживљавају неуспех у школи и постају
демотивисана, што продубљује неуспех и већина
остане необразовани слој грађана. Један број ромске деце похађа школе за образовање одраслих.
Роми, укључујући децу школског узраста, чине
преко 20% ученика у овим школама, док је истраживање (на нивоу Р. Србије) организације Save
the Childгen у ранијим годинама, показало да је
чак 98% деце која похађају те школе ромске националности. Деца ромске националности похађају
школе за образовање одраслих зато што нису успела да се упишу у редовне основне школе на
време или су се из ње исписала.
Школе са већим бројем ромске деце етикетирају
се као ,,циганске школе", што је случај у неким
другим срединама (ван територије општине Бојник)
и родитељи већинског становништва из њих исписују своју децу, али се дешава да то чине и
ромски родитељи, јер сматрају да такве школе не
нуде довољан образовни ниво. Зато желимо да
децу из матичних О.Ш. из Бојника и Косанчића,
понекад здружимо (у одређеном броју) и да им
се одрже заједнички часови, да не би дошло до
појаве сегрегираних одељења.
Две Основне школе на територији општине Бојник,
у свом саставу, имају око 15% деце ромске популације.
Актуелно стање у образовном систему одражава
најраширеније ставове према ромима и ставове
друштва у целини, а они се своде на непознавање
ромске културе и традиције као интегралног дела
опште културе. Зато у ОШ. у Бојнику имамо изборни предмет ромски језик са елементима познавања ромске културе, чију наставу похађају
деца која су се определила за овај изборни предмет.
Постојеће и досадашње иницијативе
Министарство просвете је 2007. године, у сарадњи
са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији и уз подршку Европске агенције за реконструкцију, започело пројекат увођења асистената за подршку
образовању Рома.
На територији наше Општине, у ОШ и у ПУ уве-
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дени су педагошки асистенти (Основна школа
"Станимир Вељковић-Зеле" у Бојнику и Предшколска уставова "Ђука Динић" у Бојнику).
У општини Бојник, већ дуже време ради РОЦ (
развојно образовни центар) који пружа неопходну
помоћ и подршку деци предшколског и школског
узраста како би се укључили у редовни васmпно
образовни систем. РОЦ је пројектна услуга и до
краја 2009. године је подржана, а онда је продужетак настављен до дана данашњег, уз помоћ
УНИЦЕФ-а и уз учешће локалне самоуправе.
Треба напоменути да је РОЦ у 2013.години придобио други назив и то програм Друштвених
центара на југу Србије. Опстајање и континуитет
у раду ових центара, нужан је предуслов за остваривање укључивања и континуитета у образовању
ромске деце.
На територији наше општине, основане су две
Ромске НВО: "Ромски Центар Бојник", и НВО
"Амаре чаве".
Препоруке
Стратегија за унапређивање положаја Рома у образовању треба да буде усмерена на:
1) Повећање приступачности свих сегмената и
нивоа образовања за Роме;
2) Свеобухватност и обезбеђивање квалитетног
образовања Рома;
3) Минимизирање осипања деце из система за
образовање;
4) Неговање културног идентитета.
Приоритети
1. Правовремено и ефикасно укључивање ромске
деце у предшколско и основно образовање
подразумева:
- стручно усавршавање наставног особља за индивидуализован образовни рад и интерактивну
наставу;
- регулисање и омогућавање наставка образовања
за децу која су испала из система (друга шанса);
- промовисање образовања девојчица, посебно
оних које су напустиле, образовање или из
других разлога испале из система и
- материјалну подршку ромским ученицима и
њиховим породицама у виду обезбеђења бесплатног превоза за ученике који живе у насељима далеко од предшколске установе или ос-
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новне школе, бесплатних оброка у предшколским установама или основним школама, одеће,
бесплатних уџбеника и другог образовног материјала.
2. Повећање броја Рома са средњим и високим
образовањем подразумева:
- праћење успешности уписаних ученика и студената;
- развијање и интензивирање активности у вези
са информисањем о доступним стипендијама,
кредитима и другим расположивим видовима
материјалне подршке ромским ученицима и
студентима;
- развијање менторског рада са ромским ученицима и студентима;
- успостављање и развијање механизама повезивања са тржиштем рада;
- обезбеђивање стипендија за ученике средњих
школа и студенте из ромских породица;
- обезбеђивање смештаја у студентским домовима
за одређен број ромских студената и
- подстицање сарадње универзитетских установа
са ромским удружењима грађана у оснивању
информативних центара за студенте.
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Правни оквир
Међународни правни оквир
У Републици Србији на ромску заједницу може
се применити неколико докумената (као што је
Међународни пакт о економским, социјалним и
културним nравима), који садрже препоруке у
вези са давањем нових економских овлашћења.
У ЕУ је утврђена Европска стратегија запошљавања (пратећи документи: Интегрисане смернице
о реформама тржишта рада у земљама чланицама,
Букурештанска декларација; Препоруке Европског
савета и Међународне организације рада) која се
сваке године конкретизује смерницама Европског
савета за развој политике запошљавања, Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације
жена. Република Србија је потписница Декларације
Декаде Рома.
Национални правни оквир
Национални правни оквир који се односи на
област запошљавања чине следећи документи:
Стратегија за социјално укључивање рома и ром-

Страна 1240 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

киња у Републици Србији за период 2016. до
2025. године, Стратегија развоја образовања у
Републици Србији до 2020. године, национална
Стратегија запошљавања за период од 2011. до
2020. године, Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији, Јединствени споразум
о реадмисији између Европске уније и Републике
Србије, Национална стратегија одрживог развоја,
Национална стратегија за побољшање положаја
жена и унапређење равноправности полова, Национална стратегија за решавање питања избеглих
и интерно расељена лица, Национална стратегија
за младе као и Закон о социјалној заштити, Закон
о финансијској подршци са децом, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапошљености.
Локални правни оквир
Општина Бојник је усвојила стратешке документе
који се односе и на ромску популацију и то су:
• Стратегија развоја социјалне политике општине
Бојник 2009.
• Локални акциони план за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у општини
Бојник 2009 године који у оквиру приоритетних
група наводи Роме.
Да би се применили сви ови стратешки документи
који препознају специфичну проблематику Рома
и њихов положај на тржишту рада, неопходан је
потпун консензус и ангажовање институција и
органа Владе Републике Србије, послодаваца,
синдиката, органа јединице локалне самоуправе
и осталих партнера.
Процес израде Нацрта Локалног акционог плана
за запошљавање Рома заснивао се на интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:
1. Локални - спроведен је у локалној заједници и
уважава локалне специфичности;
2. Партициnативан - укључио је различите битне
актере процеса друштвено организоване подршке Ромима у локалној заједници и то су:
Национална служба за запошљавање (у даљем
тексту НСЗ), Центар за социјални рад (у даљем
тексту ЦСР), Служба месних заједница, Служба
дечије заштите, Комесаријат за избегла и интерно расељена лица, Регионална привредна
комора, представници ромске заједнице, Одељење за друштвене делатности, опште и заједничке послове;
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3. Утемељен - на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама Рома;
4. Прилагођен - ситуацији у локалној заједници,
актерима и позитивној промени којој се тежи;
5. Користио методе анализе података из релевантних постојећих база и извештаја институција; писане грађе о проблематици Рома, стратешких докумената;
6. Подстицао одговоран однос различитих акrера
у локалној заједници.
У процесу прикупљања и анализе података о проблематици запошљавања Рома у општини Бојник
коришћени су следећи извори: статистички подаци,
стратешка документа, подаци институција, запажања стручних радника у раду са корисницима/цама, различити извештаји и документи установа и организација.
Анализа ситуације
Према подацима Републичког завода за статистику,
по попису из 2011. г. на територији општине Бојник живи 11.104 становника. Период 1999. је
окарактерисао насељавање прогнаних породица
са Косова и Метохије, а међу њима и одређен број чине припадници ромске националности, који
су уточиште нашли у нашој општини. По истом
попису у општини Бојник има 1649 Рома, односно
14,8%,који уједно представљају најбројнију националну мањину. По неким истраживањима број
Рома у Бојнику креће се између 1800-2000 Рома.
Роми у Бојнику као и у другим срединама најчешће
живе у нелегалним и неурбанизованим насељима.
Груписани су у више насеља: Насеље 17-ти фебруар; Пусторечко насеље; Црквичко насеље; Брестовачко насеље; Лапотиначко насеље; Драговачко
насеље; Косаначко и Стубљанско насеље. Роми
су настањени готово у свим реонима. Запажа се
да су Роми који не живе груписани у насељима
отворенији, већином интегрисани у заједницу,
деца се школују, иницијативнији су у тражењу и
налажењу посла. У појединим сеоским срединама
Роми су интегрисани и радно се ангажују на пословима пољопривреде, углавном када су староседеоци. Често мењају локацију у потрази за пословима. Промена средине је добрим делом условљена и неприхватањем околине.
Проблем незапослености је директан узрок лошег
материјалног и социјалног положаја Рома, што
утиче на немогућност даљег образовања њихове
деце и изласка из ситуације социјалне потребе,
јер и они су касније слабо запосливи. Низак об-
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разовни ниво родитеља, који не схватају значај
образовања, утиче на усмереност ка. образовању
у специјалним школама, чиме је опет будућа генерација стављена у неповољан положај због неконкурентности на тржишту рада.
Систем социјалне заштите, Роме ставља у пасивну
позицију - Роми су били само пасивни примаоци
помоћи. Није се водило рачуна о потенцијалима
тих корисника и како их ставити у функцију проналаска адекватног посла.
Друштвено-економски положај Рома у Бојнику
као и на националном нивоу може се окарактерисати као неповољан: низак степен економске
активности, висока незапосленост и њихово минимално учешће у раду јавних институција.
Неповољна економска ситуација у земљи, па тако
и у оштини Бојник, уз низак ниво образовања и
радних квалификација, главни су узроци веома
лошег стања ромске популације и по питању запослености и осталих права из радног односа.
Ниска економска активност, веома млада старосна
структура ромске популације и велики удео издржаваног становништва представљају кључне
чиниоце одржавања и продубљивања разлика између . Рома и остале популације (удео издржаваних
лица на националном нивоу износи 60%, а у већинској популацији око З7% ). Попис становноштва
из 2011. године показује да је од укупног броја
Рома економски активно само њих 27,2%. То је
један од додатних узрока њихове недовољне и
слабе интегрисаности у наше друштво, због чега
локална самоуправа и одговарајуће друштвене
институције и установе морају предузети одговарајуће мере дугорочног карактера.
Због немогућности обезбеђења сталног посла за
одрасле бројне су последице оваквог радног и
социјалног статуса, као на пример: деца су често
принуђена да просе и да нуде услуге чишћења
аутомобила на улицама, а најдрастичнији су случајеви трафикинга (трговине људима) посебно
женске деце ромске популације.
На подручју општине Бојник не води се посебна
евиденција о броју запослених Рома у јавним и
државним институцијама. Не постоје подаци о
броју запослених Рома по привредним гранама.
У јавним и државним предузећима готово да их
и нема. Службе за запошљавање немају, нити су
у обавези да воде евиденцију о запосленим Ромима.
Најчешће радно ангажовање Рома, је у зони сиве
економије, што додатно доприноси високом сте-
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пену сиромаштва и друштвене искључености ове
популације. У већини случајева Роми обављају
послове за које су остали грађани мање заинтересовани (углавном се ради о пословима одржавања градске чистоће, одржавање хигијене зграда
и помоћ у кућним пословима). Роми се углавном
баве сезонским пољопривредним пословима, сакупљањем отпадног материјала и сл. Некадашњи
занати по којима су били познати изумиру. Чак
се и простор за професионално бављење музиком,
по коме су Роми чувени, сужава. Када су радно
ангажовани од стране послодаваца то су најчешће
најмање плаћени послови.
Укупан број незапослених, према подацима евиденције нез у Бојнику је око 3000 од чега је
преко 600 припадника ромске националности.
Учешће Ромкиња у односу на укупан број незапослених Рома је 60% или 2/3 и веће је у односу
на учешће жена у укупном броју незапослених.
Највеће учешће незапослених Рома припада катеогорији од 30-49 година; Највећи број Рома на
евиденцији НСЗ су лица без занимања и стручне
спреме. Најмање је присуство младих од 15 до
ЗО година старости. Треба напоменути да приказани подаци о Ромима нису потпуни јер од 2009.
год., увођењем јединсiвеног информационог система, омогућено је изјашањавање о националној
припадности. Такође, постоји отпор о оваквој
врсти изјашњавања, што је још један доказ о постојању неповерења у институције.
Посебно су угрожене Ромкиње унутар самог ромског друштва, што их потискује на маргине друштвеног живота.
Иако учешће младих Рома у старосној структури
лица на евиденцији незапослених није значајно
присутно, они су по својим карактеристикама
угрожени као најбројнији део ромске популације.
У периоду највеће радне продуктивности они
нису радно ангажовани, а њихови капацитети
остају неискоришћени, што је за друштво поразан
податак.
У дугорочној незапослености, са чекањем од 2
године и више налази се знатан број лица, а преко 10 година на запослење чека чак 250 лица. Напомињемо да ни овај податак није потпун.
Дугорочна незапосленост проузрокује губитак
мотивације и знања, што доводи до неактивности
незапослених, смањивања могућности њиховог
запошљавања јер нису конкурентни на тржишту
рада, а све то утиче на повећано оптерећење социјалних фондова, повећан број корисника НСП-
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а (новчане социјалне помоћи), једнократних помоћи,тренутних новчаних помоћи итд.
Немогућност остваривања права на рад условљена
је ниским нивоом образовања, због чега је понуда
радних места за лица ромске националности крајње ограничена, јер је углавном у питању неквалификована радна снага. Роми немају потребна
знања и вештине, нити развијену флексибилност
и мотивисаност да их стекну , за потребе тржишта
. рада, које се стално мења. Неинформисани су о
знањима и вештинама за потребе модерног тржишта рада и могућим начинима запошљавања у
којима су чак имали и приоритет, а које спроводи
НСЗ. Неретко и став саме Ромске мањине да не
могу добити посао, њихово неповерење у институције отежавају покушајене, да се Ромима приближе разне могућности за помоћ у запошљавању.
Низак образовни ниво родитеља, недовољно познавање језика, неприлагођеност школском систему, немотивисаност деце, оптерећеност деце
обавезама у породици, рана удаја женске деце
утичу на незнатну присутност деце у школама.
Могућност да се школују кроз програме за одрасле,
Роми користе у малом броју због ангажовања у
породици и потрази за приходима а да је старосна
структура између 15 и 17 година. У питању су
незапослена лица, али која су углавном ангажована
на сивом тржишту рада, а неретки су одласци на
сезонске послове у Београду (Ритопек) на пољопривреди и на грађевини.
У сарадњи са Националном службом за запошљавање и Центром за социјални рад, сваке године
долази до проналажења и анимирања нових полазника. Интересовање за наставу расте као што
се види у броју (проценту) полазности и прола'зности Рома, али је то недовољно за решавање
њиховог коначног проблема - легалног запошљавања.
Овај проблем био би у краћем року и далеко лакше решив у колико би применили пример добре
праксе Школе за образовање одраслих у Врању
и Београду, где се основно образовање одвија истовремено са завршавањем и неког заната (у две
смене), те по завршетку школовања полазници
поред основне школе оспособљени су и за одређени занат уз валидан сертификат.
Систем социјалне заштите, деценијама је Роме
стављао у пасивну позицију- као примаоце помоћи.
То је створило код Рома представу о дужности
државе да брине о њиховој егзистенцији. Уместо
развијања сопствених потенцијала развила се за-
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висност од помоћи. Од укупног броја корисника
Центра за социјални рад од укупног броја корисника МОП-а, су чак 85% Роми. По грубој процени,
око 80 % оних који примају помоћ, не може да
преживи без ње. Износ помоћи за просечну петочлану ромску породицу је мали, те већина корисника материјалног обезбеђења породице остварује и право на једнократне и тренутне новчане
помоћи.
Према подацима МИЦС истраживања ранијих
година, на узрасту од 15 година, 12,4% Ромкиња
су у браку, до 18 година у браку их је 45,9% (подаци преузети из Националне стратегије за младе).
Млади родитељи, посебно младе самохране мајке,
представљају ризичну и онемогућену групу када
је у питању процес запошљавања. Ова је проблематика повезана и са сиромаштвом, те представља
"окидач" новог круга сиромаштва (лоши услови
за развој деце у следећој генерацији).
Ромске заједнице груписане у ромским насељима
карактерише одсуство интеграције и размена искуства и знања са окружењем, одрастање деце
без утицаја шире заједнице, неопходног у процесу
социјализације. Ово захтева континуиран рад са
ромском заједницом.
Велики број Рома остварује права које пружа
Фонд дечије заштите-Бојник. У бази података не
постоји посебна опција која пружа информације
по националној припадности. Постоје само укупни
подаци, па је тако у грубој процени презентован
податак да чак 70% су корисници ромске припадности.
Из овога јасно произилази потреба о ангажовању
и послодаваца који су упослили Роме, за сарадњу
са другим службама, (НСЗ; ЦЗР и др.) ради добијања информација о броју, степену њихове продуктивности, поштовању радне дисциплине и
радних задатака. Систем треба да препозна и
идентификује такве појединце и да им затим разним пакетима помоћи омогући и помогне у школовању њихове деце, јер ће они представљати
добар пример самосталног, али и заједничког
рада на побољшању сопствене економске ситуације.
Посебни фондови за развој предузетништва код
Рома не постоје ни на републичком, ни на локалном
нивоу. Јавна средства која је Влада Републике
Србије на различите начине добила од међународних организација нису довољна за смањење
сиромаштва и запошљавање Рома.
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Постојеће и досадашње иницијативе
У оквиру националне Стратегије запошљавања,
НСЗ Филијала Бојник спроводи низ мера активне
политике запошљавања као што су:
- Посредовање и саветовање (саветовање, мере
активног тражења посла),
- Програми додатног образовања и обуке (функционално основно образовање одраслих, програм приправника, обуке идр.),
- Развој предузетништва и програми запошљавања (субвенције за програме самозапошљавања,
новог запошљавања, отпремнином до посла,
јавни радови и др.).
Све мере доступне су једнако свим лицима која
се воде на евиденцији уз одговарајуће обавезе.
До 2009. године припадници ромске националности, жене и лица са инвалидитетом припадали
су приоритетној категорији што се тиче програма
запошљавања, новог запошљавања и јавних радова.
За програм самозапошљавања - оснивање сопственог бизниса, односно оснивање занатске или
неке друге радње Роми нису показали заинтересованост без обзира што се иначе нелегално тиме
баве, а субвенције су биле бесповратне. Узрок
тако мале заинтересованости је вероватно чиње-
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ница да не пролазе целу процедуру неопходну за
добијање валидних информација, које се састоје
од индивидуалног разговора са саветником, који
ће их даље упутиити на друге службе у оквиру
нез ради самопроцене, подизања самопоуздања
и мотивације, повећања социјалне укључености
и оспособљавању и усавршавању за активно тражење посла. Неукључивање у поменутим мерама,
осим у јавним радовима, је последица њихове
веома слабе информисаности и отпора према
упућивању релеватних лица (евидентичари и саветници НСЗ) ради предлога даљих мера које се
прилагођавају према индивидуалним потребама
лица.
Највећа заступљеност ромске популацие када је
у питању запошљавање је у оквиру јавних радова,
где се уочава да је проценат учешћа Рома у јавним
радовима већи него у било којој другој активној
мери запошљавања и једино су ту заступљени у
већем броју, али ипак недовољно у односу на
припаднике већинског народа.
Реформом у социјалној заштити обезбеђује се
информисање о nравима, мотивисање за преузимање одговорности за соnствени живот и живот
породице, као и активно учествовање у изради
nлана заштите.
SWOT АНАЛИ3А
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Кроз табелу SWOT анализе уочавају се nредности
и преnреке у области заnошљавања Рома у Бојнику.
Препоруке
- НСЗ преко средстава јавног информисања, редовно обавештава послодавце и незапослена
лица о олакшицама и субвенцијама које могу
остварити изласком одређених конкурса. Ова
врста информисања мора бити подржана од
свих средстава јавног информисања и контиуирана све док траје конкурс за одређену активну
меру запошљавања и то обавезно двојезична,
односно на српском и ромском језику у свим
медијима.
- Кроз програм обука неопходна је заступљеност
Рома у већем броју, јер поред њиховог основног
образовања стећи ће и знања из области неког
од заната и преквалификацију из неквалификованог у преквалификованог радника. еобзиром
да су обуке циљано биране за потребе тржmпта
рада, њиховим завршавањем Роми би лакше
дошли до запослења. Постоје и обуке за познатог
послодавца за занимања која су дефицитарна
на тржишту, а где је послодавац у обавези да
лица са евиденције, која успешно заврше обуку,
задржи у радном односу,
- У наредном периоду нез - Филијала Бојник,
реализоваће одређен број обуке, доступну свим
лицима са евиденције које испуњавају одређене
критеријуме по питању завршеног степена
стручне спреме и година старости као што су
обуке типа за зидаре, руковаоце и сл. Најатрактивније обуке, где се очекује већа заинтересованост ромске популације су:
* Обука за зидара,
* Обука за руковаоце грађевинским машинама,
Обука за неговатељице,
* Обука за геронтодомаћице,
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- Што се тиче приватног предузеmиштва код
ромског становништва неопходно је: подстаћи
легализацију заната којима се они иначе баве
и то опредељивањем наменских средстава како
од стране НСЗ тако и од стране локалне самоуправе; Уредити област микрокредитирања уз
уважавање реалних капацитета појединца и
других околности; Развијање механизама за
подстицање породичног бизниса од стране локалне самоуправе. За све то потребна је боља
координација надлежних министарстава, локалне самоуправе, НСЗ, Агенције за развој
малих и средњих предузећа, и других удружења,
- Програме јавних радова треба наставити по
принципу афирмативне акције запошљавања
ромске популације.
Приоритети
- Успостављање систематске подршке сваком
поједшщу у смислу утврђивања самопроцене,
мотивације и препознавања сопствених потенцијала ради дефинисања професионалног циља
запошљавања,
- Подршка послодавцима који запошљавају Роме
и програми развоја предузећа и задруга за
Роме,
- Омогућавање бесплатне прекваликације, доквалификације за потребе тржишта рада,
- Сензибилизација и едукација запослених у филијали НСЗ за рад са незапосленим Ромима,
- Сензибилизација послодаваца и читавог друштва и подизање свести о равноправности и уважавању културних и националних разлика уз
поштовање принципа правичности и једнакости
свих грађана.
Специфични циљ

* Обука за намењена лицима са инвалидитетом
и др.

Повећати ниво информисаности Рома о избору
занимања, могућностима запошљавања и перспективама на тржишту рада.

- Проактиван приступ ромској заједници користећи разне методе (излазак стручних сарадника
нез на терен),
.

Мере

- Организовани сусрети привредника, Уније послодаваца, синдиката, ромских удружења ради
добијања евиденције о броју упошљених Рома
и разбијања предрасуда о овој категорији код
послодаваца,

- Развијати праксу каријерног вођења и саветовања на свим нивоима образовања уз подршку
стручних тимова;
- Развијати и афирмисати систем каријерног
вођења и саветовања Рома на свим нивоима
образовања уз подршку стручних тимова;
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- Приближити услуге Центра за информисање
и професионално саветовање у оквиру Националне службе за запошљавање;
- Обезбедити информисање Рома о стању и перспективама на националном и локалним тржиштима рада за оне који су територијално покретљиви;
- Обезбедити већу ефикасност саветодавних
служби у раду са Ромима.
Радна група за израду Локалног акционог плана
запошљавања Рома наилазила је на проблеме прикупљања потпуних података, почевши од учешћа
Рома у укупном броју становништва, броја радно
ангажованих, тачног броја незапослених и др;
све до проблема различитих методологија вођења
евиденције о Ромима, те је стога неопходно формирати јединствену базу података.
ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Правни оквир
Међународни правни оквир
Основе за дефинисање здравствене заштите ромске
популације налазе се у следећим међународним
документима и препорукама: Универзална Декларација о људским правима, Декларација Светске
здравствене организације о одговорносrи државних
здравствених органа сваке земље, Препорука Светског самита УН о превазилажењу социјалних
разлика, Миленијумски циљеви развоја (од осам
дефинисаних циљева, три су директно повезана
са здравственом заштитом становништва: смањивање смртности деце предшколског узраста,
смањивање матерналне смртности и спречавање
ширења ХИВ-а/сиде и других болести), Резолуција
"Здравље за све" регионалног бироа Светске
здравствене организације (у којој је формулисана
нова здравствена политика са 21 циљем за 21.
век; издвајају се циљеви који дефинишу праведност у здрављу, а посебно се истиче потреба за
побољшањем животних услова, доступношћу здравствене заштите и промоцијом здравља); Иницијатива Пакта за стабилност на унапређењу социјалне кохезије становништва и др.
Национални правни оквир
Уставом Републике Србије право на здравствену
заштиту загарантовано је свим грађанима без обзира на националну, етничку и верску припадност.
Сходно члану 68. Устава, деца, труднице, мајке
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током породиљског одсуства, самохрани родитељи
са децом до седме године и стари остварују здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не
остварују на други начин, у складу са законом.
Реформа система здравствене заштите започела
је 2002. године. Тада је Влада Републике Србије
усвојила документ Здравствена политика Србије,
а основни циљеви нове здравствене политике су
очување и унапређење здравственог стања становништва, правичан и једнак приступ здравственој заштити за све грађане, унапређење здравствене заштите угрожених популација и постављање корисника у центар система здравствене
заштите. У стратешком документу "Боље здравље
за све у трећем миленијуму", који је објављен
2003. године, детаљније се дефинишу стратешка
опредељења и активности на њиховој реализацији
за посебно угрожене популационе групе. Побољшање здравља угрожених групација поставља се
у шири концепт социјалне политике и подразумева
укључивање других релевантних сектора, пре
свега социјалне заштите, образовања, запошљавања и становања.
Законом о здравственој заштити ("Службени гласник РС" број 107/05) прописана су права пацијената и начела здравствене заштите. Остваривање
здравствене заштите заснива се на начелима приступачности, правичности, свеобухватности, континуираности, ефикасности, као и сталном унапређењу квалитета здравствене заштите. Забраном
сваке дискриминације приликом пружања здравствене заштите уклањају се баријере које ометају
остваривање права на здравствену заштиту. У
складу са чланом 22. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 1087/05 и
109/05), право на здравствену заштиту обезбеђује
се лицима која припадају групацији становништва
која је изложена повећаном ризику обољевања;
лицима чија је здравствена заштита потребна у
вези са спречавањем,сузбијањем, раним откривањем и лечењем болести од већег социјалномедицинског значаја; као и лицима која су у категорији социјално угроженог ако не испуњавају
услове за стицање својства осигураника из члана
17 овог закона или ако права из обавезног здравственог осигурања не остварују као чланови породице осигураника. У ову категорију осигураника
сврставају се и лица ромске националности која
због традиционалног начина живота немају стално
пребивалиште односно боравиште у Републици
Србији (члан 22. став 1. тачка 11. закона). Лица
ромске националностиостварују права из обавезног здравственог осигурања у садржају, обиму,
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на начин и по поступку прописаном овим законом
и прописима донетим за спровођење овог закона.
Права из обавезног здравственог осигурања утврђена овим законом обезбеђују се и члановима
уже породице осигураника. Средства за уплату
доприноса за обавезно здравствено осигурање
ових лица обезбеђују се у буџету Републике
Србије. На тај начин, лица ромске националности
стичу статус обавезно осигураних лица и право
на здравствену заштиту остварују у истом садржају
и обиму као и друга осигурана лица у Републици
Србији.
Средства за уплату доприноса за обавезно здравствено осигурање осигураника из члана 22. овог
закона, која се издвајају у буџету Републике
Србије, представљају приход Републичког завода
за здравствено осигурање и служе за финансирање
здравствене заштите осигураника из члана 22.
закона. Поред закона и подзаконских докумената,
донет је велики број стратегија и акционих
планова који се баве проблемима посебно осетљивих група становништва у остваривању права
на здравствену заштиту: Стратегија за смањење
сиромаштва, Национални план акције за децу,
Акциони план за унапређење здравља Рома у оквиру Декаде Рома, Национални програм здравствене заштите од туберкулозе, Стратегију унапређења здравља младих и Стратегију јавног
здравља и др. Министарство здравља од 2006.
године, у оквиру Програма унапређења здравља
посебних групација становништва, ради на имплементацији Плана о здравственој заштити Рома,
за који се обезбеђују посебна средства и који је
усклађен са усвојеним Акционим планом за унапређење здравља Рома у оквиру Декаде Рома.
Анализа ситуације
Подаци здравствене статистике, не садрже информације о етничкој припадности, па се здравствено стање ромске популације може пратити
само на основу резултата циљаних истраживања.
Најпознатија истраживања, из којих су изведени
готово сви показатељи здравственог стања Рома,
била су Истраживање вишеструких показатеља ,
стања и положаја деце и жена у Србији (из 2005.
године) и Истраживање о животном стандарду
(спроведено 2003. и 2007. године). Сагледавање
здравственог стања Рома омогућено је и кроз
пројекте за унапређење здравља Рома које Министарство здравља од 2006. године реализује у
сарадњи са здравственим установама и ромским
удружењима грађана.

20. јун 2017.

Демографске карактеристике
ромске популације
Према попису становништва из 2011. године на
територији општине Бојник живи 1649 Рома
(14,8%). Међутим, незванични подаци показују
да их на подручју наше локалне заједнице има
између 1800 и 2000 становника.
О стању здравља ромске популације најречитије
говоре и сами демографски подаци. Роми су једна
од најмлађих популација у Србији. Најбројнија
старосна група код Рома су деца до 14 година
(40,7%). Ако се има на уму да је једна петина
Рома на узрасту од 15 до 24 године, онда је јасна
почетна тврдња. Више од половине ромског становништва млађе је од 25 година (62%), док је
удео старијег становништва само 4,1%. Оваква
старосна структура последица је, пре свега,
високог наталитета и високог морталитета и релативно ниске просечне старости Рома. Природни
прираштај код ромског становништва више је
него двоструко већи у односу на укупно становништво. Демографска ситуација код ромске полулације последица је више узајамно повезаних
чинилаца. Резултати и анализе неких истраживања
показују да је животни век Рома не само кратак
него и да се они од самог рођења и током целог
живота налазе у ризичним ситуацијама за здравље,
односно да је квалитет живота изузетно низак.
Старосна струюура и просечна старост Рома се
значајно разликују у односу на oсталy популацију.
Највећи број Рома на територији општине Бојник
чине деца млађа од шест година - 272, деца основношколског узраста (7-14 година) - 254, а
деце од 15-18 има 104 а заступљеност по старосним
групама затим прогресивно опада.. Просечна старост ромских жена и мушкараца је приближно
иста (27,6 година за жене и 26,7 година за мушкарце), што је за 14 односно за 12 година ниже
од просечне старости жена и мушкараца у Републици Србији.
Посебно су угрожени најмлађа деца, жене у генеративном периоду и стари.
Здравствена заштита деце
Истраживања показују да сиромаштво, лоши животни услови, друштвена искљ)Тченост и смањена
доступност здравствене заштите представљају
основне узроке повећане смртности деце. Када
се ови фактори удруже са потхрањеношћу, инфективним обољењима, повредама, злостављањем
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и занемаривањем деце, вероватноћа ,Умирања се
повећава. Нажалост, сви наведени фактори су
веома заступљени у ромским насељима у Бојнику.
Сиромаштво је око шест пута распрострањеније
и чак десет пута дубље него у општој популацији.
Обухват имунизацијом се постепено смањује са
узрастом деце - прву дозу Ди-Те-Пер и полио
вакцине добије око 85% ромске деце, а свега
59% деце се комплетно вакцинише до 18. месеца
живота.
Позитивни показатељи здравља - стање ухрањености деце и телесна тежина на рођењу - такође
показују неповољне тенденције у односу на
просек опште популације. Неухрањеност деце
из ромских насеља је неколико пута већа у односу
на просек за Републику Србију (8% потхрањене
деце у односу на нешто мање од 2% у општој популацији). Са телесном тежином преко 2500 грама
роди се 95% деце у Републици Србији. У ромској
популацији се око 90% деце измери на рођењу, а
од тога 9% има телесну тежину мању од 2500
грама. Потхрањеност је највећи појединачни фактор ризика који доприноси глобалном оптерећењу
болестима и повезан је са више од половине дечје смртности у свету. Како је преваленција застоја
у расту ромске деце три пута већа од националног
просека, то је један од најзначајнијих фактора
који доприносе већој смртности ромске деце.
Нега и васпитање ромске деце такође нису идеални
- свако треће ромско дете се храни на одговарајући
начин, свако треће ромско дете добија оралну
рехидрациону терапију када има дијареју. Свега
12% ромских мајки препознаје најопасније клиничке знаке болести деце када дете хитно треба
одвести лекару. Преваленција најчешћих дечијих
болести, дијареје и акутних респираторних инфекција три пута је већа код ромске деце у односу
на национални просек. Све то заједно довело је
до тога да је смртност ромске деце у првој години
живота и у предшколском узрасту три пута већа
у односу на општу популацију деце. Основни узроци смртности ромске деце јесу асфиксија на
рођењу, пнеумонија, дијареја и непознати узроци
смрти. Увид у базу података националне статистике
о морталитету указује на слично стање.
Међу највећим препрекама за коришћење здравствене заштите наводе се административне процедуре, родитељи који нису упознати са својим
правима, који не препознају или занемарују здравствене проблеме.
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Здравствена заштита жена
у репродуктивном периоду
Садржај и обим превентивних и дијагностичкотерапијских здравствених поступака током трудноће, порођаја и бабиња дефинисани су Уредбом
о здравственој заштити жена, деце, школске деце
и студената и Националним водичем за здравствену
заштиту жена у току трудноће.
Око 89% Ромкиња је бар једном у току трудноће
прегледао здравствени радник. Обухват Ромкиња
пруженим услугама у току трудноће (мерење телесне масе, притиска, анализа крви и урина, Папаниколау тест) мањи је за 20 до 25% од обухвата
осталих жена у Републици Србији. Ове услуге
најмање добијају најсиромашније и необразоване
Ромкиње. Око 93% Ромкиња се породило у здравственим установама, 67% уз присуство лекара, а
око 24% уз присуство бабице. Преваленција контрацепције је ниска. Око 27% Ромкиња користи
контрацепцију, а велики број њих (око 25%) користи традиционалне (непоуздане) методе контрацепције. Знање о полно преносивим болестима
и ХИВ-у/сиди је незадовољавајуће - свега 7%
Ромкиња познаје све начине превенције сиде, а
свега 22% користи кондом при ризичном сексуалном односу са партнером који није сталан.
Скоро половина Ромкиња се удаје пре 18. године
живота. Од тог броја, две трећине се породе пре
18. године. Скоро 80% Ромкиња пуши у току
трудноће. Велики број трудноћа дешава се у кратком временском периоду - у просеку ромска породица има између двоје и троје деце млађе од
пет година.
Ови подаци говоре да још много тога треба
урадити како би се планирање породице и здравствено прихватљиво понашање жена у репродуктивном периоду довело на задовољавајући
ниво.
Здравствена заштита одраслих
Ризик од умирања код одраслог ромског становништва је један и по (код мушкараца) до два пута (код жена) већи од националног просека. Узроци смрти се не разликују битније у односу на
општу популацију - доминирају кардиоваскуларна
обољења, а за њима следе малигне болести, уз
нешто већу заступљеност инфективних и респираторних болести као узрока смрти.
Коришћење здравствених услуга ромске популације у односу на укупно становништво највише
је изражено у коришћењу стоматолошких здрав-
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ствених услуга (3,3% Роми, 9% општа популација).
Уз лоше животне услове, Роми су у већој мери
од остале популације одраслих изложени водећим
појединачним факторима ризика за настанак кардиоваскуларних и бројних малигних болести пушењу и алкохолизму.
Постојеће и досадашње иницијативе
Здравствени сектор је активно учествовао у изради, имплементацији и праћењу неколико међусекторских стратегија и бројних пројеката који
значајно доприносе побољшању свеукупног положаја и друштвеног укључивања Рома.
Стратегија за смањење сиромаштва у оквиру
својих приоритета издваја програме здравствене
заштите за најугроженије групе, укључујући и
Роме. У циљеве Стратегије убрајамо равноправан
и једнак приступ здравственој заштити за све грађане Републике Србије, смањење неједнакости
у доступности и обезбеђивању финансијски приступачних услуга. Праћење коштања здравствених
услуга за угрожене, сиромашне групе становништва омогућиће сет националних здравствених
рачуна, који су први пут уведени. У другом извештају о имплементацији ове Стратегије посебно
су издвојени показатељи здравственог стања ромске популације и дате препоруке које се односе
на унапређење здравља Рома.
Стратегија за унапређење здравља младих и Стратегија за борбу против ХИВ а/сиде предвиђају
циљане интервенције у посебно осетљивим групама младих, међу којима су и припадници ромске
националности.
Поред израде и имплементације постојећих националних стратегија, у току су бројне иницијативе
које за циљ имају побољшање здравственог стања
ромске популације:
1) У оквиру Програма за унапређење здравља
посебних групација становништва Министарство здравља имплементира План о здравственој
заштити Рома,
2) Европска агенција за реконструкцију и развој
помогла је неколико пројеката који су за циљ
имали укључивање Рома у здравствени систем
и
3) бројна ромска удружења грађана активно раде
на заступању права Рома у области здравствене
заштите.
Наведени пројекти имају велики значај, првен-
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ствено у побољшању појединих сегмената здравствене заштите и здравственог стања Рома, као и
у успостављању веза и бољем разумевању између
здравствене службе, ромске популације и удружења
грађана.
Препоруке
- досадашње анализе епидемиолошког и здравственог стања Рома показују нам да ова популација живи у јако лошим хигијенским условима
који су битан услов за појаву и ширење бројних
инфекција које могу да имају последице на
њихов квалитет и дужину живота, па је неопходно побољшање основних услова за живот,
- Контрола епидемиолошке ситуације у ромским
насељима и правовремено реаговање од стране
Завода за јавно здравље,
- Пружање информација Ромима о њиховим правима на коришћење здравствене услуге у свим
старосним групама,
Помоћ и контрола коришћења здравствених
услуга из пакета обавезних видова (имунизација
деце),
- Указивање на значај превентивних мера за спречавање и рано откривање болести кроз здравствено просветни рад у свим категоријама, са
посебним освртом на очување репродуктивног
здравља жена и штетном деловању ризичног
понашања (пушење, алкохол, промискуитет...).
Акционим плановима за здравство општине Бојник пошло се од препорука и приоритета за даљу
акцију на унапређењу здравља ромске популације.
Приоритети су формулисани на основу сагледавања постојеће ситуације у вези са здрављем и
здравственом заштитом Рома, увидом у активности
чија је реализација у току, као и уз уважавање
међународних и опште прихваћених препорука
у овој области.
Општи циљ Стратегије у области здравствене
заштите је унапређење здравственог стања Рома.
Приоритети
Препоруке су кохерентне са специфичним циљевима, и то су:
- утврђивање епидемиолошкеситуације ромске
популације на територији општине Бојник,
- Унапређење здравља ромске деце,
- Здравствено просвећивање свих старосних категорија Рома,
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- Очување репродуктивног здравља жена ромске
популације.
Проблем свих наведених приоритетних области
у оквиру овог документа, уско и нераскидиво је
повезан са Социјалном заштитом. Не решавање
кључних питања становања, образовања и запошљавања ромске популације, довела је до ситуације у којој се ромско становништво нашло на
ивици егзистенције. Такво стање у Србији, а самим тим и у Бојнику, довело је до тога да као
своје уточиште, у оквиру кога успевају да остваре
своја права, ромска популација препознаје у Центру за социјални рад.
Посебне особености припадника ромске националне мањине, корисника услуга ЦСР, могу се
груписати као начин живљења и без честе промене
места боравишта, што значи нема промене адресе
у документима. Непоседовање докумената, често
губљење личних докумената, често променљив
број чланова домаћинства, склоност манипулацијама је такође особеност припадника ромске
националне мањине. Ови проблеми се решавају
култивисано (по сазнању) временом уз посредство
актера који се баве решавањем проблема Рома у
Бојнику.
Влада Републике Србрије у октобру 2014. године,
донела је
УРЕДБУ О МЕРАМА СОЦИЈАЛНЕ
УНЉУЧЕНОСТИ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ.
- Мере социјалне укључености:
Мере социјалне укључености су активности које
омогућују превазилажење неповољне социјалне
ситуације корисника НСП, који је способан за
рад, у смислу прописа о раду, прописа о запошљавању, прописа о пензијском и инвалидском осигурању, прописа које уређује образовање, здравствену
заштиту, где се обезбеђује њихова социјална укљученост. То подразумева да између осталих видова активације, радно способан корисник НСП
да се укључи у друштвено-користан рад, односно
рад у локалној заједници.
Центар за социјални рад као установа социјалне
заштиге која одлучује о праву на новчану социјалну
помоћ и који води службену евиденцију корисника
закључује протокол о сарадњи са носиоцима појединих активности ове уредбе ради спровођења
мера социјалне укључености, у складу са законом.
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Носиоци појединих активности ове уредбе су:
образовна установа, организација надлежна за
послове запошљавања, здравствена установа,
јединица локалне самоуправе и други органи или
организације у тим областима.
Центар и носиоци појединих активности протоколом о сарадњи утврђују начин сарадње у спровођењу мера социјалне укључености корисника
које се обављају у оквиру њихове надлежности и
предузимају активности ради њихове успешне
реализације.
- Активности и обавезе центара:
Центар:
1) са корисником закључује споразум о активном
превазилажењу његове неповољне социјалне
ситуације који садржи активности и обавезе
корисника, као и могућност умањења и престанка права на новчану социјалну помоћ у случају
неоправданог неизвршавања обавеза из споразума (у даљем тексту: индивидуални план активације), у складу са законом,
2) упућује корисника упутом код носиоца појединих активности,
3) редовно комуницира са запосленим код носиоца
појединих активности који је задужен за непосредан рад са корисником,
4) прати остваривање планираних активности.
- Сарадње центра и носилаца појединих активности
Центар, у односу на сагледане потребе и потенцијале корисника, упутом корисника упућује код
носиоца појединих активности.
Упут се израђује у два примерка који се достављају
носиоцу појединих активности, од којих се један
доставља службеним путем, а други предаје корисник лично.
Упут садржи назив и седиште носиоца појединих
активности мера социјалне укључености код кога
се корисник упућује, податке о кориснику, процену
степена мотивације, постојање посебних захтева
у погледу радног места и разлога уз сагласност
корисника, сагласност корисника за достављање
његових података носиоцу појединих активности,
потпис корисника, потпис стручног радника
центра одговорног за спровођење мера социјалне
укључености, потпис директора, односно овлашћеног лица и печат.
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Образац упута за спровођење мера социјалне
укључености, одшrампан је уз ову уредбу и чини
њен саставни део.
Носилац појединих активности у року од 15 дана
од дана пријема yпyтa обавештава надлежни центар о чињеници да ли се корисник пријавио, а у
року од 30 дана о планираним мерама и активностима у даљем раду са корисником.
- Мере и поједине активности којима се обезбеђује социјална уюъученост корисника у
области образовања
Ради укључивања корисника у образовни процес,
у складу са његовим потребама и потенцијалима,
установа образовања и васпитања, односно друга
организација, овлашћени организатор образовања
одраслих, врши поједине активности којима се
обезбеђује социјална укљученост корисника у
области образовања, и то:
1. евидентира корисника на основу упута центра,
2. обавештава центар о чињеници да ли се корисник пријавио и које су планиране активности
у даљем раду са корисником,
3. сагледава могућности за најефикасније укључивање корисника у систем редовног образовања
или образовања одраслих, ради стицања одговарајућег нивоа образовања у циљу повећања
могућности за запошљавање,
4. редовно комуницира са центром,
5. води евиденцију о корисницима, предузетим
мерама социјалне укључености и постигнутим
резултатима,
6. друге активности у области образовања које
за циљ имају социјалну укљученост корисника.
- Мере и поједине активности којима се обезбеђује социјална укљученост корисника у
области запошљавања
Ради укључивања корисника у мере активне политике запошљавања, и то: посредовање у запошљавању, професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере, субвенције за запошљавање, подршку самозапошљавању, додатно
образовање и обуку, јавне радове, мере усмерене
ка запошљавању особа са инвалидитетом, подстицање запошљавања на територији јединица локалне самоуправе, запошљавање у социјалном предузећу и друге мере утврђене прописима о доприносима за обавезно социјално осигурање, под-
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стицању запошљавања и другим прописима, организација надлежна за послове запошљавања врши
поједине активности којима се обезбеђује социјална укљученост корисника у области запошљавања, и то:
- евидентира корисника на основу упута центра,
- обавештава центар о чињеници да ли се корисник пријавио и које су планиране активности
у даљем раду са корисником,
- обавља индивидуални разговор са корисником,
ради информисања о правима и обавезама незапосених лица и могућностима запошљавања,
програмима и мерама активне политике запошљавања и другим релевантним чињеницама,
- врши процену запошљивости корисника у складу са упутством којим су уређени услови за
укључивање незапосленог у мере активне политике запошљавања,
- опредељује мере активне политике запошљавања у складу са извршеном проценом запшшъивости и утврђеним потребама корисника, односно упућује га на процену радне способности
и мере и активности професионалне рехабилитације,
- укључује корисника у мере активне полиrике
запошљавања у складу са договореним индивидуалним планом запошљавања,
- редовно комуницира са стручним радником
центра,
- друге активности које за циљ имају активацију
- обука за активно тражење посла, клуб за тражење посла, тренинг самоефикасности и др. у
области запошљавања ради овладавања техникама активног тражења посла.

- Мере и поједине активности у области здравља
којима се доприноси социјалној укључености
корисника
Ради пружања здравствене заштите корисника,
на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са законом којим се уређује област
здравственог осигурања, надлежна здравствена
установа, односно дом здравља у месту пребивалишта корисника врши поједине активности, и
то:
* евидентира корисника код изабраног лекара
на основу обавештења центра,
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* обавештава центар о чињеници да ли се корисник пријавио,

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, удружења и др.).

* издаје доказ о привременој спречености за рад
и упозорава корисника о обавези поновне
пријаве центру у одговарајућем року,

Центар и носиоци појединих активности формирају стручни тим, у складу са закљученим протоколом, који чини стручни радник Центра за
социјалнеи рад и запослени код носиоца појединих
активности задужени за непосредни рад са корисником. Треба да се прати спровођење и реализација мера социјалне укључености корисника
и у зависности од постигнутих резултата може
центру предложити измену индивидуалног плана
активације корисника.

* редовно комуницира са стручним радником
центра,
* друге активности у области здравља које доприносе социјалној укључености корисника.

- Мере и поједине активности којима се обезбеђује социјална укљученост корисника у областима из надлежности јединице локалне самоуправе
Ради обезбеђивања социјалне укључености корисника надлежни орган јединице локалне самоуправе, у оквиру своје надлежности, спроводи
мере и поједине активности, и то:
* евидентира корисника на основу упута центра,
* обавештава центар о чињеници да ли се корисник пријавио и које су планиране активности
у раду са корисником,
* организује друштвенокорисни рад, волонтирање,
јавне радове, запошљавање корисника, решава
привремено или трајно проблеме становања
корисника и чланова његове породице,
* редовно комуницира са стручним радником
центра,
* води евиденције о корисницима, предузетим
мерама социјалне укључености и постигнутим
резултатима и обавља друге активности из
надлежности јединице локалне самоуправе са
циљем успешне реализације појединих мера
социјалне укључености.

Поред Центра за Социјални рад, Црвени крст је
друго значајно место коме се Роми могу обратити
за помоћ.
СТАНОВАЊЕ
Правни оквир
Међународни правни оквир
Постоји низ међународних докумената којим се
уређује област становања. Један од таквих докумената који је започео промоцију права на адекватан стан јесте Међународни пакт о економским,
социјалним и културним правима, који је 1966.
године усвојила Генерална скупштина УН. Поред
тога Савет Европе је, такође, усвојио низ докумената која се односе на једнак приступ становању
и на потребу обезбеђивања адекватног смештаја.
Европска социјална повеља се такође односи на
проблематику становања. У члану 31. предвиђено
је предузимање мера у области становања, у циљу унапређивања приступа стамбеном смештају
одговарајућег стандарда, спечавања или умањивања бескућништва, до његовог постепеног искорењивања и обезбеђивања финансијске доступности становања лицима без одговарајућих средстава.
Национални правни оквир

- Мере и поједине активности којима се обезбеђује социјалне укљученост у другим областима.
Центар, у складу са проценом потенцијала и потреба корисника самостално или у сарадњи са
надлежним органом јединице локалне самоуправе
и носиоцима појединих активности, може закључити протокол о сарадњи и са другим субјектима који у оквиру својих надлежности могу да
допринесу социјалној укључености корисника
(нпр. Црвени крст, агенција за запошљавање,
привредно друштво, предузеће за професионалну

Закон о становању, из 1992. године, се односи на
обавезу државе да "предузима мере за стварање
повољних услова за стамбену изградњу и обезбеђује услове за решавање стамбених проблема
социјално угрожених лица у складу са законом".
Закон о просторном плану Републике Србије се
односи на обнову и санирање стамбених јединица
у сиромашним и нехигијенским насељима.
Закон о експропријацији Републике Србије има
за циљ утврђивање општег интереса и експропријацију непокретности, а како би се решиле
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потребе социјално угрожених лица путем изградње
станова.
Закон о планирању и изградњи дефинише неопходни правни основ за израду планске документације, укључујући и ромска насеља.
Закон о социјалном становању је усвојен 2009.
године и њиме се уређују услови за одрживи развој социјалног становања и начин обезбеђивања
и коришћења средстава за развој социјалног становања, као и друга питања од значаја за социјално
становање. Стога је неопходно да јединице локалне
самоуправе усвоје локалне стамбене стратегије,
програме социјалног становања и планирају буџетска средства за ове намене. Али кључни проблем локалних самоуправа се огледа у томе што
не располажу довољним средствима да би самостално решавале стамбене потребе социјално
угрожених лица.
Анализа ситуације
Кључни проблем са којим се ромско становиштво
суочава су веома лоши стамбени услови и кључне
одлике насеља су: нерегулисан правни статус,
неадекватна инфраструктурна опремљеност, пренасељеност, мали број стамбених јединица, сиромашно окружење и изолација.
Највећи број Рома нема адекватну документацију
о власништву над својим домовима или земљиштем, док један већи део ромске популације живи
у туђим објектима или земљишту, најчешће општинском.
Сходно последњем попису из 2011. године општина Бојник има 11.104 становника, при чему
се 1649 изјаснило као Роми (процентуални удео
ромског у односу на остало становништво је
14,8%). Према проценама невладиног сектора
сматра се да реално има између 1.800 - 2.000
Рома који живе углавном у нелегализованим и
неурбанизованим насељима, и то у три насеља
која су у непосредној близини центра општине
Бојник (насеље 17. фебруар, Пусторечко насеље
и Драговачко насеље) и још пар насеља ван ужег
дела центра: Црквичко насеље; Брестовачко насеље; Лапотиначко; Косаначко и Стубљанско насеље. С обзиром на разуђеност територије општине
Бојник која се простире на 264 км2, ромска насеља
су прилично удаљена једно од другог.
Насеље "17. фебруар" има око 37 стамбених објеката, око 207 становника које заостаје у погледу
урбанизованости, хигијенских и других могућности становништва без асфалтиране улице, са
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водоводном мрежом и без канализационе мреже:
Број становника је тешко утврдити јер су честа
досељавања Рома са стране, рођака или познаника
староседелаца. Инфраструктурни проблем који
је карактеристичан за насеље је низак напон
струје па би требало изградити нову трафо
станицу. Изношење смећа скоро и да не функционише иако имамо институцију која се тиме
бави. Унутар самог насеља се ствара депонија од
чврстог и кабастог смећа. Путни прилаз у другом
делу насеља је у веома лошем стању. Тај део, након кише ствара блато, а житељи немају адекватан
прилаз својим кућама. Због блата и кала хигијенски
ниво је веома низак. Санитарни чворови су недопустиво лоши због недостатка канализационе
мреже. Многобројне баре су улегле и налазе се
испод нивоа колског пута, а ипак на самом путу,
тако да представљају проблем како пешацима
тако и аутомобилима и другим превозним средствима. Такође, у насељу није урађена кишна канализација па чим дође до већих количина падавина вода се слива у дворишта па чак и у куће
неких житеља.
Једно од значајних питања насеља је и питање
легализације. Иако је насеље веома старо већина
објекта није легализовано. Проблем представља
чињеница да Роми у овом насељу нису власници
земљишта на којем су изградили своје куће, тако
да тренутно не постоји правни оквир за легализацију објеката. Наиме, насеље "17. фебруар" је
легализовано само у његовим границама и не
постоји могућност проширења, а постоји проблем
пренасељености. Сходно Закону о планирању и
изградњи, требало би део становништва преселити
како би се могло приступити процесу легализације,
посебно , део који је најближи зеленој и сточној
пијаци као и фудбалском игралишту. Али, да би
се део становништва иселио неопходно је да се
понуде одговарајући услови премештаја, а ту постоје и културолошке баријере, с обзиром да постоји везаност за насеље.
Друго по величини ромско насеље у Бојнику је
насеље "Пусторечко" са З2 домаћинстава и 163
житеља. Поред многобројних социјалних проблема
житељи овог насеља имају и читав низ проблема
јер живе у нехигијенском насељу. До насеља не
постоји асфалтни пут, а у насељу је земљани
пут, делимично стазе, а делом није присутан, те
стога када пада киша, немогуће је без гумених
чизама ући у насеље. Постоји организовано одношење смећа, али је слабо применљиво.
Одређени број породичних објекта нису примерени
за сигуран и нормалан живот у истима.
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* Део објеката за становање је изграђено од цигле, много мањи део су чакмаре - блато, а остало је грађено од мешовитог материјала,
* висина зидова испод и преко 2 метра код објекта варира од финансијске могућности у тренутку градње, без олука, подрума, у неколико
случајева не постоји димњак,
* Код доброг дела објеката обрад унутрашњих
зидова је од малтера, а има и објеката где је
необрађено,
* Има објеката где је под (патос) од земље, као и
од бетона, у неким објектима под је од даске а
има и плочице,
* у 30% случајева објекти имају по једну просторију, 30% објеката има по две просторије,
15% има три просторије и у 25% случајева објекти имају више од три просторије,
* Код већина објеката прозори су застакљени, а
има и случајева где су прозори мање површине
од 1м2,на неким објектима на прозору уместо
стакла имају пластични најлон,
* у зависности од броја чланова у домаћинству,
број кревета варира у једној просторији, тако
да постоје случајеви да у једној просторији
има и по три и више кревета.
* Има примера где се као вештачко осветљење
користи свећа, а преко 95% објекти имају електричну енергију,
* у око 30% случајева стамбени објекат је прикључен на водоводну мрежу, а у 80% случајева
постоји точеће место у дворишту, док има и
домаћинстава која доносе воду са неког другог
извора или користе површинске нехигијенске
бунаре,
* Многа домаћинства поседују радио и/или ТВ
апарат, поред тога имају и електрични шпорет,
бојлер, фрижидер, пеглу, замрзивач, веш машину,
ма да то није случај са свим домаћинствима,
већ је реч о мањем броју домаћинства.
- у око 60% случајева nостоје разливене воде no
дворишту,
* Кућно смеће се у малом nроцен у износи у контејнере, у 5% случајева на одређено место
ван куће, а било где у 50% случајева,
У "Пусторечком" насељу житељи су релативно и
корисници и власници земљишта, јер поседују
Уговоре о куповини који би требало да се укњиже.
Око самог насеља nостоји слободно земљиште,
те постоји могућност nроширења насеља.
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Ромско насеље "Драговац" је једно од најбројнијих
на територији општине Бојник. Има 57 стамбених
објеката и око 300 становника, чији је број тешко
утзрдити због присутних миграција. У првом делу ромског насеља "Драговац", неопходан је путни прилаз. Путни прилаз не постоји. Стамбени
објекти су на свега З-5 метара од главне саобраћајнице која је веома фреквентна. Дворишни поседи
нису ограђени и лагано попримају карактер заједничког коришћења. Достава за личну употребу,
попут дрва за огрев, је немогуће, као и прилаз са
личним возилом до свог стамбеног објекта. У
другом делу насеља не постоји кишна канализација, што причињава велике проблеме. Због конфигурације терена, услед већих атмосферских
падавина, вода се задржава и иста не може да одводним каналом се усмери ка Каменичкој реци.
Водоводна и канализациона мрежа постоји (са
једне стране пута), али објекти са супротне стране
пута, нису прикључена, док се не створи техничка
могућност.
У Црквичком насељу има 42 стамбена објекта у
којима живи око 210 становника. Насеље се
налази на делу пута Бојник - Г. Брестовац у
дужини од 300 метара. Ова дужина пута је веома
ризична за саобраћај моторних возила из разлога
што је пут прав (без кривина), асфалтиран а стамбени објекти се налазе на свега 1-3 метара од
саобраћајнице и то са обе стране пута. Ограде
непостоје како би дечји хир и дух слободе за играњем могле да обавесте о опасности изласка на
саобраћајницу. У већини случајева поједини становници овог насеља пуr користе за прање тепиха
и у друге сврхе. Водоводна и канализациона мрежа не постоји. Сузбијеност стамбених објеката
је велика. Санитарни чворови су у веома лошем
стању. Хигијенски ниво код становника због недостатка воде и канализације је доста низак. У
другом делу насеља које је подвојено и налази се
у доњем делу села Црквица, нема асфалтног пута. Проблем је присутан око одвођења атмосферских вода. Канал који постоји је запуштен и дуго
неочишћен, те његова функционалност је умртвљена.
Брестовачко ромско насеље такође има два дела.
Има 30 стамбених јединица и око 150 становника.
У делу које је близу Брестовачкоr језера има
11стамбених јединица која pt у веома лошем
стању. Због близине Брестовачког језера, насеље
треба да се доведе до нивоа које заслужује туристички изглед, или исто иселити због близине
бране, која прети потонућем домаћинстава и истима обезбедити адекватан смештај на другој ло-
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кацији. У другом делу насеља има 19 стамбених
јединица и налази се на десној обали Пусте реке.
Већина стамбених јединица су направљене од
тугле (цигла од блата), и покривене са лошим покривачем без фалцованог црепа. Добар део је са
само једном просторијом, која има вишефункционални карактер (дневни боравак, спаваћа соба,
кухиња, просторија за складиштење основних
животних намирница ...). Правно имовински статус над објектима није решен код многих породица.
Санитарни чворови су недопустиво лоши без
услова за текућом водом и за прањем руку.
Лапотиначко ромско насеље се налази на 4 км од
центара Бојника. Исто има 22 стамбене јединице
у којима живе око 120 становника ромске припадности. Насеље има путни прилаз и исти је у
веома лошем стању. Путни прилаз је типа насипа
колског пута и веома тежак за одµжавање. Исти
није шљунком насипан у скорији временски период.
Инфраструктурни део је у великом заостатку.
Нема водоводне и кализационе мреже, те је снабдевање са чистом пијаћом водом веома отежано.
У 50% домаћинства чувају ситну стоку и живину,
али без планскоr одлаrања стајског ђубрива.
Косаначко насеље је типа расејаности ромских
стамбених објекта. Има 26 стамбених јединица у
којима живи 119 становника, мада је тешко имати
стални увид на бројно стање, јер су миграције
веома присутне. Косаначко ромско насеље је
једно од у око 60% случајева постоје разливене
воде по дворишту,
Кућно смеће се у малом проценту износи у контејнере, у 5% случајева на одређено место ван
куће, а било где у 50% случајева,
У "Пусторечком" насељу житељи су релативно и
корисници и власници земљишта, јер поседују
Уговоре о куповини који би требало да се укњиже.
Око самог насеља постоји слободно земљиште,
те постоји моrућност проширења насеља.
Ромско насеље "Драговац" је једно од најбројнијих
на територији општине Бојник. Има 57 стамбених
објеката и око 300 становника, чији је број тешко
утврдити због присутних миграција. У првом
делу ромског насеља "Драговац", неопходан је
путни прилаз. Путни прилаз не постоји. Стамбени
објекти су на свега 3-5 метара од главне саобраћајнице која је веома фреквентна. Дворишни поседи нису ограђени и лагано попримају карактер
заједничког коришћења. Достава за личну употребу, попут дрва за огрев, је немогуће, као и пр-
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илаз са личним возилом до свог стамбеног објекта.
У другом делу насеља не постоји кишна канализација, што причињава велике проблеме. Због
конфигурације терена, услед већих атмосферских
падавина, вода се задржава и иста не може да одводним каналом се усмери ка Каменичкој реци.
Водоводна и канализациона мрежа постоји (са
једне стране пута), али објекти са супротне стране
пута, нису прикључена, док се не створи техничка
моrућност.
У Црквичком насељу има 42 стамбена објекта у
којима живи око 210 становника. Насеље се
налази на делу пута Бојник - Г. Брестовац у
дужини од 300 метара. Ова дужина пута је веома
ризична за саобраћај моторних возила из разлога
што је пут прав (без кривина), асфалтиран а стамбени објекти се налазе на свега 1-3 метара од
саобраћајнице и то са обе стране пута. Ограде
непостоје како би дечји хир и дух слободе за играњем могле да обавесте о опасности изласка на
саобраћајницу. У већини случајева поједини становници овог насеља пут користе за прање тепиха
и у друге сврхе. Водоводна и канализациона мрежа не постоји. Сузбијеност стамбених објеката
је велика. Санитарни чворови су у веома лошем
стању. Хигијенски ниво код становника због недостатка воде и канализације је доста низак. У
другом делу насеља које је подвојено и налази се
у доњем делу села Црквица, нема асфалтног пута. Проблем је присутан око одвођења атмосферских вода. Канал који постоји је запуштен и дуго
неочишћен, те његова функционалност је умртвљена.
Брестовачко ромско насеље такође има два дела.
Има 30 стамбених јединица и око 150 становника.
У делу које је близу Брестовачког језера има 11
стамбених јединица која су у веома лошем стању.
Због близине Брестовачког језера, насеље треба
да се доведе до нивоа које заслужује туристички
изглед, или исто иселити због близине бране, која прети потонућем домаћинстава и истима обезбедити адекватан смештај на другој локацији. У
другом делу насеља има 19 стамбених јединица
и налази се на десној обали Пусте реке. Већина
стамбених јединица су направљене од тугле (цигла
од блата), и покривене са лошим покривачем без
фалцованог црепа. Добар део је са само једном
просторијом, која има вишефункционални карактер
(дневни боравак, спаваћа соба, кухиња, просторија
за складиштење основних животних намирница...).
Правно имовински статус над објектима није решен код многих породица. Санитарни чворови
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су недопустиво лоши без услова за текућом водом
и за прањем руку.

могућности запошљавања и неадекватан приступ социјалној и здравственој заштити;

Лапотиначко ромско насеље се налази на 4 км од
центара Бојника. Исто има 22 стамбене јединице
у којима живе око 120 становника ромске припадности. Насеље има путни прилаз и исти је у
веома лошем стању. Путни прилаз је типа насипа
колског пута и веома тежак за одржавање. Исти
није шљунком насипан у скорији временски период. Инфраструктурни део је у великом заостатку.
Нема водоводне и кализационе мреже, те је снабдевање са чистом пијаћом водом веома отежано.
У 50% домаћинства чувају ситну стоку и живину,
али без планског одлагања стајског ђубрива.

- квалитет животних услова у ромским насељима
разликује се од региона до региона, али је
уопштено нижи од услова у којима живи општа
популација;

Косаначко насеље је типа расејаности ромских
стамбених објекта. Има 26 стамбених јединица у
којима живи 119 становника, мада је тешко имати
стални увид на бројно стање, јер су миграције
веома присутне. Косаначко ромско насеље је
једно од најинтегрисанијих ка већинском народу
за разлику од осталих ромских насеља са територије општине Бојник. Ма да исто нема главну
канализациону и водоводну мрежу. У близини
појединих ромских стамбених јединица, налази
се одводни канал, који је своју функци ју изгибио,
због неодржавања и чишћења истог. Тако да услед
атмосферских падавина вода се задржава у дворишта неких ромских кућа. Површински бунари
се напуне атмосферском водом,те исти нису за
употребу.
Стубљансо ромско насеље има 33 стамбених јединица и око 182 становника, чији је број такође
тешко са прецизношћу изнети на светлост дана,
због сталне миграције. Путни прилаз је веома
лош и тежак и скуп за одржавање. Главна водоводна мрежа постоји али многа домаћинства нису
прикључена на водоводну мрежу, због тешке материјалне ситуације у којој се налазе сва домаћинства. Санитарни чворови су у лошем стању.
У циљу приступања процесу легализације насеља
поменутих насеља, неопходно је урадити План
детаљне регулације, како би се детаљно идентификовало стање и извео адекватан предлог мера
у том контексту.
Сходно, наведеном да се закључити да су услови
становања већине Рома изузетно лоши, а разлози
су следећи:
- свеопште сиромаштво, које подразумева не само недостатак новца, већ сложени проблем
који подразумева низак ниво образовања, слабе

- за решавање проблема ромских насеља не могу
се примењивати исте мере, јер су она различита
по генези, величини, квалитету, положају, правном статусу и др; сиромашним ромским породицама које су, појединачно или у мањим групама, дисперзиране по градовима и селима
треба обезбедити једнаке стамбене услова, као
и припадницима других рањивих група и треба
правити јасну разлику између стандарда живота
релативно малог броја Рома који су добро интегрисани у националну већину и оних Рома
који то нису.
НАПОМЕНА: Број становника у поменутим насељима стално варира због присутности великих
миграција.
На основу слободне процене НВО-а Ромски Центар Бојник, урађена је анализа уређености насеља
која показује следеће:
Приступачност насељу:
* у 30% случајева до насеља се долази асфалтним
путем,
* у 40% случајева до насеља се долази земљаним
путем,
* у 20% случајева до насеља се долази оштећеним
путем,
* у 10% случајева до насеља нема пута.

Уређеност улица у насељу:
* у 80% насеља нема асфалтираних улица, већ
постоји земљани пут,
* у 20% насеља улице су уређене, асфалтиране.

Електрична енергиiа:
* у 75% случајева електрична енергија је развучена и доступна свим становницима,
* у 20% случајева електрична енергија је развучена, али доступна малом броју становника,
* у 5% случајева насеља немају електричну енергију.
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Водовод:
* у 50% насеља постоји водоводна мрежа која је
доступна на већем делу територије насеља,
* у 20% насеља постоји водоводна мрежа, али је
доступна малом делу насеља,
* у 30% насеља нема објеката за водоснабдевање.
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ћинстава која из социјалних, економских и других
разлога не могу да обезбеде стан на тржишту.
Министарство здравља финансира пројекте који
се баве хигијенско епидемиолошком анализом
услова у ромским насељима и предлаже мере за
побољшање стања. Министарство економије и
регионалног развоја ради на унапређењу инфраструктуре кроз програме јавних радова.

* у 30% случајева постоји канализациона мрежа,

Један од могућих извора средстава за реализацију
програма решавања стамбених проблема Рома и
унапређење насеља представља и Национални
инвестициони план.

* у 70% случајева не постоји канализациона
мрежа.

Локалне власти

Канализација:

Постојеће и досадашње иницијативе
Стратегија за смањење сиромаштва је први национални документ који становање види у функцији
смањења сиромаштва и као један од приоритета
друштвеног развоја. Она посебно обухвата решавање стамбених питања Рома, избеглица и расељених лица, а рачуна на обезбеђивање мањих
кредита и јефтиних локација за етапну стамбену
изградњу и успостављање дефинисаног власништва, развоја социјалног становања и уређења
спонтано насталих насеља.
Усвајањем Анционог плана за становање Рома
(2005. година) утврђен је смер и дефинисане су
основне активности за решавање стамбених проблема Рома у Републици Србији. У Смерницама
за унапређивање и легализацију ромсних неформалних насеља (2007. година) локалним самоуправама су дата стручна упутства како треба да
приступе овој проблематици.
Министарство надлежно за становање израдило
је Нацрт студије стамбеног сентора Србије, чиме
је створена основа за израду "Националне стамбене
политике". У овом документу проблематика неформалних ромских насеља препозната је као
један од крупних проблема чије решавање треба
да буде приоритет будуће националне стамбене
политике.
Влада Републике Србије усвојила је Закон о социјалном становању који даје основ за развој институционалног оквира социјалног становања у
Републици Србији. Овим законом биће створени
услови за решавање стамбених потреба дома-

Скупштина општине Бојник ће усвојити Одлуку
о приступању изради Локалних акционих планова
за унапређење положаја Рома, а који се односе
на неколико области: образовање, здравство и
социјала, запошљавање и становање. У том циљу
ће бити формиран Савет као радно тело које ће
бити носилац израде акционих планова, односно
Тимови за сваку област предвиђену акционим
планом. Основни циљ израде овог стратешког
документа је унапређење образовног, здравственог,
стамбеног статуса Рома, као и проналажење могућности унапређења запошљавања.
Међународне организације
и удружења грађана
Активности међународних и домаћих организација
у области становања односе се на анализу постојеће ситуације и формулисање предлога за могућа
решења. Неке међународне организације, нпр.
Високи комесаријат УН за избеглице (UNHCR),
обездедила је грађевински мареријал за избеглу
породицу са Косова и метохије. UNDP финансирала је пројекат - "Побољшање услова становања
повратничких породица из насеља Газела на територији општине Бојник", где је изграђена водоводна и канализациона мрежа у на ромском
насељу на коњувачком путу.
Препоруке
Стратешки документи који се односе на унапређење становања ромске популације треба да буду
усмерени да елиминацију сиромаштва при чему
се и ромска насеља треба да третирају као и
остали делови града. У процесу побољшања
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услова становања неопходно је пуно ангажовање
Рома, као и координирано учешће локалних
власти, удружења грађана, ромске и неромске
заједнице као и надлежних министарстава. Притом
је важно очување етничког и културолошког идентитета Рома.
С обзиром да унапређење становања Рома захтева
огромна финасијска средства неопходно је да се
на интегралан начин приступи сврсисходном финансирању пројеката из различитих извора као
што су локална самоуправа, министарства, домаћи
и страни донатори и сл.
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* извршити адаптацију постојећих објеката,
* набавити контејнере за становање,
* урадити канализацију и омогућити бесплатне
прикључке,
* извршити насипање улице,
* извршити едукацију ромске популације о правилном разврставању и даљем третману наведеног отпада {метал, картон, акумулатори, органски отпад ...),
* извршити насипање пута и

У циљу побољшања стамбених услова ромских
насеља неопходно је дефинисати одговарајуће
препоруке, односно предлог мера, како би се она
довела у стање неопходно за нормалан живот.

* континуирано спроводити послове на дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији.

У насељу "Драговац" је неопходна изградња атмосферске канализације и шахт поклопаца

* прикључити насеље на водоводну мрежу и изградити канализациону мрежу урадити евентуално једну јавну чесму,

Такође је неопходно следеће:
* изградити путни прилаз насељу Драговац код
моста,
* израда канализације у претходно наведеном
делу,
* нивелисање постојећих шахти у насељу,
* изградња јавног купатила са простором за
прање и сушење веша,
* запослити два лица ромске националности на
одржавању истог.
У насељу 17. фебруар је неопходно урадити следеће:
* урадити једну јавну чесму,

У насељу Стубла је неопходно урадити следеће:

* извршити насипање пута.
У насељу Црквица ("уз пут") је неопходно урадити
следеће:
* с обзиром да се ромска деца буквално играју
на веома фреквентном путу Бојник Г. Брестовац,
неопходно је хитно направити простор у самом
насељу на којем би могао да се одвија друштвени живот насеља и спортско - рекреативне
активности,
* спроводити контитуирано дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију,
* изградити ограде са капијама дуж пута са обе
стране.

* обезбедити мобилно јавно купатил.о у надлежности одговарајуће јавне установе, до изградње објекта јавног купатила, при чему би
јавно купатило било у приземљу, а на спрату
Развојни образовни центар,

У другом делу насеља Црквица ("уз реку") је неопходно урадити следеће:

* набавити индустријске машине за прање и сушење веша,

* поставити 1-2 контејнера уз редовно пражњење,

* запослити припадника ромске националности
на одржавању истог,

* извршити адаптацију постојећих објеката,

* уклонити дивље депоније,

* урадити канализацију и водовод и омогућити
бесплатне прикључке уколико је то могуће,

* поставити више контејнера,

* урадити једну јавну чесму,
* уклонити дивље депоније,

* набавити контејнере за становање,
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* извршити едукацију ромске популације о правилном разврставању и даљем третману отпада
(метал, картон, акумулатори, органски отпад.")
као и безбедности,
* извршити насипање пута,
* неопходно је повремено радити дезинсекцију
због присуства бубашваба,
* потребно је урадити дератизацију због великог
броја пацова који се скупљају око сметлишта.
У Пусторечком насељу је неопходно урадити
следеће:
* прикључити насеље на водоводну мрежу и доградити канализациону мрежу и урадити евентуално једну чесму,
* извршити насипање пута ради спречавања
поплава с обзиром да се насеље налази близу
реке и конфигурације земљишта,
* омогућити снабдевање електричном енергијом,
* извршити адаптацију постојећих објеката,
* дератизацију треба спроводити континуирано, током целе године, јер близина реке и
поља погодни су за живот и размножавање
пацова, те их на овом месту увек има у великом броју и веома често улазе у стамбене
објекте мештана.
Приоритети
Примена мера и активности дефинисаних
Акционим планом за становање, на локалном
нивоу, представља битан предуслов за побољшање лоше стамбене ситуације Рома. У том
контексту је неопходно да локална самоуправа
општине Бојник издвоји буџетска средства која
ће служити за спровођење мера и активности
предвиђених Акционим планом за становање; а
такође је битно да општина Бојник у свом буџету има сталну позицију за унапређење и легализацију ромских насеља и стамбених простора
Рома.
У насељу "17. фебруар" (река) је од изузетног
значаја изградња асфалтног пута ради побољшања хихијене самих житеља. Кад пада киша
или када се нагло топи снег стварају се баре, те
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је пролаз отежан. У другом делу насеља (код
чика Радета Марјанца) неопходно је изместити
електро водове и асфалтирати пут.
У насељу "Драговац" до моста неопходан је
путни прилаз насељу. Становници насеља који
су такође власници путничких возила не могу
возилима да дођу до дворишта унутар насеља,
те исте паркирају по страни пута, у непосредној
близини моста, што је доста ризично. Такође
треба изместити електро-далековод (који се налази у самом ромском насељу и у непоседној
близини самих кућа) и уредити речно корито
"Каменичке реке".
У насељу Г. Брестовац у доњем делу треба извршити насиnавање пута са шљунком. Могућност градње јавне чесме је такође неопходна.
Потребно је извршити едукацију ромске популације о последицама заразних болести.
Лапотиначко насеље треба снабдети водоводном и канализационом мрежом и изградити јавну чесму, као и асфалтирати путни прилаз овом
насељу.
Црквичко насеље (горња мала) до пута треба да
се обухвати кроз изградњу ограда са капијама
дуж путног правца са обе стране пута. Обезбедити терен за дечје игре и хирове.
Што се осталих насеља тиче, неопходно је да се
ураде јавне чесме, прикључци на водоводну и
елетромрежу, насипање путева, елиминација
дивљих депонија, континуирано изводити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију. Такође
је од изузетног значаја радити на едукацији ромске популације везане за унапређење стамбених
услова живљења.
Вредности приказане у табелама.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА РОМЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА,
ЗАПОШЉАВАЊА, ЗДРАВСТВА,
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СТАНОВАЊА
АКЦИОНИ ПЛАН: ЗДРАВСТВО
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Подручје истраживања овог Стратешког документа
је било Фокvсирано на неколико кључне области:
образовање, запошљавање, здравство и социјала
и становање. Урађена је детаљна анализа стања
истих, на основу расположивих података, а потом
су дефинисане препоруке за даљу имплементацију
приоритетних активности, у циљу остварења кључне сврхе - унапређења социо-економског статуса
ромске популације.

ОПШТИ ПОДАЦИ О РОМИМА ... 5

У Одлуци о буџету Општине Бојник за имплементацију Локалних акционих планова у области
образовања, запошљавања, здравства и социјале
и становања, дефинисаће се износ Финанси јских
средстава, сходно расположивим буџетским средствима.

Међународни правни оквир ... 6

С обзиром да су потребе ромске популаци је огромне, а Финанси јска средства буџета општине
Бојник ограничена, неопходно је аплицирати
пројектима код домаћих и страних донатора, као
и код ресорних министарстава, како би се обезбедила одговара јућа Финанси јска средства и
подмириле кључне потребе ромске популаци је.
У циљу ефикасне имплементаци је Локалних акционих планова, следи Формирање радних тела
за примену истих. Одељење за друштвене делатности, опште и заједничке послове, Општинске
управе Бојник, ће обављати административно техничке послове примене Акционих планова.
Општина Бојник ће бити средина са повећаном
социјалном сигурношћу за све њене граћане, без
обзира на разлике по питању националног и култvролошког идентитета: средина у којој ће важити
принцип једнакости; солидарности, правичности,
толерантности, уз поштовање људског досто јанства сваког грађана
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торији општине Бојник Број: 06-6/11 од 6. 9.
2011. године, тако да гласе:

Приоритети ... 21
Влада Републике Сбрије у октобру 2014. године
донела је УРЕДБУ О МЕРАМА СОЦИЈАЛНЕ
УКЉУЧЕНОСТИ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ... 22
СТАНОВАЊЕ ... 24
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Међународни правни оквир ... 24
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"2) Начелник полицијске станице Бојник за координацију са полицијом;
3) Руководилац одељења за друштвене делатности,
опште и заједничке послове за послове евакуације, везу са месним заједницама и друге
оперативне и евиденционе послове Јединица
цивилне заштите опште намене;
4) Руководилац одељења за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове за заштуту
од рушења и спасавање од земљотреса, клизишта и одрона;
7) Самостални саветник за пољопривреду у општинској управи за очување добара битних за
опстанак, заштиту и спасавање од полплава,
снежних наноса, града и суше."

Препоруке ... 30
Члан 2.

Приоритети ... 31
АКЦИОНИ ПЛАН: ЗДРАВСТВО ... 33
АКЦИОНИ ПЛАН: ЗАПОШЉАВАЊЕ ... 38
АКЦИОНИ ПЛАН: СТАНОВАЊЕ ... 45
АКЦИОНИ ПЛАН: ОБРАЗОВАЊЕ ... 47
РЕЗИМЕ ... 53

У члану 22. Одлуке о заштити и спасавању на територији општине Бојник број: 06-6/11 од 6. 9.
2011. године:
речи "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПДДЕ "ЈУГОИСТОК" ПОСЛОВНИЦА БОЈНИК" мењају се и
гласе "ЈЛ. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ ЛЕСКОВАЦ, ПОСЛОВНИЦА БОЈНИК";
речи "ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ВРАЊЕ
АДРЈ ЛЕСКОВАЦ ПУНКТ БОЈНИК" мењају
се и гласе " ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "ВРАЊЕ"
ПУНКТ БОЈНИК";

378.
На основу члана 20 и члана 32 Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 , 83/14др. Закон и 101/16 -др. Закон), члана 15 Закона о
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 1
11/09, 9211 1 и 93/12) и члана 16 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 и 1/16), Скупштина општине Бојник на
седници одржаној дана 2. 6. 2017. године донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
Члан 1.
Овом Одлуком мења се члан 18. став 5. тачке 2.,
3., 4. и 7. Одлуке о заштити и спасавању на тери-

речи "ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА" мењају се и гласе "ЦРВЕНИ КРСТ"
и
речи "ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ДОО
БОЈНИК" мењају се и гласе "ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА "НЕГОВЕТ" ДОО БОЈНИК".
Члан 3.
У осталом делу Одлука о заштити и спасавању
на територији општине Бојник Број: 06-6/11 од
6. 9. 2011. године остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-13/17
У Бојнику, 2. 6. 2017. године
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Дејан Стојановић
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штине Бојник за заштиту од рушења и спасавања
од земљотреса, клизишта и одрона,
8. Славољуб Јанковић, секретар Црвеног крста
Бојник за збрињавање становништва,
9. Вукашин Петковић, инспектор за заштиту животне средине Општинске управе Бојник,

379.
На основу члана 32. став 1. тачка 20.) Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/14-др. закон и 101/16 - др. закон), члана 24.
став 1. тачка 20.) Статута опш:гине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на седници одржаној дана 2. 6.
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
1

10. Соња Илић, шеф одсека за пољопривреду за
очување добара битних за опстанак, заштиту
и спасавање од поплава, снежних наноса, града
и суше,
11. Горан Антанасковић, командир ватрогасно спасилачке јединице Бојник, за заштиту и спасавање од пожара, експлозија. и НУС-а,
12. Др. Борисав Трајковић, директор Дома здравља
Бојник, за прву и медицинску помоћ и асанацију
терена,
13. Драган Остојић, шеф пословнице Електродистрибуције Бојник,
14. Драган Јовановић, руководилац бране «Брестовац»радник ЈП за водоснабдевање «Брестовац
-Бојник -Дољевац»,

РАЗРЕШАВА СЕ Општински штаб за ванредне
ситуације на територији општине Бојник, као
оперативно стеручно тело за координацију и руковођење у ванредним ситуацијама и то:

15. Новица Миљковић, директор «Јединство»
Бојник.

- командант:

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику града Лесковца».

1. Небојша Ненадовић - председник општине
Бојник,

2.

- заменик команданта:

02 Број: 06-10-14/17
Датум: 2. 6. 2017. године

2. Иван Стојановић, заменик председника општине
Бојник

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

- чланови:
3. Слободан Смиљковић, инспектор цивилне заштите,
4. Дејан Стојановић, председник Скупштине општине Бојник
5. Марко Пејић, начелник Полицијске станице
Бојник за координацију са полицијом,
6. Драгослав Анђелковић, Руководилац Одељења
за општу управу заједничке и скупштинске
послове и јавне службе за послове евакуације,
везу са месним заједницама и друге оперативне
и евиденционе послове јединица цивилне заштите опште намене,
7. Ненад Јовановић, директор ЈП «Дирекције за
путеве, грађевинско земљиште и изградњу оп-

380.
На основу члана 32. став 1. тачка 20.) Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"" бр.
129/07, 83/14-др. Закон и 101/16 - др. закон),
члана 24. став 1. тачка 20.), Статута општине
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на седници одржаној дана
2. 6. 2017. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

12. Др. Бориав Трајковић, директор Дома здравља
Бојник, за прву и медицинску помоћ и асанацију
терена,

I

14. Драган Јовановић, руководилац бране «Брестовац» радник ЈП за водоснабдевање «Брестовац - Бојник -Дољевац»,

ОБРАЗУЈЕ СЕ Општински штаб за ванредне ситуације на територији општине Бојник, као оперативно стеручно тело за координацију и руковођење у ванредним ситуацијама у саставу:

13. Драган Остојић, шеф пословнице ЈП "Електропривреда Србије",

15. Новица Миљковић, в.д. директор ЈКП «Јединство» Бојник.

- командант:
1. Небојша Ненадовић - председник општине
Бојник,
- заменик командант :

II
Општински штаб по потреби посебним актом
образује помоћне, стручно - оперативне тимове
за специфичне задатке заштите и спасавања.

2. Иван Стојановић, заменик председника општине
Бојник
- начелник штаба:
3. Слободан Смиљковић , инспектор цивилне заштите,

III
Општински штаб обавља послове у складу са
Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима и подзаконским актима.

- чланови:
4. Дејан Стојановић, председник Скупштине општине Бојник
5. Марко Пејић, начелник Полицијске станице
Бојник за координацију са полицијом,
6. Драгослав Анђелковић, руководилац Одељења
за друштвене делатности, опште и заједничке
послове за послове евакуације, везу са месним
заједницама и друге оперативне и евиденционе
послове Јединица цивилне заштите опште намене,
7. Горан Живковић, руководилац одељења за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове, за заштиту од рушења и спасавања од
земљотреса, клизишта и одрона,

IV
Послови из става III овог Решења финансирају
се из средстава општинског буџета у складу са
Законом.
V
Стручне и органиозационе послове за потребе
општинског штаба обављаће одељење за опште
послове.
VI
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику града Лесковца».

8. Славољуб Јанковић, секретар Црвеног крста
Бојник за збрињавање становништва,

02 Број: 06-10-15/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

9. Вукашин Петковић, инспектор за заштиту животне средине Општинске управе Бојник,

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

10. Соња Илић, самостални саветник за пољопривреду у општинској управи, за очување добара битних за опстанак, заштиту и спасавање
од поплава, снежних наноса, града и суше,
11. Горан Антанасковић, командир ватрогасно спасилачке јединице Бојник, за заштиту и спасавање од пожара, експлозија. и НУС-а,

381.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/7, 83/14, др. Закон и
101/16 - др. закон), члана 24. Статута општине

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и
Програма рада Скупштине општине Бојник за
2017. годину 02 Број: 06-4-1/17 од 23. 2. 2017. године, Скупштина општине Бојник на седници
одржаној дана 2. 6. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског већа
општине Бојник за 2016. годину, 03 Број: 64/2017
од 16. 3. 2017 . године, који је заведен код општине
Бојник дана 22. 3. 2017. године под бројем 02
Број: 020-29117.

I

II

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду општинског штаба
за ванредне ситуације на територији општине
Бојник за 2016. годину који је заведен код општине
Бојник дана 31. 3. 2017. године под бројем 02
Број: 020-30/17.
II

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду општинског већа општине Бојник за 2016. годину,
03 Број: 64/2017 од 16. 3. 2017 . године.
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду скупштинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Бојник за 2016. годину.

02 Број: 06-10-16117
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

III

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-16117
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

382.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/7, 83/14, др. Закон и
101/16 - др. закон), члана 24. Статута општине
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и
Програма рада Скупштине општине Бојник за
2017. годину 02 Број: 06-4-1/ I 7 од 23. 2 .2017.
године, Скупштина општине Бојник на седници
одржаној дана 2. 6. 2017. године, донела је

383.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/7, 83/14, др. Закон и
101/16 - др. закон), члана 24. Статута општине
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и
Програма рада Скупштине општине Бојник за
2017. годину 02 Број: 06-4-1/17 од 23. 2. 2017. године, Скупштина општине Бојник на седници
одржаној дана 2. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Скупштине општине
Бојник за 2016. годину, 02 Број: 06-1-52/17 од
22.03.2017 . године.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

II

IV

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Скупштине општине Бојник за 2016. годину, 02 Број:
06-1-52/17 од 22. 3. 2017. године.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-19/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

02 Број: 06-10-16117
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

384.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и Програма рада
Скупштине општине Бојник за 2017. годину 02
Број: 06-4-1/17 од 23. 2. 2017. године, Скупштина
општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И
ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА ЗА
2016. ГОДИНУ

385.
На основу члана 32. став 1. тачка 8.) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16), члан 24. став 1. тачка
8.) Статута општине Бојник ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10,
20/13 , 21/15 и 1/16) и Програма рада Скупштине
општине Бојник за 2017. годину 02 Број: 06-41/17 од 23. 2. 2017. године, Скупштина општине
Бојник на наставку 13. седнице одржаном дана
7. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "БРЕСТОВАЦ БОЈНИК -ДОЉЕВАЦ" ЗА ПЕРИОД
ОД 1. 1. 2016. ДО 31. 12. 2016. ГОДИНЕ
I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Комисије за избор,
именовања, административна питања и друштвена
признања за 2016. годину, 02 Број: 020-26/17 од
10. 3. 2017. године.

УСВАЈА се Извештај о раду са финансијским
извештајем ЈП за водоснабдевање "Бретовац Бојник - Дољевац" за период од 1. 1. 2016. године
до 31. 12. 2016. године, који је код општине Бојник заведен под бројем 02 Број: 020-15/17 дана
20. 2. 2017. године.

II

II

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Комисије за избор, именовања, административна
питања и друштвена признања за 2016. годину,
02 Број: 020-26/17 од 10. 3. 2017. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду са
финансијским извештајем ЈП за водоснабдевање
"Бретовац - Бојник - Дољевац" за период од 1. 1.
2016. до 31. 12. 2016. године.

III

III

Одлуку доставити Комисији за избор, именовања,
административна питања и друштвена признања.

Одлуку доставити ЈП за водоснабдевање "Бретовац
- Бојник -Дољевац".

I

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

IV
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02 Број: 06-10-21/17
Датум: 7. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

02 Број: 06-10-16/17
Датум: 7. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

387.

386.
На основу члана 59 Закона о јавним предузећима
"Сл. гласник РС", бр. 151/16), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/14-др. закон и 101/16 - др. закон), члана 24
Статута општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,
21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "БРЕСТОВАЦ БОЈНИК - ДОЉЕВАЦ" ЗА ПЕРИОД ОД
2017. ДО 2022. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја ЈП за водоснабдевање
"Брестовац - Бојник - Дољевац" за период од
2017. године до 2022. године, заведен код општине
Бојник под бројем 02 Број: 020-24-/17 од 8. 5.
2017. године.
II
Саставни део овог решења је на Средњорочни
план пословне стратегије и развоја ЈП за водоснабдевање "Брестовац Бојник - Дољевац" за период од 2017. године до 2022. године, заведен
код општине Бојник под бројем 02 Број: 020-24/17 од 8. 5. 2017. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у "Службеном гласнику града
Лесковца".

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима
"Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/14-др. закон и 101/16 - др. закон), члана 24.
Статута општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13 ,
21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "БРЕСТОВАЦ БОЈНИК -ДОЉЕВАЦ" ЗА ПЕРИОД ОД
2017. ДО 2027. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за водоснабдевање
"Брестовац - Бојник - Дољевац" за период од
2017. године до 2027. године, заведен код општине
Бојник под бројем 02 Број: 020-25/17 од 8. 3.
2017. године.
II
Саставни део овог решења је Дугорочни план
пословне стратегије и развоја ЈП за водоснабдевање
"Брестовац Бојник - Дољевац" за период од 2017.
године до 2027. године, заведен код општине
Бојник под бројем 02 Број: 020-25/17 од 8. 3.
2017. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у "Службеном гласнику града
Лесковца".
02 Број: 06-10-22/17
Датум: 7. 6. 2017. године

Страна 1286 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

388.
На основу члана 69. став 1. тачка 1.) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС', бр. 15/16),
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/14-др.
Закон), члан 24. став. 1 тачка 9) Статута општине
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице
одржаном дана 7. 6. 2017. године, донела jе
РЕШЕЊЕ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈП ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "БРЕСТОВАЦ-

389.
На основу члана 32. став 1. тачка 8.) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16), члан 24. став 1. тачка
8.) Статута општине Бојник ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10,
20/13, 21/15 и 1/16) и Програма рада Скупштине
општине Бојник за 2017. годину 02 Број: 06-41/17 од 23. 2. 2017. године, Скупштина општине
Бојник на наставку 13. седнице одржаном дана
7. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП
"ЈЕДИНСТВО" БОЈНИК ЗА ПЕРИОД
1. 1. 2016. ДО 31. 12. 2016. ГОДИНЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈКП "Јединство"
Бојник за период 1. 1. 2016 године до 31. 12.
2016. године, број 250 од 22. 3. 2017. године, који
је код општине Бојник заведен под бројем 02
Број: 020-28/17 дана 23. 3. 2017. године.

БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ" У БОЈНИКУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне
Статута ЈП за водоснабдевање "Брестовац-БојникДољевац" у Бојнику број: 73/1 од 27. 1. 2017. године, које je заведен код општине Бојник дана 8.
3. 2017. године под бројем 02 Број: 010-2/17.

20. јун 2017.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду ЈКП
"Јединство" Бојник за период 1. 1. 2016 године
до 31. 12. 2016. године, број 250 од 22. 3. 2017.
године.
III
Одлуку доставити ЈКП "Јединство" Бојник.

II

IV

Саставни део овог Решења су измене и допуне
Статута ЈП за водоснабдевање "Брестовац-БојникДољевац" у Бојнику број: 73/1 од 27. 1. 2017. године.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-24/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

III

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-23/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

390.
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима
"Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/14-др. закон и 101/16 - др. закон), члана 24.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Статута општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13 ,
21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на наставку 13. Седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ЈЕДИНСТВО" БОЈНИК

Страна 1287 - Број 10

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Дугорочни план пословања ЈКП "Јединство" Бојник број: 414 од 12.
5. 2017. године.
II
Саставни део овог решења је Дугорочни план
пословања ЈКП "Јединство" Бојник број: 414 од
12. 5. 2017. године.
III

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Средњорочни план
пословања ЈКП "Јединство" Бојник број: 413 од
12. 5. 2017. године.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у "Службеном гласнику града
Лесковца".
02 Број: 06-10-26/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

II
Саставни део овог решења је Средњорочни план
пословања ЈКП "Јединство" Бојник број: 413 од
12. 5. 2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у "Службеном гласнику града
Лесковца".
02 Број: 06-10-25/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

392.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 1111О, 20/13, 21/15 и 1/16) и Програма рада
Скупштине општине Бојник за 2017. годину 02
Број: 06-4-1 /17од 23. 2. 2017. године, Скупштина
општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је

391.
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима
"Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/14-др. закон и 101/16 - др. закон), члана 24.
Статута општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13 ,
21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ЈЕДИНСТВО" БОЈНИК

ОДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ОШ "СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ" БОЈНИК ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2016. ДО
31. 12. 2016. ГОДИНЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета ОШ
"Станимир Вељковић - Зеле" Бојник за период 1.
1. 2016. године до 31. 12. 2016. године, који је
код општине Бојник заведен под бројем 02 Број:
020-23/17 дана 7. 3. 2017. године.
II

Страна 1288 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Саставни део ове одлуке је Извештај о извршењу
буџета ОШ "Станимир Вељковић - Зеле" Бојник
за период 1. 1. 2016. године до 31. 12. 2016. године.

20. јун 2017.

III
Одлуку доставити ОШ "Стојан Љубић" Косанчић.
IV

III
Одлуку доставити ОШ "Станимир Вељковић Зеле" Бојник

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-28/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

02 Број: 06-10-27/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

393.
На основу члана 32. Закона о локалној самоушрави
(„Сл. гласник РС”„ бр. 129/07, 83/14-др. Закон и
101/16), члан 24. Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца”, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и Програма рада
Скупштине општине Бојник за 2017. годину 02
Број: 06-4-1/17од 23. 2. 2017. године, Скупштина
општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
МАТЕРИЈАЛНО- ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ОШ "СТОЈАН ЉУБИЋ"
КОСАНЧИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о материјално- финансијском пословању ОШ "Стојан Љубић" Косанчић
за 2016. годину, који је код општине Бојник
заведен под бројем 02 Број: 020- 13/17 дана 20. 2.
2017. године.
II
Саставни део ове одлуке је Извештај о материјално- финансијском пословању ОШ "Стојан
Љубић" Косанчић за 2016. годину.

394.
На основу члана 32. Закона о локалној самоушрави
(„Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14-др. Закон и
101/16), члан 24. Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца”, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13 , 21/15 и 1/16) и Програма рада
Скупштине општине Бојник за 2017. годину 02
Број: 06-4-1/17од 23. 2. 2017. године, Скупштина
општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
МАТЕРИЈАЛНО- ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ТШ "БОШКО КРСТИЋ"
БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о материјално- финансијском пословању ТШ "Бошко Крстић" Бојник
за 2016. Годину, који је код општине Бојник
заведен под бројем 02 Број: 020-12/17 дана 20. 2.
2017. године.
II
Саставни део ове одлуке је Извештај о материјално- финансијском пословању ТШ "Бошко
Крстић" Бојник за 2016. годину.
III
Одлуку доставити ТШ "Бошко Крстић" Бојник.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

IV

Страна 1289 - Број 10

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-29/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

395.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и Програма рада
Скупштине општине Бојник за 2017. годину 02
Број: 06-4-1/17од 23. 2. 2017. године, Скупштина
општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ПУ "ЂУКА ДИНИЋ"
БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Финансијски извештај ПУ "Ђука
Динић" Бојник за 2016. годину, Број: 123 од 20.
2. 2017. године, који је код општине Бојник
заведен под бројем 02 Број: 401- 37/17 дана 20. 2.
2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

396.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон и
101/16), члан 24. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и Програма рада
Скупштине општине Бојник за 2017. годину 02
Број: 06-4-1/1 7 од 23. 2. 2017. године, Скупштина
општине Бојник на наставку 13. Седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УCВAJAЊY ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1.
2016. ДО 31. 12. 2016. ГОДИНЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Фонда за развој
пољопривреде општине Бојник за период од 1 .
1. 2016. године до 31. 12. 2016. године Број: 03543/17 од 7. 2. 2017. године, који је код општине
Бојник заведен под бројем 02 Број: 020-8/17 дана
8. 2. 2017. године.
II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду
Фонда за развој пољопривреде општине Бојник
за период од 1. 1. 2016. године до 31. 12. 2016.
године Број: 035-43/17 од 7. 2. 2017. године

II
III

Саставни део ове одлуке је Финансијски извештај
ПУ "Ђука Динић" Бојник за 2016. годину, Број:
123 од 20. 2. 2017. године.

Одлуку доставити раду Фонду за развој пољопривреде општине Бојник

III

IV

Одлуку доставити ПУ "Ђука Динић" Бојник.
IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-10-31/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

02 Број: 06-10-30/17
Датум: 2. 6. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Страна 1290 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

397.

398.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон и
101/16), члан 24. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,9/09,
11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и Програма рада Скупштине општине Бојник за 2017. годину 02 Број:
06-4-1/17од 23. 2. 2017. године, Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. закон и
101/16), члан 24. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и Програма рада
Скупштине општине Бојник за 2017. годину 02
Број: 06-4-1/1 7од 23. 2. 2017. године, Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1.

ОДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ
I

2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације општине Бојник за период од 1. 1. 2016.
године до 31. 12. 2016. године, Број: 15/17 од 20.
1. 2017. године, који је код општине Бојник
заведен под бројем 02 Број: 020-18/17 дана 22. 2.
2017. године.
II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Туристичке организације општине Бојник за период
од 1. 1. 2016. године до 31. 12. 2016. године,
Број: 15/17 од 20. 1. 2017. године.
III
Одлуку доставити Туристичкој организацији општине Бојник.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални
рад Бојник за 2016. Годину, Број: 110-272/01-17
од 21. 2. 2017. године, који је код општине Бојник
заведен под бројем 02 Број: 020-16/17 дана 21. 2.
2017. године.
II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду
Центра за социјални рад Бојник за 2016. Годину,
Број: 110-272/01-17 од 21. 2. 2017. године.
III
Одлуку доставити Центру за социјални рад Бојник.
IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-33/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

02 Број: 06-10-32/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

399.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14- др. закон и
101/l6), члан 24. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,

20. јун 2017.
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9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и Програма рада
Скупштине општине Бојник за 2017. годину 02
Број: 06-4-1/17од 23. 2. 2017. године, Скупштина
општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "ВУК
КАРАЏИЋ" БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ
I
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83/14-др. закон и 101/16- др. закон), члан 24 став
1. тачка 9. Статута општине Бојник ("Сл. гласник
града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,
11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине
Бојник на наставку 13. седнице седници одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
"ВУК КАРАЏИЋ" БОЈНИК
I

УСВАЈА СЕ Извештај раду Народне библиотеке
"Вук Караџић" Бојник за 2016. годину, Број: 291/17 од 7. 2. 2017. године, који је код општине
Бојник заведен под бројем 02 Број: 020-14/17
дана 20. 2. 2017. године.

РАЗРЕШАВА СЕ Младен Ђорђевић из Горњег
Бријања, професор разредне наставе, дужности
вршиоца дужности директора Народне библиотеке
"Вук Караџић" Бојник.

II

II

Саставни део ове одлуке је Извештај раду Народне
библиотеке "Вук Караџић" Бојник за 2016. годину,
Број: 29-1/17 од 7. 2. 2017. године.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

III

02 Број: 06-10-35/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Одлуку доставити раду Народној библиотеци
"Вук Караџић" Бојник.

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-34/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

400.
На основу члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС", бр.
52/11), члана 34., члана 39. Закона о култури
("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 испр.), члана 21. Статута Народне библиотеке
"Вук Караџић" из Бојника број 392/16 од 17. 11.
2016. године, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,

401.
На основу члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС", бр.
52/11), члана 34., члана 35. и члана 36. Закона о
култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и
30/16 - испр.), члана 16., члана 17. и члана 18.
Статута Народне библиотеке "Вук Караџић" из
Бојника број 392/16 од 17. 11. 2016. године, члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон и
101/16- др. закон), члан 24. став 1. тачка 9. Статута
општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца",
бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и
1/16), на основу спроведеног јавног конкурса, на
предлог Управног одбора Народне библиотеке
"Вук Караџић" Бојник и по прибављеној сагласности директора матичне Народне библиотеке
"Радоје Домановић" из Лесковца, Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ "ВУК КАРАЏИЋ" БОЈНИК

20. јун 2017.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

I
02 Број: 06-10-37/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ИМЕНУЈЕ СЕ Младен Ђорђевић из Горњег
Бријања, професор разредне наставе, за директора
Народне библиотеке "Вук Караџић" Бојник, на
мандатни период од 4 (четири) године.

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-36/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

402.
На основу члана 37. Закона о култури ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.),
члана 25. Статута Установе дом културе "Бојник"
Бојник број: 04/16 од 7. 12. 2016. године , члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон и
101/16- др. закон), члан 24. став 1. тачка 9. Статута
општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца",
бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и
1/16), на предлог Општинског већа општине
Бојник, Скупштина општине Бојник на наставну
13. Седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ
"БОЈНИК" БОЈНИК
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Јовановић из Придворице,
инг. машинства, за вршиоца дужности директора
Установе дом културе "Бојник" Бојник на мандатни
период до једне године.

403.
На основу члана 36. и члана 38. Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 - др. закон) и члана 24. став 1.
тачка 9. Статута општине Бојник ("Сл. гласник
града Лесковца", бр. 1 1/08, 23/08, 3/09, 9/09, 1
1/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине
Бојник на наставку 13. седнице одржаном дана
7. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЈЕДИНСТВО" БОЈНИК
Члан 1.
Спроводи се Јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа "Јединство" Бојник.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном
комуналном предузећу, радном месту (пословима),
условима за именовање директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начину њихове провере, року у коме
се подносе пријаве, податке о лицу задуженом о
давање обавештења о јавном конкурсу , адресу
на коју се пријаве подносе, податке о пријави на
конкурс, као и податке о доказима који се прилажу
уз пријаву.
Члан 3.

20. јун 2017.
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Саставни део ове Одлуке је текст огласа који
садржи обавезне елементе из члана 2. ове Одлуке.
Скупштина општине Бојник објавиће текст огласа
у "Службеном гласнику Републике Србије", "Службеном гласнику града Лесковца", најмање једном
дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, као и на интернет
страници општине Бојник www.bojnik.rs, с тим
што се мора навести када је текст огласа објављен
у "Службеном гласнику Републике Србије".
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Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Назив: Јавно комунално предузеће "Јединство"
Бојник, Седиште: ул. 17. Фебруар бб, 16205
Бојник,
Матични број: 07352964
ПИБ: 100371289
Претежна делатност предузећа: З8.11- сакупљање
отпада који није опасан.
Подаци о радном месту (пословима):

Рок за објављивање огласа о јавном конкурсу у
"Службеном гласнику Републике Србије" не може
бити дужи од 8 (осам) дана од дана доношења
одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа.

Директор Јавног комуналног предузећа "Јединство"
Бојник. Један извршилац.

Члан 4.

Директора Јавног комуналног предузећа именује
Скупштина општине Бојник на период од 4 (четири) године.

Јавни конкурс спроводи Комисија Скупштине
општине Бојник за спровођење јавног конкурса
за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина Бојник.
Члан 5.

Директор Јавног комуналног предузећа "Јединство"
Бојник је функционер који обавља јавну функцију.

Услови за именовање директора:
За директора јавног предузећа, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику града
Лесковца".
02 Број: 06-10-38/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

404.
На основу члана 25., члана З6., члана З7. и члана
З9. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник
РС"; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа "Јединство" Бојник, 02 Број: 06-10З8/17 од 7. 6. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Објављује
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЈЕДИНСТВО" БОЈНИК

2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама;
З) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање
из тачке 2) ;
4) да има најмање .три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
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(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Подаци о месту рада:
У седишту Јавног комуналног предузећа "Јединство" Бојник, Ул. 17. фебруар бб, 16205 Бојник
Подаци о стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују и изборном поступку
и начину њихове провере:
Комисија Скупштине општине Бојник за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних
и јавних комуналних предузећа чији је оснивач
општина Бојник извршиће проверу стручне оспособљености, знања и вешина кандидата, на начин
и под условима утврђеним одредбама Уредбе о
мерилима за именовање директора јавног предузећа ("Сл. гласник РС", број 65/16).
Рок у коме се подносе пријаве:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс за
избор директора јавног комуналног предузећа
,,Јединство” Бојник је З0 дана од дана објављивања
јавноr конкурса у ,,Службеном гласнику Републике
Србије".
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења
о јавном конкурсу:
Ивица Јоцић - правник, телефон 016/821-214,
локал 129
Информације о конкурсу можете добити сваког
радног дана, у периоду од 11:00 до 14:00 часова.
Подаци о адреси на коју се подносе пријаве:
Пријаве са доказима о испуњавању услова се подносе Комисији Скупштине општине Бојник за
спровођење јавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа чији је
оснивач општина Бојник у затвореном коверту
са назнаком: "За Јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа "Јединство" Бојник"
- не отварај, путем поште или на писарници општинске управе општине Бојник, адреса: Трг
слободе 2-4, 16205 Бојник.

20. јун 2017.

вања, податке о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним
областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
1. биографија кандидата
2. фотокопија личне карте
З. извод из матичне књиге рођених
4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
5. уверење о пословној способности (издато од
стране надлежног центра за социјални рад)
6. диплома о стручној спреми
7. исправе којима се доказује радно искуство у
складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.
гласник РС"; бр. 15/16) члан 25. (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство)
8. Уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са условима за именовање
директора члан 25. ставом 9. тачкама од 1. до
5. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник
РС"; бр. 15/16) (не старије о д 6 месеци)
9. уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (не старије од 6 месеци)
10. оверена изваја код надлежног органа да кандидат да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији.
Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија Скупштине општине Бојник за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних
и јавних комуналних предузећа чији је оснивач
општина Бојник одбацује закључком,против кога
није допуштена посебна жалба.
Овај оглас објављује се у "Службеном гласнику
Републике Србије", најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије, "Службеном гласник.у града
Лесковца" и на званичној интернет страници општине Бојник www.bojпik.rs

Подаци о пријави на конкурс:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу стано-

02 Број: 06-10-38/17
Датум: 2. 6. 2017. године

20. јун 2017.
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-10-39/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

405.
На основу члана 542. Закона о привредним друштвима ("Сл. Републике Србије", бр. 36/11, 99/11,
83/14 - др. закон и 5/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/16-др.закон) члана 24.
Статута општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,
21/15 и 1/16) Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДОПУНИ
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА ЈЕДНОДОМНОГ
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ «БОЈ -ПЕК ПЕКАРА»
ДОО. БОЈНИК 02 Број: 06-3/16 од 8. 2. 2016.
године
I
Овим Решењем мења се чл. 1. ст.2. Решења о допуни Решења о именовању ликвидационог управника Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу «БОЈ - ПЕК ПЕКАРА» д.о.о. Бојник
02 Број: 06-3/16 од 8. 2. 2016. године, тако да уместо "35.000,00 динара" треба да стоји "54.000,00
динара".

406.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. Закон
и 101/2016 - др. закон), члана 24. Статута општине
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) Скупштина општине Бојник на наставку 13. Седнивес
одржаном дана 7. 6. 2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ
ЈЕДНОДОМНОГ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
"БОЈ - ПЕК ПЕКАРА" БОЈНИК
I
РАЗРЕШАВА СЕ Небојша Ристић из Лапотинца
дужности члана скупштине једнодомног друштва
са ограниченом одговорношћу "БОЈ-ПЕК-ПЕКАРА" д.о.о. Бојник.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-40/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

II
У осталом делу Решење о допуни Решења о именовању ликвидационог управника Једнодомног
друштва са ограниченом одговорношћу «БОЈ ПЕК ПЕКАРА» д.о.о. Бојник 02 Број: 06-3/16 од
8. 2. 2016. године, остаје непромењено.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и
примењује се почев од 1. 6. 2017. године и биће
објављено у «Службеном гласнику града Лесковца».

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

407.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. Закон
и 101/2016 - др. закон), члана 24. Статута општине
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице
одржаном дана 7. 6. 2017. године донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ
ЈЕДНОДОМНОГ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
"БОЈ - ПЕК ПЕКАРА" БОЈНИК

У осталом делу Одлука о о усвајању почетног
ликвидационог биланса Агенције за развој пољопривреде Бојник 02 Број: 06-6-19/16 од 23. 3.
2016. године остаје непромењена.

I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

ИМЕНУЈЕ СЕ Ана Перовић Арсић из Бојника за
члана скупштине једнодомног друштва са
ограниченом одговорношћу "БОЈ-ПЕК-ПЕКАРА"
д.о.о. Бојник.

Члан 3.

02 Број: 06-10-42/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

II

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-41/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

408.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник Рс", бр. 129/07 и 83/14-др. Закон и
101/2016 - др. закон) и члана 24. Статута општине
Бојник ("Сл.пшсник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице
одржаном дана 7. 6. 2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
БИЛАНСА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ БОЈНИК
Члан 1.

409.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл гласник Рс", бр. 129/07 и 83/14-др. Закон и
101/2016 - др. закон) и члана 24. Статута општине
Бојник ("Сл гдасник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице
одржаном дана 7. 6. 2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЗАВРШНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
БИЛАНСА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Овом Одлуком допуњује се члан 1. став 1. Одлуке
о усвајању завршног ликвидационог биланса
Агенције за развој пољопривреде у ликвидацији
02 Број: 06-4- 8/17 од 23. 2. 2017. године тако
што се након речи "Бојник" додају речи "у износу
од 33.435,01 динар".

Овом Одлуком допуњује се члан 1. Одлуке о
усвајању почетног ликвидационог биланса Агенције. за развој пољопривреде Бојник 02 Број: 066-19/16 од 23. З. 2016. године тако што се након
речи "Бојник" додају речи "у износу од 22.817,66
динара".

У осталом делу Одлука о усвајању завршног
ликвидационог биланса Агенције за развој пољопривреде у ликвидацији 02 Број: 06-4-8/17 од
23. 2. 2017. године остаје непромењена.

Члан 2.

Члан 3.

Члан 2.

20. јун 2017.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
Број: 06-10-43/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

410.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05- др.закон,
81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014-др.закон
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 и 1/16) Скупштина општине Бојник на наставку 13. Седнице
осржаном дана 7. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
СПОРТСКА ХАЛА "БОЈНИК" БОЈНИК
I
Разрешавају се дужности председник и чланови
привременог Управног одбора Установе спортска
хала "Бојник" Бојник, и то:

Страна 1297 - Број 10

411.
На основу члана 22. Закона о јавним службама
("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05- др.закон,
81/05-испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и
83/14-др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014др.закон 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 и
1/16) Скупштина општине Бојник на наставку
13. Седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
СПОРТСКА ХАЛА "БОЈНИК" БОЈНИК
I
Разрешавају се дужности председник и чланови
привременог Надзорног одбора Установе спортска
хала "Бојник" Бојник, и то:
1) Арсић Зоран из Бојника - председник
2) Одовић Горан из Бојника - члан
3) Ивица Аранђеловић из Бојника - члан
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-45/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

1) Стеван Јовановић из Бојника - председник,
2) Жарко Стојановић из Бојника - члан

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

3) Светислав Станковић из Придворице - члан
4) Бобан Илић из Бојника - члан
5) Мирослав Живковић из Лапотинца - члан
II

412.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-44/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

На основу члана 20. Закона о јавним службама
("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05- др.закон,
81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014-др.закон
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 и 1/16) Скуп-
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штина општине Бојник на наставку 13. седнице
одржаном дана 7. 6. 2017. године, донела је

ОДБОРА УСТАНОВЕ СПОРТСКА
ХАЛА "БОЈНИК" БОЈНИК

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ СПОРТСКА ХАЛА
"БОЈНИК" БОЈНИК

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Установе спортска
хала "Бојник" Бојник, на мандатни период од 4
(четири) године, и то:
1) Арсић Зоран из Бојника

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Установе спортска
хала "Бојник" Бојник, на мандатни период од 4
(четири) године, и то:

2) Одовић Горан из Бојника
3) Ивица Аранђеловић из Бојника
II

1) Славица Илић из Бојника,
2) Жарко Стојановић из Бојника
3) Светислав Станковић из Придворице

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лековца".

4) Бобан Илић из Бојника
02 Број: 06-10-47/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

5) Мирослав Живковић из Лапотинца
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-10-46/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

413.
На основу члана 22. Закона о јавним службама
("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05- др.закон,
81/05-испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и
83/14-др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014др.закон 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 и
1/16) Скупштина општине Бојник на снаставку
13. Седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

414.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", број 129/2007 , 83/2014 - др.
закон и 101/16 - др. закон, члана 24. став 1. тачка
9. Статута општине Бојник ("Сл. гласник града
Лесковца" 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,
21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на наставку 13. Седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП "ЈЕДИНСТВО" БОЈНИК
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Саша Додић из Бојника дужности члана Надзорног одбора ЈКП "Јединство"
Бојник из реда представника јединице локалне
самоуправе, због подношења оставке.

20. јун 2017.
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II
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416.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-48/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

415.

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити
животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04,
36/09, 36/09-др. Закон, 72/09-др. Закон, 43/11 одлука УС и 14/16), члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС"
бр. 129/07 и 83/14-др. Закон), члана 24. став 1.
тачка 20. Статута општине Бојник ("Сл. гласник
града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,
11/10, 20/13 и 21/15), Скупштина општине Бојник
на наставку 13. седнице одржаном дана 7. 6.
2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", број 129/2007 , 83/2014 - др.
закон и 101/16 - др. закон, члана 24. став 1. тачка
9. Статута општине Бојник ("Сл. гласник града
Лесковца" 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,
21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на наставку 13. седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године донела је следеће

УСВАЈА СЕ Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бојник за 2017. годину

РЕШЕЊЕ

II

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП "ЈЕДИНСТВО" БОЈНИК
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Милутин Митровић из Горњег
Бријања, дипл. инг. грађевине, за члана Надзорног
одбора ЈКП "Јединство" Бојник из реда представника јединице локалне самоуправе.
II

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ
I

Саставни део ове Одлуке је предлог Програма
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Бојник за 2016. годину,
Одлука општинског већа општине Бојник о давању
сагласности 03 Број: 96-38-3/2017 од 8. 5. 2017. и
Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 401-00- 1224/201709 од 22. 5. 2017. године.
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца" .
02 Број: 06-10-49/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

02 Број: 06-10-50/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Страна 1300 - Број 10
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417.

10. Установа дом културе "Бојник" Бојник 3

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 , 83/2014 и 101/16
- др. закон), члана 2. став 5., члана 4., став 1. и
члана 6. Закона о начину одређивања максималног
броја . запослених у јавном сектору ("Сл. гласник
РС" број 68/2015), тачке 7. Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, сиситему
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправеза 2015. годину ("Сл. гласник РС" бр.
101/201 5) и члана 24. Статута општине Бојник
("Сл. Гласник града Лесковца" 11/2008, 23/08,
3/09, 9/9, 11/10, 20/13 , 21/15 и 1/16), Скупштина
општине Бојник, на наставку 13. Седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године донела је:

Укупно: 142"

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ
БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ
ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2015. ГОДИНУ ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 53/16)
Члан 1.
Овом одлуком мења се чл. 2. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време
за сваки организациони облик у систему локалне
самоуnраве општине Бојник за 2015. годину ("Сл.
гласник града Лесковца, бр. 53/16) тако да гласи:
"Члан 2.
Максималан број запослених по организационом
облику је:
1. Општинска управа општине Бојник 51
2. Предшколска установа "Ђука Динић" 28
3. Народна библиотека Вук Караџић 8
4. Туристичка организација општине Бојник 2
5. Агенција за развој пољопривреде 0
6. ЈП за водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац 23
7. Јавно комунално предузеће "Јединство" Бојник
21
8. БОЈ-пек пекара ДОО Бојник 0
9. Центар за социјални рад Бојник 6

Члан 2.
У осталом делу Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе
општине Бојник за 2015. Годину ("Сл. гласник
града Лесковца, бр. 53/16) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Сл. гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-51/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

418.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 -др. закон и
101/201 6 -др. закон), члана 24. Статута општине
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник на седници одржаној дана
на наставку 13. Седнице одржаном дана 7. 6.
2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ
ПОКЛОНА И НАГРАДА УЧЕНИЦИМА
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 38/16)
Члан 1.
Овом Одлуком члан 8. став 2. и став 3. Одлуке о
додели поклона и награда ученицима основних
и средњих школа ("Сл. гласник града Лесковца",
бр. 38/16), БРИШУ СЕ.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о додели поклона и
награда ученицима основних и средњих школа
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 38/16), остаје
непромењена.

20. јун 2017.
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Члан 3.

Страна 1301 - Број 10

420.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-52/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

419.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити ("Сл. Гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009
- др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),
члана 17. став 2. Статута Дома здраваља Бојник
број: 832 од 9. 7. 2008. године, члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16),
члана 24. став 1. тачка 9., Статута општине Бојник
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08,
3/09-, 9/09, 11/10, 20/13 , 21/15 и 1/16), Скупштина
општине Бојник на наставку 13. Седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити ("Сл. Гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009
- др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),
члана 17. став 2. Статута Дома Здраваља Бојник
број: 832 од 9. 7. 2008. године, члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16),
члана 24. став 1. тачка 9., Статута општине Бојник
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08,
3/09; 9/09, 11/10, 20/13 , 21/15 и 1/16), Скупштина
општине Бојник на наставку 13. Седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК ИЗ
РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Игор Живковић, медицински техничар, за члана Управног одбора Дома здрваља
Бојник, из реда запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК ИЗ
РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

02 Број: 06-10-54/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

I
РАЗРЕШАВА СЕ Ивана Мишић, медицинска сестра из Бојника, дужности члана Управног одбора
Дома здрваља Бојник, из реда запослених, због
подношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-53/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

421.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16 - др. закон), члана 46. став 1. тачка 5. и члана 49. ставови 1. и 5. Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/07,
34/10-одлука УС и 54/11 ), члана 24. став 1. тачка
20. Статута општине Бојник ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 4/10, 20/1 3,
21/15 и 1/16) и Извештаја Комисије за мандатноимунитетста питања 02 Број: 06-2-5/17 од 26. 1.
2017. године, Скупштина општине Бојник на на-
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ставку 13. Седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године донела је

20. јун 2017.

I

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника
Скупштине општине Бојник Небојше Радоњића
из Каменице, са изборне листе ГГ "Покрет за
промене" Небојша Радоњић, због преузимања
посла који је у складу са законом неспојив с фукцијом одборника.

I

II

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника
Скупштине општине Бојник Дејана Тасића из
Бојника, са изборне листе ГГ "Миломир Љубић Сложно" Миломир Љубић, због преузимања
посла, који је, у складу са законом, неспојив с
фукцијом одборника.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-56/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

II

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-10-55/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

422.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др. Закон, 101/16 - др закон), члана 46. став 1., тачка 5. и члана 49. ставови 1 и 5 Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/07,
34/10-одлука УС и 54/11), члана 24. став 1. тачка
20. Статута општине Бојник ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 4/10, 20/13,
21/15 и 1/16) и Извештаја Комисије за мандатноимунитетста питања 02 Број: 06-2-5/17 од 26. 1.
2017. године, Скупштина општине Бојник на наставку 13. Седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК

423.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 ,
83/14-др. закон и 101/16), члана 30. став 1. Статута
Туристичке организације општине Бојник број:
37/17 од 22. 2. 2017. године, члана 24. став 1. тачка 9. Статута општине Бојник ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10,
20/13, 21/15 и 1/16) и чланом 18. Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94,
79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05испр. др. закона и 83/14-др. закон), Скупштина
општине Бојник на наставку 13. Седнице одржаном
дана 7. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
I
РАЗРЕШАВА СЕ Данило Кривокапић из Бојника,
дипломирани економиста, са функције вршиоца
дужности директора Туристичке организације
општине Бојник, због истека мандата.

20. јун 2017.
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II

Страна 1303 - Број 10

02 Број: 06-10-58/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

02 Број: 06-10-57/17
Датум: 2. 6. 2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић
ЦРНА ТРАВА
425.

424.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/14-др. закон и 101/16), члана 29. став 2. и став
3. Статута Туристичке организације општине
Бојник број: 37/17 од 22. 2. 2017. године, члана
24. став 1. тачка 9. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13 , 21/15 и 1/16), и члана 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" бр.
42/91 , 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др.
закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14- др. закон),
Скупштина општине Бојник на наставку 13. Седнице одржаном дана 7. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 77. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015 и 99/2016 ), члана 32. став 1. тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016 – други закон)
и члана 28. став 1. тачке 2. и члана 29. став 1. тачке 3.
Статута општине Црна Трава, а на предлог Општинског
већа општине Црна Трава, Скупштина општине Црна
Трава, на седници одржаној дана 12. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

Члан 1.

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим
неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци
из прихода, примања и неутрошених средстава буџета,
општине Црна Трава у 2016. години у следећим износима:

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Данило Кривокапић из Бојника,
дипломирани економиста, за вршиоца дужно.сти
дирек. тора Туристичке организације општине
Бојник, до именовања директора, а најдуже до
једне године.

I. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима 164.373.662 динара

II

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета, општине Црна Трава према економској
класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

II, Укупни расходи и издаци из прихода, примања и
неутрошених средстава 142.428.785 динара
III.Разлика (I - II) 21.944.877 динара.
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Члан 3.
Укупни расходи и издаци буџета, општине Црна Трава према економској класификацији и изворима
финансирања износе у динарима:
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Члан 4.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од
195.162.705 динара и укупна пасива у износу од 195.162.705 динара.
Структура активе и пасиве на нивоу категорија према економској класификацији:
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Члан 5.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су
следећи износи, и то:
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Структура текућих прихода и расхода и утврђивање резултата пословања:

Члан 6.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године
(Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 37.165.431 динара и мањак примања у износу од
36.365.431 динара.
Структура примања и издатака:
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Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђени
су укупни новчани приливи у износу од 137.580.758 динара, укупни новчани одливи у износу од 142.428.786
динара, мањак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2016. године у износу од -4.848.027 динара.
Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готивне на крају године:
(Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 37.165.431 динара и мањак примања у износу од
36.365.431 динара.
Структура примања и издатака:

Члан 8.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђена је
укупна разлика у износу од 4.848.027 динара, између укупних прихода и примања у износу од 137.580.758
динара и укупних расхода и издатака у износу од 142.428.786 динара, а по нивоима финансирања из: Општине
мањак новчаних прилива 4.848.027 динара.
Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених
средстава:

Члан 9.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 21.944.877 динара је
распоређен Одлуком о буџета општине Црна Трава за 2017. годину.
Члан 10.
Укупни буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета утврђени су у следећим износима, и то:
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Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске
имовине, утврђен је у износу од 4.484.027 динара.
Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и
утврђен је у износу од 4.848.027 динара.
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Црна Трава у 2016. години извршени по организационој, функционалној и економској класификацији и извору финансирања:
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426.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Завршни рачун буџета, општине Црна Трава садржи:

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени
гласник РС”, број 10/16) и члана 28. тачка 6. Статута
општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 17/2012), Скупштина општине Црна Трава
на седници одржаној дана 12. јуна 2017. године доноси

1) Биланс стања на дан 31.12.2016. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016. до
31.12.2016. године;
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању
у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од
01.01.2016. до 31.12.2016. године;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016.
до 31.12.2016. године;
6) Објашњење великих одступања између одобрених
средстава и извршења у 2016. години;
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и страним, као и извршеним отплатама
кредита, усаглашеним са информацијама садржаним
у извештајима о новчаним токовима у 2016. години;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве у 2016. години;
9) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016. годину.
Обрасци и Извештаји су саставни део одлуке и налазе
се као посебни прилози.
Члан 13.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2016.
годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о
буџету општине Црна Трава за период 01. јануар – 31.
децембар 2016 године доставити Министарству финансија, Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2017.
године.

ПРАВИЛНИК
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ
ЦРНА ТРАВА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, критеријуми
и начин и поступак одобравања програма, односно
пројекта којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта и доделе средстава, изглед и
садржина предлога програма, односно пројекта и документације која се уз предлог подноси, садржина и
изглед извештаја о реализацији програма, начин и поступак контроле реализације одобрених програма, односно пројекта и начин јавног објављивања података
о предложеним програмима, односно пројектима за
финансирање.
Одредбе Закона о спорту (у даљем тексту: Закона) и
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се остварује општи интерес у области спорта
(„Службени гласник РС”, број 64/16) које се односе
на услове, критеријуме и начин одобрења програма и
пројеката, односно финансирање делатности којима
се остварује општи интерес у области спорта, закључење
уговора, подношење извештаја, контролу реализације
и обавезу враћања добијених средстава, сходно се
примењују и на програме, односно делатности којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Црна Трава.

Члан 14.
Ову одлуку о завршном рачуну општине Црна Трава
објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.
Број: 06-124/2017-01
Датум: 12.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник
Јоца Митић

Члан 2.
Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1.
Закона остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката (у даљем тексту: програм)
из средстава буџета општине Црна Трава, у складу са
законом, и то:
1) за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) на
годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи програм);
2) за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном позиву (у даљем
тексту: посебни програм).
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Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. тачка 7) Закона (делатност и програми организација у
области спорта чији је оснивач општина Црна Трава)
остварују се у складу са законoм.
Организације у области спорта са седиштем на територији општинеЦрна Трава које су од посебног значаја
за општину из члана 137. став 1. тачка 8) Закона у
предлогу свог годишњег програма наводе и активности
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта за које се, сагласно Закону, подносе
посебни програми и не могу да конкуришу по јавном
позиву.
Општинско веће може да утврди у јавном позиву за
достављање предлога посебних програма пројектне,
односно програмске задатке за подношење програма.
Општинско веће утврђује које су организације у
области спорта из члана 137. става 1. тачка 8) Закона
од посебног значаја за општину Црна Трава сходном
применом критеријума прописаних чланом 120. став
3. Закона и на основу категоризације организација у
области спорта у општини и Програма развоја спорта
у општини Црна Трава.
За задовољавање потреба и интереса грађана из става
1. овог члана Општина Црна Трава обезбеђује у свом
буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета
утврђених Законом.
II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА
И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 3.
Програми којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта (у даљем тексту: програми)
могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме
у погледу:
1) предлагача програма;
2) носиоца програма;
3) садржине и квалитета програма;
4) финансирања програма.
1. Предлагач програма
Члан 4.
Предлоге годишњих и посебних програма, у складу
са Законом, подносе следеће организације:
1) надлежни територијални савез Спортски савез Црна
Трава – предлог свог годишњег програма и годишњих
програма организација у области спорта са седиштем
на територији општине Црна Трава из члана 137.
став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16)
Закона, ако овим правилником није другачије утврђено;
2) организације у области спорта са седиштем на територији Општине Црна Трава – предлог свог по-
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себног програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9),
11) и 15) Закона, ако овим правилником није
другачије утврђено.
Предлози годишњих и посебних програма из става 1.
овог члана могу садржати активности организација у
области спорта које су чланови носиоца програма.
Организације у области спорта могу своје активности
реализовати и као део програма Спортског савеза
Црна Трава, спортског друштва, осим програма учешћа
у спортским такмичењима.
Спортски савез Црна Трава предлоге годишњих програма из става 1. тачка 1) овог члана организација у
области спорта са седиштем на територији општине
Црна Трава подноси у име тих организација.
Предлог годишњег програма изградње, опремања и
одржавања спортског објекта на подручју општине
Црна Трава из члана 137. став 1. тачка 2) Закона, укључујући и школски спортски објекат, може се поднети
само од стране власника, односно корисника земљишта
или спортског објекта уз сагласност власника земљишта,
односно спортског објекта.
Предлог годишњег програма стипендирања за спортско
усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста из члана 137. став 1. тачка 10)
Закона може се поднети само од стране организације
у области спорта чији је спортиста члан.
Предлози годишњих и посебних програма састоје се
из једне или више програмских целина, а подносе се
одвојено за сваку од области из члана 137. став 1. Закона.
Предлог годишњег програма Спортског савеза Црна
Трава садржи као посебну програмску целину активности потребне за остваривање надлежности утврђених
Законом и овим правилником.
Предлагач програма којим се обезбеђује задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта не може
предлогом програма да обухвати активности које се
већ финансирају средствима буџета аутономне покрајине или Републике Србије.
Под надлежним територијалним спортским савезом
општине Црна Трава сматра се, у складу са чланом
138. став 6. Закона, онај спортски савез са седиштем
на територији општине који је учлањен у Спортски
савез Србије.
Спортски савез Србије привремено остварује надлежности територијалног Спортског савеза општине Црна
Трава ако на територији општине није образован територијални спортски савез или он не функционише
у складу са Законом, у складу са решењем Министарства омладине и спорта из члана 102. став 5. Закона.
Уколико на територији општине Црна Трава не постоји
регистрован територијални спортски савез а није
донето решење Министарства омладине и спорта из
члана 102. став 5. Закона, предлоге својих годишњих
програма подносе непосредно организације у области
спорта носиоци програма.
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У односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске активности ученика кроз школске спортске секције, школска спортска удружења и екипе,
организовано физичко васпитање деце предшколског
узраста кроз игру и спортске активности, као и у односу на обављање стручног рада у спорту, предшколске
установе и школе имају статус организација у области
спорта, у складу са Законом.
2. Носилац програма
Члан 5.
Носилац програма мора:
1) да буде регистрован у складу са Законом;
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу
са Законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној
основи, ако Законом није друкчије одређено;
4) да има седиште на територији Општине Црна
Трава, ако Законом или овим правилником није
другачије утврђено;
5) да је директно одговоран за припрему и извођење
програма;
6) да је претходно обављао делатност најмање годину
дана;
7) да испуњава, у складу са Законом, прописане
услове за обављање спортских активности и делатности;
8) да је са успехом реализовао одобрени програм,
уколико је био носилац програма ранијих година;
9) да располаже капацитетима за реализацију програма;
10)
да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења
уговора о реализацији програма и пребацивања
(уплате) буџетских средстава на пословни рачун,
пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања;
3) буде у последње две године правноснажном одлуком
кажњен за прекршај или привредни преступ у вези
са својим финансијским пословањем, коришћењем
имовине, раду са децом и спречавањем негативних
појава у спорту.
Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се
састоји у организовању великог међународног спортског
такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области спорта која има сагласност прибављену,
у складу са Законом, за организовање тог такмичења,
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односно организација у области спорта која је наменски
и привремено основана за техничку организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност за организовање великог
међународног спортског такмичења.
Члан 6.
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку
доделе средстава, ако је:
1) био у конфликту интереса;
2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао
податке тражене у обрасцима за подношење програма
или ако је пропустио да да све потребне информације;
3) покушао да дође до поверљивих информација или
да утиче на Стручну комисију из члана 22. став 1.
овог правилника или на надлежне органе Општине
Црна Трава током евалуационог периода или неког
претходног поступка доделе средстава.
Носилац програма не може добијати средства из
буџета општине Црна Трава за реализацију својих
програма две године од дана када је утврђено да је у
потпуности ненаменски употребио одобрена средства
за реализацију програма или својим пропустом није
постигао у битном делу планиране ефекте програма.
Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава
за реализацију новог програма пре него што поднесе
извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 34. став 8. овог правилника.
Члан 7.
Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или удружене са другим
организацијама.
Организације које учествују у реализацији програма
као партнери, и њихови трошкови прихватају се ако
испуњавају исте услове који се примењују за носиоца
програма.
Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни
део.
У случају партнерских програма, само једна организација биће одговорна за управљање одобреним финансијским средствима свих партнерских организација
на програму, тако да мора имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање.
3. Садржина и квалитет програма
Члан 8.
Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
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1) да доприноси задовољавању потреба и интереса
грађана у области спорта утврђених Законом;
2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом
развоја спорта у Републици Србији и Програмом
развоја спорта у општини Црна Трава,
3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
4) да је у складу са спортским правилима надлежног
националног спортског савеза;
5) да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма;
6) да се реализује на територији Општине Црна Трава,
односно у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
7) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица
Република Србија;
8) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта
на територији Општине Црна Трава;
9) да ће се реализовати у текућој години;
10) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију
програма и да не постоји никаква сумња у могућност
реализовања програма;
11) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање
програма.
Под граном, односно облашћу спорта, у смислу овог
правилника, сматра се грана спорта утврђена актом
министра надлежног за спорт из члана 120. став 2.
тачка 2) Закона.
Под надлежним националним спортским савезом, у
смислу овог правилника, сматра се национални спортски савез утврђен актом министра надлежног за спорт
из члана 120. став 2. тачка 1) Закона.
При одобравању програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката приоритет имају програми
који се односе на спортске објекте са већом категоријом
у складу са Националном категоризацијом спортских
објеката, спортски објекти којима се обезбеђује унапређење школског спорта и спортски објекти којима
се повећава бављење грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом.
Члан 9.
Садржина и квалитет програма морају бити такви да
обезбеде успех програма, узимајући у обзир факторе
које носилац програма може контролисати и факторе
(ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни
за успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.
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Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма морају испуњавати
услове за обављање спортских активности и спортских
делатности утврђене Законом, а њихово ангажовање
се мора вршити у складу са Законом.
При планирању, изради и управљању програмским
циклусом носилац програма треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима, а ако је буџет програма већи од 5 милиона
динара обавезно је коришћење и Матрице логичког
оквира и SWOT анализе.
4. Финансирање програма
Члан 10.
Програми се финансирају, у целини или делимично и
у висини и под условима који обезбеђују да се уз
најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне
самоуправе постигну намеравани резултати.
Програми се финансирају једнократно или у ратама,
у зависности од временског периода за реализацију
програма.
Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6)
Закона имају приоритет при избору програма којим
се задовољавају потребе грађана у области спорта у
општини Црна Трава односно други програми могу
бити одобрени тек након што се задовоље потребе
грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона.
Члан 11.
Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
1) остварив и објективан – да су планирани реални
износи по свим изворима средстава и врстама трошкова;
2) обухватан – да садржи све трошкове програма из
свих извора финансирања;
3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду
програма;
4) уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
5) тачан и реалан – по свим врстама трошкова.
Члан 12.
Финансијски план за реализацију програма састоји се
из непосредних трошкова реализације програма у
вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на
непосредној реализацији програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни трошкови) и додатних
оправданих трошкова носиоца програма (оправдани
индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15%
од оправданих директних трошкова.
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Оправдани директни трошкови морају бити неопходни
за реализацију програма, стварни, детаљни и лако
проверљиви.
Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако
не обухватају трошкове који су финансијским планом
програма намењени непосредној реализацији неког
дела програма.
Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац
програма добио из буџета општине Црна Трава за
свој рад одговарајућа средства по другом основу.
Трошкови из става 1. овог члана признају се по основу:
1) за зараду запослених лица на реализацији програма
– до висине две просечне бруто зараде у Републици
Србији за претходну годину, према подацима органа
надлежног за послове статистике, обрачунато на
месечном нивоу;
2) за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске целине програма – до висине
две просечне бруто зараде у Републици Србији за
претходну годину, према подацима органа надлежног
за послове статистике, обрачунато на месечном
нивоу за једну програмску целину;
3) за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране,
превоза, дневнице и остали трошкови у вези с путовањем) и иностранству (смештаја, исхране, превоза,
дневнице, прибављања путних исправа, вакцинације
и лекарских прегледа и остали трошкови у вези с
путовањем) ради обављања програмских активности
лица која учествују у реализацији програма – до
висине трошкова признатих у складу са прописима
који важе за државне службенике и намештенике и
под условом да су уговорени у складу са законом, с
тим да се, изузетно, могу признати и трошкови
услуге обезбеђења исхране спортиста ван уговорених
услуга под условом да се исхрана на припремама
или такмичењима услед објективних околности не
може реализовати у целости или делимично у
оквиру уговорених услуга (бонови на регатним стазама, стрелиштима и сл.);
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зиотерапеут и једно лице које се бави административно-техничким пословима за потребе спортиста;
2) у спортским гранама у којима се спортисти такмиче
колективно – по један главни тренер, помоћни
тренер, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут
и два лица која се баве административно-техничким
пословима за потребе тима.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава
буџета Општине Црна Трава предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Црна Трава морају односити,
по правилу, најмање 15% на активности повезане са
спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане
са спортом деце у програму обавезно дефинишу као
посебна програмска целина.
Члан 13.
Неоправдани трошкови су нарочито: дугови и покривање губитака или задужења; каматна задужења; ставке
које се већ финансирају из неког другог програма;
трошкови куповине земљишта и зграда и капитална
улагања, осим када је то неопходно за реализацију
програма; трошкови губитака због промена курса
валута на финансијском тржишту; трошкови отплате
рата по основу раније закључених уговора (лизинг,
кредит); куповина алкохолних пића, безалкохолних
газираних пића, брзе хране и дувана; паркинг у земљи;
животно осигурање; казне; куповина поклона, осим
код организације међународних спортских приредаба
и у складу са правилима надлежног међународног
спортског савеза; „разно”, „евентуално”, „остало” (сви
трошкови морају бити детаљно описани у буџету програма).
Средства која организација или њени партнери улажу
у активности на реализацији програма морају бити
посебно наведена.

4) за трошкове куповине опреме и плаћања других
услуга – под условом да су неопходни за реализацију
програма и да су у складу са тржишним ценама,
односно да су уговорени у складу са законом којим
се уређују јавне набавке.

Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним
трошковима према врсти и подврсти трошкова (наведене
јединице мере, број јединица и цена по јединици), а
не на укупној суми, осим за трошкове путовања, дневница и индиректне трошкове.

Лица која су запослена код носиоца програма и ангажована као учесници у програму не могу поред зараде
добијати и хонорар за учешће у програму.

Члан 14.

Код годишњих програма из члана 137. став 1. тачка 5)
Закона трошкови из става 1. овог члана за зараде и хонораре лица ангажованих на непосредној реализацији
програма признају се за следећа лица:
1) у спортским гранама у којима се спортисти такмиче
индивидуално – по један главни тренер, лични
тренер спортисте, кондициони тренер, лекар и фи-

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног текућег рачуна
за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу
програма, који ће се користити искључиво за буџетска
средства која добија од Општине Црна Трава__, у
складу са прописима којима се уређује пренос средстава
из буџета.
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III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ
Члан 15.
Предлози годишњих и посебних програма подносе се
посебно за сваког носиоца програма и за сваку од
области потреба и интереса грађана из члана 137.
став 1. Закона.
Предлог програма садржи детаљне податке о:
1) носиоцу програма;
2) области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1. Закона;
3) учесницима у реализацији програма и својству у
коме се ангажују;
4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући
које ће проблеме програм решити и којим групама
популације и на који начин ће програм користити;
5) врсти и садржини активности и времену и месту
реализације програма, односно обављања активности;
6) томе како ће се вршити оцењивање успешности
програма (вредновање резултата програма);
7) финансијском плану (буџету) програма, односно
потребним новчаним средствима, исказаним према
врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у
паушалном износу;
8) динамичком плану употребе средстава (временски
период у коме су средства потребна и рокови у
којима су потребна);
9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације
програма и евалуације резултата;
10) претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.
У предлог годишњег и посебног програма уносе се
одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10.
Закона лица која учествују у реализацији програма.
Члан 16.
Предлози програма разматрају се ако су испуњени
следећи формални критеријуми:
1) да је уз предлог програма достављено пропратно
писмо у коме су наведене основне информације о
носиоцу програма и предложеном програму (назив
носиоца програма и назив програма, временско
трајање, финансијски износ тражених средстава,
област општих потреба и интереса грађана из члана
137. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца
програма;
2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу
(апликационом формулару), читко попуњеном (от-

20. јун 2017.

куцаном или одштампаном), језиком и писмом у
службеној употреби.
3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
4) да је поднет у прописаном року.
Обрасци предлога програма, односно апликационог
формулара, и то: Образац 1 – Предлог годишњих програма организација у области спорта; Образац 2 –
Предлог годишњег програма изградње, опремања и
одржавања спортских објеката; Образац 3 – Предлог
годишњег програма давања стипендија и новчаних
награда; Образац 4 – Предлог посебних програма, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни
део.
Члан 17.
Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу,
подноси се документација утврђена овим правилником
и друга документација којом се доказује испуњеност
Законом и овим правилником прописаних ближих
критеријума за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта и писана изјава лица овлашћеног
за заступање предлагача, односно носиоца програма
да не постоје препреке из члана 5. овог правилника.
Образац предлога програма и документација која се
доставља уз предлог програма морају бити у потпуности
попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма треба бити достављен и у
електронској форми (це-де, флеш).
Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-диск или флеш меморија (це-де/флеш), морају
бити достављени Општинском/Градском већу у једној
запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења
која могу настати у транспорту, препорученом поштом,
куриром, или лично, на адресу општине Црна Трава
Предлог програма за који је послат у више коверата,
тј. пакета, неће бити узет у обзир.
Предња страна коверте са предлогом програма мора
садржати најмање следеће податке; 1) назив
годишњег/посебног програма којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта; 2) назив
подносиоца предлога; 3) адресу подносиоца предлога;
4) назив програма; 5) напомену да се не отвара пре
истека рока из јавног позива (код посебних програма).
Уколико примљени предлог програма није поднет на
начин прописан у ставу 2. овог члана, овлашћено лице општинеЦрна Трава указаће без одлагања на тај
пропуст подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.
Образац за пријављивање предлога програма доступан
је код надлежних служби општинеЦрна Трава и на
интернет сајту Општине Црна Трава.
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Члан 18.

Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез за општину Црна Трава обједињено за свој програм и програме организација у
области спорта, предлог програма треба да буде поднет
засебно за сваког носиоца програма (посебан образац
за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона),
уз подношење збирног прегледа свих предлога према
носиоцима програма.
Члан 19.
Предлози годишњих програма достављају се према
динамици утврђеној Програмским календаром из
члана 117. став 1. Закона.
Предлози посебних програма достављају се у року
утврђеном јавним позивом.
Сагласно Закону, Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм којим се реализују потребе и
интереси грађана у области спорта из члана 137. став
1. Закона и на основу поднетог предлога програма у
току године, без јавног позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта, а подносе
га овлашћени предлагачи програма из члана 138. став
5. Закона и када је у питању програм који није из
објективних разлога могао бити поднет у складу са
Програмским календаром, а предмет и садржај програма
је такав да може бити успешно реализован само од
стране одређеног носиоца програма.
Члан 20.
Предлог програма може се изузетно односити и на
активности које се реализују у дужем временском периоду, до четири године, под условом да је то нужно с
обзиром на природу и циљеве активности, да су предлогом програма за сваку годину предвиђена потребна
средства и да су мерљиви годишњи резултати реализације програма.
Наставак реализације програма из става 1. овог члана
одобрава се сваке године.
Реализација, односно наставак програма из ст. 1. и 2.
овог члана може се одобрити само ако је поднет годишњи извештај за претходну буџетску годину у
складу с уговором о реализовању програма и ако су
остварени очекивани резултати.
IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА
И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 21.
Годишњи програм се извршава према следећој динамици:
– Општинско веће у року од 60 дана од дана усвајања
буџета општине Црна Трава објављује јавно обавештење о максимално расположивом износу у бу-
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џету општине Црна Трава за финансирање годишњих
програма и финансирање посебних програма, по
областима потреба и интереса грађана из члана
137. став 1. Закона;
– 20. април – организације у области спорта достављају
своје предлоге годишњих програма Спортском
савезу Црна Трава, на прописаном обрасцу;
– 1. јун – Спортски савез Црна Трава разматра
приспеле предлоге организација у области спорта,
утврђује коначне предлоге годишњих програма који
би се финансирали из буџета Општине Црна Трава,
врши ревизију предлога и обрасца предлога програма
и доставља предлоге Општинском већу, на прописаним обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма;
– 5. јун – председник општине образује стручну комисију за одобрење годишњих програма и јавно
објављује њен састав;
– 1. јул – Стручна комисија анализира и оцењује
поднете предлоге годишњих програма и подноси
предлог председнику општине;
– 15. јул – Општинско веће утврђује прелиминарни
обједињени предлог годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у општини
Црна Трава, за наредну буџетску годину, на основу
предлога Стручне комисије;
– 15. децембар – Општинско веће ревидира прелиминарни обједињени предлог годишњих програма
и усклађује га са средствима утврђеним у буџету
Општине Црна Трава за наредну годину, на предлог
председника општине;
– 30. децембар – Општинско веће одлучује (доноси
решење) о одобравању програма и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по
годишњим програмима;
– 31. јануар – председник општине закључује уговор
о реализовању програма.
Уколико нека од организација у области спорта не достави Спортском савезу Црна Трава свој предлог програма до 1. јуна, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок до седам дана за достављање
предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен,
сматраће се да је та организација одустала од предлагања својих програма у текућој години.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи
рок за предузимање утврђених радњи.
Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу овог правилника, објављују се на интернет сајту Општине
Црна Трава.
У јавном позиву за достављање посебних програма
наводе се битни услови и критеријуми које треба да
испуне предложени програми, а посебно: предмет
јавног позива, висина средстава која су на располагању
за предмет јавног позива, крајњи рок до кога морају
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бити употребљена добијена средства, рок до кога
морају бити поднети предлози програма, датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима,
место, време и лице код кога се може добити документација у вези с јавним позивом.
Број посебних програма који могу бити поднети по
јавном позиву и који могу бити одобрени може бити у
јавном позиву одређен на следећи начин:
1) дозвољава се подношење само једног предлога
програма од стране једног носиоца програма;

20. јун 2017.

Члан 22.
За оцену годишњих и посебних програма председник
општине образује Стручну комисију (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има председника и четири члана, од којих је
један члан представник Спортског савеза Црна Трава.
Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица
која имају искуство у управљању организацијама у
области спорта и програмима у области спорта.

2) дозвољава се достава више предлога програма
истог носиоца програма, али се одобрава само
један;

Председник општине може образовати и посебну
стручну комисију за оцену програма из одређене
области потреба и интереса грађана из члана 137.
став 1. Закона.

3) дозвољава се достављање више предлога програма
истог носиоца програма и више може бити одобрено,
али се ово условљава тиме да иста лица не могу
бити ангажована на овим програмима (различити
програмски тимови);

Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих
предлога, на основу Закона и овог правилника и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма.

4) дозвољава се да организација може бити партнер у
већем броју програма, под условом да има капацитет
да учествује у тим програмима.
Општинско веће може да утврди у јавном позиву за
достављање предлога посебних програма пројектне,
односно програмске задатке за подношење програма.
Одлуком Општинског већа могу бити одређени и максимално дозвољени износи по програму за поједине
области општег интереса у области спорта. Уколико
је таква одлука донета, максимално дозвољени износ
се наводи у јавном позиву и јавном обавештењу.
Одлука Општинског већа из става 8. овог члана објављује се на сајту Општине Црна Трава пре почетка
предлагања програма.
Спортски савез Црна Трава може да од предлагача
програма, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима
или кориговањима, пре достављања предлога општини
Црна Трава, тражи додатно објашњење или кориговање
програма од подносиоца програма.
Општинско веће може утврдити оквирни горњи износ
који се може одобрити из буџета Општине Црна Трава
организацијама у области спорта за реализацију појединих годишњих програма из члана 137. став 1. Закона,
тај износ поделити бројем бодова који имају све организације у области спорта које су поднеле предлоге
годишњих програма из исте области потреба и интереса
грађана у области спорта, и тако утврдити новчану
вредност појединачног бода за текућу годину.
У случају из става 12. овог члана, одређење новчане
вредности појединачног бода представља само оквирни
критеријум за доделу средстава за реализацију програма
одређеног носиоца програма, а да ли ће се и у ком
обиму ће се одобрити средства, искључиво зависи од
квалитета програма и испуњености критеријума утврђених Законом и овим правилником.

Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога
Општинском већу, тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма.
Комисија може о одређеном питању да затражи и
прибави писано стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација.
На рад Комисије сходно се примењује пословник о
раду Општинског већа.
Именованим члановима Комисије може се одлуком
Општинског већа одредити накнада за рад, закључењем
уговора о делу.
Члан 23.
Предлог програма Комисија оцењује према следећим
критеријумима:
1) испуњеност формалних (административних) услова
које треба да испуни предлог програма;
2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно
носиоца програма утврђених Законом и овим правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137.
став 1. Закона, циљевима Националне стратегије
развоја спорта у Републици Србији и циљевима
Програма развоја спорта у општини Црна Трава;
4) вредновање квалитета предлога програма.
Приоритет при давању предлога Комисији за одобравање средстава имају програми који су боље оцењени
према критеријумима из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако Законом или овим правилником није другачије
одређено, и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак
средстава из буџета општине Црна Трава постигну
намеравани резултати.
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При давању предлога за одобравање програма којим
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет
имају програми који су структурне и развојне природе,
а између програма организовања, односно учешћа на
спортским такмичењима, приоритет имају програми
који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у
складу са Законом.
Члан 24.
Процена квалитета годишњих и посебних програма,
укључујући и финансијски план програма, биће спроведена у складу са критеријумима утврђеним овим
правилником.
Процена квалитета програма обухвата два типа критеријума за евалуацију: критеријуме за селекцију и
критеријуме за доделу средстава.
Критеријуми за селекцију програма обухватају елементе
којима се врши евалуација финансијских и оперативних
способности носиоца програма како би се обезбедило
да има потребна средства за сопствени рад током целокупног периода реализације програма и да поседује
професионалне способности, стручност и искуство
потребне за успешну реализацију комплетног програма,
укључујући и партнере у реализацији програма.
Критеријуми за селекцију годишњих програма обухватају и вредновање капацитета организације у
области спорта, носиоца програма, за дугорочно задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта и реализовање предложеног програма.
Критеријуми за одобравање средстава обухватају оне
елементе утврђене овим правилником који омогућавају
да се квалитет поднетих програма процени на основу
постављених програмских циљева и приоритета, а
сама средства одобре по основу активности које максимирају опште ефекте реализације програма.
Члан 25.
Процена квалитета годишњих и посебних програма
организација у области спорта, осим годишњих програма категорисаних спортских организација, врши
се према критеријумима из Табеле вредновања квалитета годишњих и посебних програма, дате на Обрасцу
5 који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део, према критеријумима који су подељени
на секције и подсекције, с тим да свака подсекција
има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 –
лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро.
Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета
годишњег и посебног програма из става 1. овог члана
обухватају:
1) секција 1 – Финансијски и оперативни капацитет
носиоца програма (подсекције: да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу
сличних програма; да ли носилац програма и парт-
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нери имају довољно стручности и техничког знања
за вођење предложеног програма – имајући у виду
тип активности које су предвиђене програмом; да
ли носилац програма и партнери имају довољне
управљачке капацитете – укључујући ангажована
лица, опрему и способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне
изворе финансирање) – максимално 20 бодова;
2) секција 2 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини Црна Трава,
колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани
они који су везани за програм, да ли су потребе
циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане
и добро одмерене, да ли програм поседује додатне
квалитете) – максимално 25 бодова;
3) секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су
планиране активности одговарајуће, практичне и
доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли
су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће
циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено,
да ли је план реализације програма добро разрађен
и изводљив, да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно
верификовати) – максимално 30 бодова;
4) секција 4 – Одрживост програма (подсекције: да
ли ће активности предвиђене програмом имати
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм
имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати програма одрживи) – максимално 15 бодова;
5) секција 5 – Финансијски план и рационалност
трошкова (подсекције: да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан
за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.
Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се искључује
из евалуационог процеса.
Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „добар”
(15 поена), програм се искључује из евалуационог
процеса.
Само предлози програма који буду имали више од 50
бодова биће узети у разматрање приликом доделе
средстава.
Сматра се да Спортски савез Црна Трава и организације
у области спорта са седиштем на територији општине
Црна Трава које су од посебног значаја за општину
Црна Трава у складу са чланом 137. став 5. Закона ис-
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пуњавају у потпуности критеријуме у вези са финансијским и оперативним капацитетом из става 2. тачка
1) овог члана.
Члан 26.
Процена квалитета годишњих програма категорисаних
спортских организација врши се према критеријумима
из Табеле вредновања квалитета годишњих програма
категорисаних спортских организација, дате на Обрасцу
6 који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део, према критеријумима који су подељени
на секције и подсекције, с тим да свака подсекција
има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 –
лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро,
осим секције 1 која има бодове од 1 до 100, у зависности
од броја бодова који спортска организација има на основу свог рангирања.
Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета
годишњег програма из става 1. овог члана обухватају:
1) секција 1 – Ранг спортске организације према Категоризацији спортских организација у општини
Црна Трава – максимално 100 бодова;
2) секција 2 – Финансијски и оперативни капацитет
носиоца програма (подсекције: да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу
сличних програма; да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког знања
за вођење предложеног програма – имајући у виду
тип активности које су предвиђене програмом; да
ли носилац програма и партнери имају довољне
управљачке капацитете – укључујући ангажована
лица, опрему и способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне
изворе финансирање) – максимално 20 бодова;
3) секција 3 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини Црна Трава,
колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани
они који су везани за програм, да ли су потребе
циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане
и добро одмерене, да ли програм поседује додатне
квалитете) – максимално 25 бодова;
4) секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су
планиране активности одговарајуће, практичне и
доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли
су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће
циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено,
да ли је план реализације програма добро разрађен
и изводљив, да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно
верификовати) – максимално 30 бодова;
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5) секција 5 – Одрживост програма (подсекције: да
ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм
имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати програма одрживи) – максимално 15 бодова;
6) секција 6 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос између процењених
трошкова и очекиваних резултата задовољавајући,
да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.
Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се искључује
из евалуационог процеса.
Ако је укупан збир у секцији 3, нижи од оцене „добар”
(15 поена), програм се искључује из евалуационог
процеса.
Само предлози програма који буду имали више од 50
бодова у секцијама 2–6 биће узети у разматрање приликом доделе средстава.
Сматра се да спортске организације са седиштем на
територији општине Црна Трава које су од посебног
значаја за општину Црна Трава у складу са чланом
137. став 5. Закона испуњавају у потпуности критеријуме у вези са финансијским и оперативним капацитетом из става 2. тачка 2) овог члана.
Члан 27.
Поступак одобравања програма који су примљени у
предвиђеном року врши се у три фазе.
У првој фази врши се административна (формална)
провера и оцена испуњености услова и критеријума у
погледу носиоца програма, форме предлога програма
и адекватности предложеног програма, утврђених Законом, овим правилником и јавним позивом када су у
питању посебни програми.
Прву фазу спроводи Општина Црна Трава.
У другој фази врши се вредновање квалитета програма
према критеријумима утврђеним у Табели вредновања
из чл. 25. и 26. овог правилника, и утврђује предлог
Општинском већу за одобрење програма.
Општинско веће доноси у другој фази одлуку о одбијању предлога програма, на предлог Комисије, уколико је предлог програма искључен из евалуационог
процеса у складу са чланом 25. ст. 3. и 4. и чланом 26.
став 3. овог правилника.
Другу фазу спроводи Комисија.
О раду Комисије води се записник, који потписују
председник и чланови Комисије.
Ако је предложени програм прошао претходне две
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука о одобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију програма.
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У трећој фази Општинско веће одлучује, на основу
предлога Комисије.
Непотпуни предлози програма не враћају се подносиоцу
предлога.
Техничку и административну помоћ Комисији пружају
овлашћена запослена лица у Општинској управи.
Члан 28.
Вредновање квалитета програма спроводи се тако
што сваки члан Комисије врши оцењивање достављених
програма према табелама вредновања, а укупан број
бодова се утврђује на основу просечних оцена у
оквиру појединих секција, ако овим правилником није
другачије одређено.
Комисија може једногласном одлуком одлучити да се
оцењивање према табелама вредновања квалитета
програма врши гласањем чланова Комисије на седници
Комисије.
Вредновање програма врши се на Обрасцу 10 који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни
део.
Члан 29.
На основу извршених вредновања квалитета програма,
Комисија утврђује прелиминарни предлог за одобрење
програма.
Комисија сваки предлог програма обележава и следећим
коментарима: ,,Не захтева додатне преговоре” или
,,Захтева додатне преговоре”. Уколико се прелиминарним предлогом за одобрење програма предвиђају
мања средства него што су финансијским планом
предлога програма предвиђена, програм се обавезно
означава коментаром „Захтева додатне проговоре”.
У случају коментара да предлог програма захтева додатне преговоре, Комисија установљава оквир за преговоре и води преговоре, с тим да се током преговора
обавезно дефинише и које ће се програмске активности
реализовати, уколико програму треба да се одобре
мања средства од оних утврђених буџетом предлога
програма.
Предност у преговорима даје се програмима који су
према оцени Комисије бољег квалитета.
Резултат преговора може бити позитиван и негативан.
Позитиван исход преговора не мора да значи аутоматско
одобравање средстава.
Након завршених преговора, Комисија утврђује коначни
предлог и доставља га Општинском већу.
Члан 30.
Предлог да се програм не прихвати и не одобре
средства Комисија даје у следећим случајевима, водећи
рачуна о укупно расположивим буџетским средствима
за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта:
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1) програм није довољно релевантан са становишта
остваривања циљева утврђених Националном стратегијом развоја спорта или Програмом развоја
спорта у општини Црна Трава;
2) други програми су приоритетнији, у складу са
чланом 138. став 7. Закона;
3) финансијске и оперативне могућности подносиоца
програма нису довољне;
4) програм је лошијег квалитета, односно добио је
мањи број бодова током процене квалитета предлога
програма у односу на одабране предлоге програма;
5) резултати преговора нису имали позитиван исход.
Непотпуни предлози програма се не враћају подносиоцу
предлога.
Члан 31.
Уколико је предложени програм прошао претходне
две фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука о
одобравању или неодобравању програма и одређењу
висине средстава за реализацију програма.
Одлуке у трећој фази доноси Општинско веће, на
основу предлога Комисије.
Одобравање предложених програма и средстава од
стране Општинског већа заснива се на значају реализације програма за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта, конзистентности програма
са циљевима Националне стратегије развоја спорта и
Програма развоја спорта у општини Црна Трава, квалитету програма, очекиваним резултатима реализације
програма, одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских
организација и укупне суме предвиђене за финансирање
програма у одређеној области потреба и интереса грађана у области спорта у општини Црна Трава;
О одобрењу годишњих и посебних програма Општинско
веће одлучује појединачним решењем.
Решења Општинског већа о одобрењу годишњег и
посебног програма су коначна и против њих се може
водити управни спор. Предмет управног спора не
може бити, у складу са Законом, износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма.
Члан 32.
Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, председник општине закључује уговор о реализовању програма.
Председник општине закључује са носиоцем годишњег
програма уговор за сваку од области потреба и интереса
грађана из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет
предлог програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву
за закључење уговора у року од осам дана од дана
пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је
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одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма
и план реализације програмских активности са висином
додељених средстава и одобреним активностима на
реализацији програма, и да достави Општинском/Градском већу допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.
Уговор о реализовању програма којим се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у општини
Црна Трава закључен супротно одредбама Закона и
овог правилника ништав је, у складу са чланом 138.
став 9. Закона.
Члан 33.
Одобрени износ средстава за реализацију програма
преноси се организацији која реализује програм у
складу са уговором и одобреним квотама буџета Општине Црна Трава.
V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 34.
Носиоци одобрених програма обавезни су да Општинском већу, на његов захтев, као и у року који је
предвиђен овим правилником и уговором о реализовању
програма, а најмање једном годишње, доставе извештај
са потребном документацијом о остваривању програма
или делова програма и коришћењу средстава буџета
Општине Црна Трава.
Периодични извештај се подноси у року од 15 дана
по истеку сваког квартала у току реализације програма,
на Обрасцу 9, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део, ако овим правилником није
другачије одређено.
Председник општине може затражити да се уз периодични извештај достави и целокупна документација
везана за извршена плаћања (изводи, рачуни и др.).
Наредна авансна уплата буџетских средстава неће се
уплаћивати оним носиоцима програма који не доставе
периодични извештај.
Извештај о реализацији годишњег програма садржи
извештај по свакој програмској целини и по свакој
области потреба и интереса грађана у области спорта
из члана 137. став 1. Закона у којој се програм реализује.
Носиоци одобреног програма у завршном извештају
о реализацији програма врше и процену постигнутих
резултата са становишта постављених циљева (самоевалуација).
Општинско веће може обуставити даље финансирање
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програма, односно једнострано раскинути уговор о
реализовању програма ако носилац одобреног програма
не достави извештај у року предвиђеном уговором.
Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана
од завршетка реализације програма достави Општинском већу завршни (коначни) извештај о реализацији
програма, са фотокопијама комплетне документације
о утрошку средстава, означене на начин који је доводи
у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског
плана програма, оверене сопственим печатом.
Уз завршни извештај о реализацији програма коме је
одобрено више од један милион динара подноси се и
извештај ревизора (ревизија испуњења уговорних обавеза).
Извештај из става 8. овог члана подноси се на Обрасцу
7, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Извештај о реализацији програма изградње/ опремања
/одржавања спортских објеката подноси се на Обрасцу
8, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Општинско веће разматра само оне извештаје о реализацији програма који су поднети на прописаном
обрасцу.
У извештај из става 1. овог члана уносе се одговарајући
подаци о личности из члана 5. став 10. Закона лица
која су учествовала у реализацији програма.
Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај мора да упућује на ставку (део) извештаја на који се односи, односно документација која се односи на утрошак средстава мора да упућује на
конкретни трошак из финансијског плана програма.
Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај а односи се на утрошак средстава подноси се у целости, нумерички се означава и у прилогу
се ређа узлазним редоследом.
Члан 35.
Општинско веће врши по завршетку програма анализу
реализације програма и постизања планираних ефеката,
с циљем да се утврди: да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у односу на постављене индикаторе;
да ли су постављени циљеви били релевантни; да ли
су постигнути очекивани резултати; да ли је остварен
очекивани утицај; да ли су остварени утицаји у складу
са утрошком средстава; да ли је обезбеђена одрживост.
Општинско веће може ангажовати и одговарајуће
стручњаке за спољну евалуацију реализације одобрених
програма.
Спортски савез Црна Трава, као овлашћени предлагач
годишњих програма, дужан је да, у складу са Законом
и својим статутом, прати реализацију одобрених програма и да на крају реализације програма подноси из-
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вештај Општинском/Градском већу о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма, и пре
тога.
Организације у области спорта, носиоци годишњих
програма, обавезни су да Спортском савезу Црна
Трава, као предлагачу програма, пруже све потребне
информације и омогуће увид у сва документа и све
активности везане за реализацију програма, као и да
им достављају у исто време када и Општинском већу
примерак извештаја о реализацији програма.
Члан 36.
Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска
средства по некој од авансних уплата, дужни су да у
периодичном извештају образложе разлоге због којих
та средства нису утрошена, и да траже одобрење да
се та средства пренесу у наредни период, уз подношење
доказа да се средства налазе на њиховом рачуну.
Носилац програма је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши повраћај неутрошених средстава на крају године у буџет општине Црна Трава
Изузетно, Општинско веће може, уколико објективне
потребе и околности то захтевају, да одобри да се неутрошена средства на годишњем нивоу користе као
авансне уплате за реализацију активности из одобреног
годишњег програма за наредну годину, за исте намене,
с тим да се, по истом основу, не захтевају додатна
средства за програм у текућој години и водећи рачуна
да су авансне уплате нужне за несметану реализацију
програма, као и да не угрожавају основни циљ програма
и не нарушавају наменско коришћење средстава.
Члан 37.
Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од
дана усвајања завршног извештаја о реализацији програма чине доступним јавности извештај о свом раду
и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и
тај извештај достављају Општинском/Градском већу.
Извештај из става 1. овог члана објављује се и на интернет сајту носиоца програма и мора бити доступан
јавности током целе године.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта мора бити
истакнуто да се програм финансира средствима из
буџета Општине Црна Трава.
VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА
Члан 38.
Носилац програма води све потребне евиденције које
омогућавају овлашћеним лицима Општине Црна Трава
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спровођење контроле реализовања програма и утрошка
средстава.
Носилац одобреног програма дужан је да чува евиденцију, односно документацију која се односи на
реализовање тог програма десет година од дана када
је тај програм завршен, ако законом није друкчије одређено.
Носилац програма је у обавези да овлашћеним лицима
општине Црна Трава омогући увид у целокупну документацију и сва места везана за реализацију уговореног
програма, и у поступку контроле пружи им сва потребна
обавештења.
Носилац програма је у обавези да омогући овлашћеним
лицима Општине Црна Трава увид у податке које воде
трећа лица, а у вези су са коришћењем одобрених
средстава и реализацијом програма.
Члан 39.
Носилац одобреног програма коме су пренета средства
дужан је да наменски користи средства добијена из
буџета општине Црна Трава.
Средства добијена из буџета Општине Црна Трава_
за реализовање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта морају се
вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава,
заједно са затезном каматом од момента пријема, у
случајевима утврђеним у члану 133. ст. 1–3. Закона.
Носилац одобреног програма обавезан је да набавку
добара, услуга или радова у оквиру одобрених средстава
врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ нису
финансирани из других јавних прихода, да су директно
повезани са одобреним програмом, да су настали
након потписивања уговора о реализацији програма,
да су регистровани кроз одговарајућу књиговодствену
документацију, да се могу поткрепити оригиналном
документацијом са јасно наведеним датумом и износом
и да се слажу са максималним вредностима одобрених
трошкова у финансијском плану програма.
Члан 40.
Измене у погледу одобрених средстава за реализацију
програма, могу се извршити ако се:
1) не угрожава основни циљ програма;
2) средства компензују у оквиру одређене врсте трошка,
као и између различитих врста трошкова, обраћајући
пажњу на то да варијација не сме да прелази 10%
од првобитно одобрене суме новца у оквиру сваке
врсте трошка.
У случајевима из става 1. овог члана, носилац програма
може да током реализације програма изврши измену
финансијског плана програма и да о томе обавести
Општинско веће.
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У свим другим случајевима мора да се унапред поднесе
писани захтев Општинском већу за одобрење одступања,
уз додатно објашњење, с тим да се такав захтев може
поднети до 1. децембра када су у питању годишњи
програми, а за посебне програме у току реализације
програма или пре утврђеног крајњег рока за реализацију
програма.
Члан 41.
Финансирање реализације програма може се обуставити
ако носилац програма:
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Члан 43.
У складу са Законом, Општинско веће врши, по завршетку одобреног програма, анализу реализације
програма и постизања планираних ефеката и, у случају
да оцени да планирани ефекти нису постигнути у
битном делу пропустом носиоца програма, затражиће
од носиоца програма да одржи скупштину, односно
одговарајући орган, у року од 60 дана ради утврђења
одговорности лица која су реализовала програм и
лица која су учествовала у доношењу одлука које су
довеле до непостизања планираних ефеката програма.

1) на захтев овлашћеног лица општине Црна Трава,
као и у роковима утврђеним уговором о реализовању
програма, није доставио извештај са потребном
комплетном документацијом о остваривању програма
или делова програма и коришћењу средстава буџета
општине/града;

Носилац програма је дужан да обавести Општинско
веће о датуму одржавања скупштине и одлукама које
су донете у погледу утврђивања одговорности, у
складу са ставом 1. овог члана.

2) употребљава средства ненаменски, у потпуности
или делимично;

КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ,

3) не поштује динамику реализовања програма или
се не придржава прописаних или уговорених мера
које су утврђене у циљу обезбеђења реализације
програма;

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

4) престане да испуњава услове који су на основу
Закона и овог правилника потребни за одобрење
програма;
5) спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера;
6) не достави Спортском савезу Црна Трава, као овлашћеном предлагачу годишњих програма, потребне
информације, односно не омогући увид у документа
и активности везане за реализацију годишњег програма;
7) у другим случајевима очигледно не може да реализује
програм у битном делу како је планирано.
Носилац неће одговарати за кашњења или неизвршавање обавеза предвиђених уговором о реализацији
програма, када до неизвршења дође услед елементарних
непогода, налога државних органа, и других околности
које су изван реалне контроле и нису последица грешке
или немара носиоца програма.
Члан 42.
Председник општине ставља на увид јавности, у
складу са законом: извештај о поднетим предлозима
програма са траженим износом средстава, извештај о
одобреним програмима са износом одобрених средстава,
годишњи извештај о реализовању свих одобрених
програма за задовољавање потреба и интереса грађана
у спорту.
Извештаји из става 1. овог члана обавезно се објављују
на интернет страници Општине Црна Трава.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И
ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА

Члан 44.
У поступку одобравања програма, односно пројеката
изградње, опремања и одржавања спортских објеката,
поред критеријума утврђених у члану 8. овог правилника, цени се испуњеност следећих критеријума:
1) да за планиране активности постоји потребна документација, у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња објеката;
2) да је обезбеђена локација за изградњу спортског
објекта;
3) да спортски објекат испуњава услове прописане
актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;
4) да је спортски објекат категорисан у складу са националном категоризацијом спортских објеката;
5) да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију
спортских објеката, у складу са Законом;
6) да је у питању капитално одржавање спортског
објекта (реконструкција, доградња, адаптација и
санација);
7) да су радови на изградњи и капиталном одржавању
спортских објеката предвиђени одговарајућом планском документацијом;
8) да је премер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта урађен и оверен
од стране стручног лица;
9) да је земљиште на којем се планира изградња новог
спортског објекта у јавној својини;
10) да је спортски објекат у јавној својини (у целини
или делимично);
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11) да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке
документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе;
12) да се изградња и одржавање и опремање спортског
објекта у оквирима јавно-приватног партнерства
врши под условима и на начин утврђен законом
којим је уређено јавно-приватно партнерство;
13) да се уговором регулишу сва својинска и имовинска
питања у вези са изградњом и одржавањем спортског
објекта, у складу са законом којим је уређена јавна
својина и другим законима.
Члан 45.
Власник, односно корисник земљишта или спортског
објекта подноси предлог пројекта изградње, опремања
и одржавања спортског објекта уз сагласност власника
земљишта, односно спортског објекта.
Предлог пројекта изградње и капиталног одржавања
спортског објекта могу заједнички да поднесе више
овлашћених подносилаца, у случају сусвојине на земљишту или објекту.
Опремање спортског објекта подразумева опрему која
се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко-технолошку целину.
Одржавање спортског објекта подразумева капитално
одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских
објеката.
Предлог годишњег пројекта (програма) изградње,
опремања и одржавања спортског објекта чине појединачни пројекти, који се, у складу са садржајем, групишу
у посебне програме:
1) изградња спортских и рекреативних објеката;
2) капитално одржавање спортских и рекреативних
објеката;
3) изградња спортских објеката за потребе образовања;
4) капитално одржавање спортских објеката за потребе
образовања;
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главни пројекат према закону којим се уређује област
планирања и изградње; окончана или последња привремена ситуацију за извршене радове и извештај надзорног органа – код фазне изградње; други докази).
Члан 47.
Годишњи пројекат изградње и инвестиционог одржавања спортских објеката извршава се према динамици
утврђеној програмским календаром у складу са Законом.
Члан 48.
Носилац пројекта образује, након обавештења о одобрењу програма, тим за спровођење програма и одређује
руководиоца и његове чланове.
Носилац пројекта, по извршеном техничком прегледу
и извршеној записничкој примопредаји и коначном
обрачуну изведених радова, дужан је да обезбеди употребну дозволу.
VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА
СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ
КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА
Члан 49.
Финансирање програма стипендирања за спортско
усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста, врши се у складу са следећим
критеријумима:
1) да је у питању спортиста аматер, у складу са
Законом и спортским правилима;
2) да је спортиста држављанин Републике Србије;
3) да је спортиста у текућој години рангиран у складу
са чланом 140. став 2. Закона;
4) да га његова спортска организација предложи за
добијање стипендије;

5) изградња и прилагођавање спортских објеката за
лица са посебним потребама и инвалидитетом.

5) да се у текућој години бави спортским активностима
у спортским организацијама у општини Црна Трава;

Члан 46.

6) да испуњава обавезе према националној спортској
репрезентацији у коју је позван;

Уз пројекат изградње и одржавања спортског објекта
мора бити приложена документација којом се доказује
испуњеност прописаних услова и критеријума према
закону којим се уређује област планирања и изградње,
као и документација о спровођењу програма (предрачун
радова; власнички лист за земљиште и објекат; уговор
о заједничком улагању; локацијска дозвола, грађевинска
дозвола или решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији спортског објекта;

7) да у текућој години има статус ученика и да је у
претходној школској години остварио минимално
врлодобар успех – за спортисте узраста од 15 до 19
година;
8) да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у складу са Законом;
9) да поштује антидопинг правила прописана Законом
о спречавању допинга у спорту;
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10) да је његово понашање на спортским теренима и
изван њих у складу са спортским духом и фер
плејом.
Право на стипендију престаје спортисти престанком
испуњавања услова из става 1. овог члана, на основу
одлуке Општинског већа.
Општинско веће посебном одлуком утврђује максимални број стипендија које могу добити спортисти за
спортско усавршавање исте спортске организације, у
зависности од ранга спорта утврђеног Националном
категоризацијом спортова, и висину месечног износа
стипендија у зависности од категорије спортисте (заслужни спортиста, спортиста међународног разреда,
спортиста националног разреда, перспективни спортиста, други категорисани спортиста).
Са спортистом коме је одлуком Општинског већа додељена стипендија за спортско усавршавање председник
општине закључује уговор о одобравању стипендије,
на основу кога се спортисти месечно исплаћује стипендија и који обавезно садржи податке о новчаном
износу месечне стипендије, роковима исплате, року
важења уговора и правима и обавезама спортисте.
IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА
И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА
И НАГРАДЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ
РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА
Члан 50.
Годишње спортско признање општине Црна Трава додељује се у виду повеље и новчане награде за:
1) освојену медаљу на великим међународним спортским такмичењима;
2) освојено национално, регионално или европско
клупско првенство;
3) дугогодишњи изузетан допринос развоју спорта у
општини Црна Трава.
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или спортистом из става 2. овог члана председник општине/градоначелник закључује, на основу одлуке
Општинског већа о додели спортског признања, уговор
о додели новчане награде
X. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА
И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА
КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Члан 51.
У циљу рационалног и наменског коришћења спортских
сала и спортских објеката у државној својини чији је
корисник општина Црна Трава односно који су у
јавној својини Општине Црна Трава, спортским организацијама се може одобрити њихово бесплатно коришћење за спортске активности, односно доделити
бесплатни термини за тренирање и обављање других
спортских активности ако су поред општих услова и
критеријума утврђених овим правилником испуњени
и следећи услови:
1) да су све спортске активности које се у спортском
објекту обављају бесплатне за све спортисте учеснике
у реализацији програма;
2) да је претежни део спортских активности тренирања
везан за рад са децом и младим.
Општинско веће утврђује укупан број слободних бесплатних термина (у сатима) по појединим спортским
објектима, и о финансирању тих термина закључује
уговор са организацијом у области спорта која управља
спортским објектима из става 1. овог члана.
Спортска организација из става 1. овог члана обавезна
је да сале и спортске објекте у којима обавља спортске
активности користи у складу са законом, пратећим
подзаконским актима, спортским правилима и уговором
о реализацији програма.
XI. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА

Годишње спортско признање из става 1. овог члана
може се доделити спортској организацији, спортисти
или спортском стручњаку.

И ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

Општинско веће утврђује висину новчане награде из
става 1. овог члана.

СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ

Општинско веће утврђује изглед повеље из става 1.
овог члана.
У случају да спортска организација или спортиста,
односно спортски стручњак у истој години оствари
више спортских резултата који представљају основ за
добијање признања и награде из става 1. овог члана,
може се одобрити само једно признање и новчана награда за најбољи (највреднији) спортски резултат
остварен у претходној години.
Са спортском организацијом, спортским стручњаком

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ
ЦРНА ТРАВА
Члан 52.
Годишњи програм из члана 137. став 1. тачка 8) Закона
може се одобрити само организацији у области спорта
која поред општих услова и критеријума утврђених
овим правилником испуњава и услов да је одлуком
Општинског/Градског већа утврђена као организација
у области спорта од посебног значаја за општину
Црна Трава у складу са ст. 2–7. овог члана.
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Општинско веће својом одлуком, на предлог председника општине утврђује организације у области спорта
на територији општине Црна Трава од посебног значаја
за општину Црна Трава

Обавеза коришћења Матрице логичког оквира и SWOT
анализе из члана 9. став 3. овог правилника примењује
се код годишњих програма који се подносе у 2017. години.

Спортски савез Црна Трава је као надлежни територијални спортски савез , спортски савез од посебног
значаја за општину.

Спортски савез Црна Трава подноси извештај Општинском већу о остваривању циљева и ефеката годишњих програма чији је предлагач почев од годишњих
програма за 2017. годину.

Општинско веће одлуку из става 2. овог члана доноси,
у складу са чланом 137. став 1. тачка 8) Закона, у зависности од тога каква је унутрашња организованост
организације, који је ранг спортске гране према Националној категоризацији спортова, колики је број
учлањених организација и спортиста, каква је спортска
традиција и спортски резултати организације, у којој
мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења
организација учествује, број екипа организације које
се такмиче у оквиру надлежног националног гранског
спортског савеза (и мушкарци и жене, у свим категоријама), чланства у надлежном националном спортском
савезу, испуњености услова за обављање спортских
активности и делатности у складу са Законом, у којој
мери се повећава обухват бављења грађана спортом,
поседовање спортских објеката, као и према томе у
којој мери се делатност организације уклапа у приоритете утврђене Програмом развоја спорта у општини
Црна Трава.
Предлог да се одређена организација у области спорта
утврди за организацију од посебног значаја за општину
Црна Трава може дати свака организација у области
спорта са територије општине Црна Трава, уз подношење документације којом се доказује испуњеност
критеријума из става 4. овог члана.
При доношењу одлуке из става 2. овог члана Општинско
веће води рачуна и о томе у којој мери су активности
организације у области спорта од значаја за реализацију
Националне стратегије развоја спорта и Програма
развоја спорта у општини Црна Трава
Општинско веће пре доношења одлуке из става 2. овог члана прибавља мишљење Спортског савеза Црна
Трава.
Општинско веће доноси одлуку да одређеној организацији престаје статус организације у области спорта
која је од посебног значаја за општину Црна Травакада
организација престане да испуњава критеријуме из
става 4. овог члана на основу којих је стекла тај статус.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Поступак одобрења програма којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта који је
започет, а није окончан до дана ступања на снагу овог
правилника, окончаће се по одредбама овог правилника.

Члан 54.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
Број: 06-125/2017-01
Датум: 12.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

427.
На основу члана 138. став 2. и члана 141. Закона
о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и
члана 28. тачка 6. Статута општине Црна Трава
(„Службени гласник града Лесковца“, број
17/2012), Скупштина општине Црна Трава на
седници одржаној дана 12.06.2017. године доноси
ПРАВИЛНИК
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА СА СЕДИШТЕМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се категоризација
спортских организација са седиштем на територији
општине Црна Трава које учествују у спортским
такмичењима у оквиру надлежних националних
гранских спортских савеза (у даљем тексту: спортске организације), критеријуми за рангирање и
поступак рангирања спортских организација.
Члан 2.
Категоризација спортских организација утврђује
се на основу националних категоризација спортова
и националних гранских спортских савеза уз уважавање специфичних потреба и интереса општине
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Црна Трава у области спорта.
На основу категоризације из става 1. овог члана
једанпут годишње врши се рангирање спортских
организација.
Рангирањем спортских организација утврђује се
компетентност спортских организација у општини
Црна Трава за дугорочно остваривање потреба и
интереса грађана у области спорта у општини
Црна Трава
Рангирањем спортских организација обухваћене
су само спортске организације које су регистроване
у складу са законом, испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности и које
су чланице надлежних националних гранских
спортских савеза.
Критеријуми за рангирање су: који је ранг спортске
гране према Националној категоризацији спортова
за коју је регистрована спортска организација;
који је ранг надлежног националног гранског
спортског савеза чији је члан спортска организација; каква је традиција те спортске организације
у општини/граду; који је ранг такмичења; какви
су спортски резултати постигнути; колики је број
такмичарских спортских екипа у системима такмичења надлежног националног гранског спортског савеза; колики је број ангажованих спортских
тренера са дозволом за рад; колики је број регистрованих спортиста; колики је број категорисаних спортиста; да ли постоји заступљеност
спортиста у националним спортским репрезентацијама.
Члан 3.
Категоризација спортских организација врши се
према критеријумима утврђеним у Табели категорисања одштампаној на Обрасцу број 1, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Критеријуми за рангирање спортских организација
из става 1. овог члана обухватају:
1) секција 1 – Ранг спорта према Националној
категоризацији спортова (подсекције: спортови
првог ранга, спортови другог ранга, спортови
трећег ранга, спортови четвртог ранга, спортови
петог ранга);
2) секција 2 – Ранг надлежног националног гранског спортског савеза према Националној категоризацији националних гранских спортских
савеза (подсекције: национални савез првог
ранга, национални савез другог ранга, нацио-
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нални савез трећег ранга, национални савез
четвртог ранга и национални савез петог ранга);
3) секција 3 – Традиција спортске организације у
општини (подсекције: организација основана
пре 50 година, организација од 15 до 24 године,
организација од пет до 14 година, организација
од две до четири године);
4) секција 4 – Ранг такмичења у коме учествују
спортисти и екипе (подсекције: екипни спорт,
индивидуални спорт);
5) секција 5 – Постигнути спортски резултати
(подсекције: екипни спорт, индивидуални
спорт);
6) секција 6 − Број такмичарских екипа у редовним
системима такмичења (сви узрасти – мушкарци
и жене) – (подсекције: четири и више екипа,
три екипе, две екипе, једна екипа);
7) секција 7 − Број ангажованих спортских тренера
са дозволом за рад (подсекције: три и више
тренера, два тренера, један тренер);
8) секција 8 – Број регистрованих спортиста (подсекције: 11 и више спортиста такмичара, до 10
спортиста такмичара);
9) секција 9 – Број категорисаних спортиста (подсекције: три и више спортиста, 1–2 спортисте);
10) секција 10 – Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама (подсекције: два и више спортиста, један спортиста).

На основу критеријума из става 1. овог члана,
спортској организацији се додељују одговарајући
бодови, с тим да спортска организација може да
добије максимално 100 бодова.
Спортске организације се рангирају према броју
бодова које добију на основу критеријума из
става 1. овог члана.
Уколико није утврђен ранг надлежног националног
гранског спортског савеза, спортској организацији
се додељује у оквиру секције 2 онај број бодова
који одговара рангу спортске гране у којој се
спортска организација такмичи.
Члан 4.
Испуњеност критеријума из члана 3. став 1. овог
правилника рачуна се за спортисте сениоре, али
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спортска организација може да пријави и спортисте, односно екипе млађе узрасне категорије, с
тим да се тада утврђени бодови умањују за спортисте јуниоре за 30%, за спортисте кадете за
60% и за спортисте пионире за 80%, ако овим
правилником није друкчије утврђено.
У случају да у екипном спорту постоје само четири нивоа такмичења, максимални број бодова
по критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за
10%, а уколико постоје три нивоа такмичења,
максимални број бодова се умањује за наредних
10% итд.
У случају да у индивидуалном спорту постоје
два нивоа такмичења, максимални број бодова
по критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за
20%, а уколико постоји само један ниво такмичења,
максимални број бодова се умањује за 40%.
Спортски резултат који у индивидуалном спорту
постигну екипе спортске организације рачуна се
као за екипни спорт, под условом да је у такмичењу
учествовало најмање осам екипа.
Остварени спортски резултати у индивидуалним
спортовима признају се ако у спортској дисциплини, односно категорији, у такмичењу учествује
шест и више спортиста.
Под спортским тренером са дозволом за рад подразумева се спортски стручњак који има неко од
спортских звања у оквиру занимања тренер у
спорту, које је стечено у складу са Законом о
спорту, и који има важећу дозволу за рад издату
од стране надлежног националног спортског
савеза или међународног спортског савеза.
Спортски тренер може бити пријављен за бодовање
само у једној спортској организацији.
Члан 5.
Рангирање спортских организација спроводи Комисија за категоризацију спортских организација
(у даљем тексту: Комисија) коју образује председник општине.
Комисија се састоји од истакнутих спортских
стручњака и стручњака у спорту.
Комисија има председника и четири члана, од
којих је најмање један представник Спортског
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савеза општине Црна Трава
О раду Комисије води се записник, који потписују
председник и чланови Комисије.
Техничку и административну помоћ Комисији
пружају овлашћена лица запослена у општинској
управи надлежној за спорт.
Рангирање спортских организација спроводи се
тако што Комисија врши оцењивање, односно
бодовање спортске организације у складу са утврђеним критеријумима и доставља предлог председнику општине/градоначелнику предлог за утврђивање ранг-листе спортских организација.
На извршено рангирање спортске организације
може се уложити жалба општинском већу.
Рангирање спортских организација врши се најкасније до краја јануара текуће године за претходну
годину.
Спортске организације подносе до 10. јануара
текуће године Упитник за категоризацију спортских организација одштампан на Обрасцу број
2, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део, са пратећом документацијом
којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за рангирање.
Спортске организације које благовремено не доставе потребне податке за рангирање у складу са
овим правилником неће бити вредноване у поступку рангирања.
Спортска организација која достави нетачне податке на основу којих се врши рангирање искључује се из поступка рангирања за текућу годину,
односно искључује се са утврђене ранг-листе.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
Број: 06-126/2017-01
Датум: 12.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Назив спортске организације
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.закон), члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана
63. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног
предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ са Законом о јавним
предузећима, број 06-290/2016-01 од 07.10.2016.
године, члана 28. став 1 тачка 9 Статута општине
Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“,
број 17/2012) и члана 70. Пословника Скупштине
општине Црна Трава („Службени гласник града
Лесковца“, број 24/2016), Скупштина општине
Црна Трава на седници одржаној дана
12.06.2017.године, донела је следеће,

На основу члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.закон), члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 63.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног
предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ са Законом о јавним
предузећима, број 06-290/2016-01 од 07.10.2016.
године, члана 28. став 1. тачка 9. Статута општине
Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“,
број 17/2012) и члана 70. Пословника Скупштине
општине Црна Трава („Службени гласник града
Лесковца“, број 24/2016), Скупштина општине
Црна Трава на седници одржаној дана 12.06.2017.
године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ „ВИЛИН ЛУГ“
ЦРНА ТРАВА
1. РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Милчић из Брода општина Црна Трава, са функције вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ у Црној Трави.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Диспозитив решења објавити у „Службеном
гласнику града Лесковца“, а решење са образложењем доставити Зорану Милчићу и Јавном
предузећу за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црнa Травa.
4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у Београду у року од 30 дана
од дана пријема овог решења.
Број: 06-127/2017-01
Датум: 12.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ „ВИЛИН ЛУГ“
У ЦРНОЈ ТРАВИ
1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Милчић из Брода – општина
Црна Трава за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за комуналну делатност и путну
инфраструктуру „Вилин Луг“ у Црној Трави, до
именовања директора по конкурсу, а најдуже
шест месеци.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
3.
Диспозитив решења објавити се у „Службеном
гласнику града Лесковца“.
4.
Решење са образложењем доставити именованом
и Јавном предузећу за комуналну делатност и
путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црнa Травa.
5.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана
пријема овог решења

20. јун 2017.
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Број: 06-128/2017-01
Датум: 12.06.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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4.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана
пријема овог решења.
Број: 06-129/2017-01
Датум: 12.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

430.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016),
члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локaлној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др.закон) и члана 12. став 1. тачке 19. и
члана 28. Статута општине Црна Трава („Службени
гласник града Лесковца“, број 17/2012), Скупштина
општине Црна Трава на седници одржаној дана
12. јуна 2017. године, донела је следеће,

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

431.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА JАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ „ВИЛИН ЛУГ“
ЦРНА ТРАВА

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016),
члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локaлној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др.закон) члана 28. тачка 9. Статута
општине Црна Трава („Службени гласник града
Лесковца“, број 17/2012), а на предлог Општинског
већа општине Црна Трава и радног колектива
Јавног предузећа за комуналну делатност и путну
инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава, Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној
дана 12.06.2017. године, донела је следеће

1.

РЕШЕЊЕ

Утврђује се да је због истека периода на који су
именовани престао мандат председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за
комуналну делатност и путну инфраструктуру
„Вилин Луг“ Црна Трава и то:

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА

- Виолети Ицић, председнику Надзорног одбора
- Владану Илићу, независном члану Надзорног
одбора
- Далибору Милтеновићу, члану Надзорног одбора из реда запослених.
2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
3.
Решење доставити свим члановима којима је престао мандат, као и ЈП „Вилин Луг“.

И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ „ВИЛИН ЛУГ“ ЦРНА ТРАВА
1.
За председника и чланове Надзорног одбора
Јавног предузећа за комуналну делатност и
путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава
именују се:
- Виолета Ицић, дипломирани економиста из
Власотинца, за председника
- Владан Илић, дипломирани економиста из
Градске, за независног члана и
- Далибор Милтеновић из Црне Траве, за члана
из реда запослених.
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2.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје 4 (четири) године.
3.
Председник и чланови надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
5.
Решење доставити председнику и члановима
Надзорног одбора, као и ЈП „Вилин Луг“.

20. јун 2017.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се општа правила кућног
реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама
(у даљем тексту: зграда) на територији општине
Црна Трава.
Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана,
подразумевају се општа правила понашања у
стамбеним и стамбено-пословним зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се
обезбедити ред, мир и сигурност у стамбеној и
стамбено-пословној згради, свим станарима неометано коришћење посебних и заједничких делова
зграде, као и земљишта за редовну употребу
зграде, очување заједничких делова у чистом,
исправном и употребљивом стању, сигурнoм за
коришћење.
Члан 2.

6.

Стамбена зграда је зграда намењена за становање
и користи се за ту намену, а састоји се од најмање
три стана.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана
пријема овог решења.

Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји
од најмање једног стана и једног пословног простора.

Број: 06-130/2017-01
Датум: 12.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс.

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

432.
На основу члана 76. Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016)
и члана 28 Статута општине Црна Трава (Службени
гласник града Лесковца број 17/2012) Скупштина
општине Црна Трава, на 9. седници одржаној
12.06.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У
СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Заједнички делови зграде су делови зграде који
не представљају посебан или самостални део
зграде, који служе за коришћење посебних или
самосталних делова зграде, односно згради као
целини, као што су: заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички
ходник и галерија, тавански простор, подрум,
бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој
употреби власника посебних или самосталних
делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, конструктивни део
зида или зидна испуна, изолација и завршна
обрада зида према спољашњем простору или
према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде,
кров, димњаци, канали за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и
друге посебне конструкције и др.), као и заједничке
инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и
топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати

20. јун 2017.
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за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени заједничком
коришћењу и др.), ако не представљају саставни
део самосталног дела зграде и не чине саставни
део посебног дела зграде, односно не представљају
део инсталација, опреме и уређаја који искључиво
служи једном посебном делу.

викенда у времену од 14,00 до 18,00 часова и од
22,00 до 08,00 часова наредног дана, станари се
морају понашати на начин који обезбеђује потпуни
мир и тишину у згради (време одмора).

Земљиште за редовну употребу је земљиште
испод и око објекта које испуњава услове за грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку
у складу са законом којим се уређује планирање
и изградња, постаје катастарска парцела.

Бука у време одмора
Члан 6.

Стамбена заједница има статус правног лица и
њу чине сви власници посебних делова стамбене,
односно стамбено-пословне зграде.
Орган управљања, у смислу одредаба ове одлуке,
је управник или професионални управник стамбене, односно стамбено-пословне зграде, коме
су коме су поверени послови управљања.
Станар, у смислу ове одлуке, je власник, закупац
посебног дела зграде (стана или пословног простора), њихови чланови породичног домаћинства
(супружник и ванбрачни партнер, њихова деца,
рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они
дужни по закону да издржавају, а који станују у
истом стану), лица која су запослена у пословним
просторима, као и лице које је корисник посебног
дела зграде по неком другом правном основу.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
О кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним
зградама дужни су да се старају станари и орган
управљања.
Члан 4.
Станари су дужни да посебне, заједничке делове
зграде и земљиште за редовну употребу користе
са потребном пажњом и чувају их од оштећења и
квара, на начин да не ометају остале станаре у
мирном коришћењу посебног и заједничког дела
зграде и земљишта за редову употребу зграде и
не угрожавају безбедност других.
Време одмора
Члан 5.
Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 и од
22,00 до 07,00 часова наредног дана, а у данима

Временски период од 16,00 часова 31. децембра
до 4,00 часа 01. јануара се не сматра временом за
одмор.

Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем
лопте и сличним поступцима правити буку у
време одмора и нарушавати мир у згради.
Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивача и слично), вентилационих система, клима
уређаја, уређаја за музичку репродукцију, TV
пријемника и других уређаја, машина и апарата
у згради, у време одмора, дозвољено је само до
собне јачине звука.
Време одмора мора се поштовати и при коришћењу
машина за одржавање зелених површина око зграде (косачица, моторна тестера и слично).
Бука у затвореним просторима зграде, у време
одмора, не сме прећи граничну вредност од 30ДБ,
док на отвореном простору, у време одмора, бука
не сме прећи граничну вредност од 45 ДБ у стамбеној згради и 50 ДБ у стамбено - пословним
зградама.
У случају породичних славља, станари су дужни
да постављањем обавештења на видном месту у
згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да
славље не може трајати дуже од 01:00 часа после
поноћи.
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 7.
На терасама, лођама и балконима забрањено је
држати и депоновати ствари које нарушавају
изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни
материјал и слично.
Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и
лође бацати било какве предмете, кућно смеће,
остатке хране, просипати воду, трести постељину,
столњаке, крпе и друге сличне предмете.
Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог
члана држати необезбеђене саксије са цвећем и
друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.
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Држање кућних љубимаца
Члан 8.

ници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.

Станари могу, у складу са посебним прописима,
држати кућне љубимце, али су дужни да воде
рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у
заједничким просторијама и не нарушавају мир
и тишину у згради.

Станари употребљавају заједничке делове зграде
у складу са њиховом наменом у мери у којој то
одговара његовим потребама и потребама чланова
његовог домаћинства, односно обављања делатности.

Обављање привредне делатности у стамбеној
згради, односно стамбено-пословној згради
Члан 9.
Привредна делатност чије обављање у стамбеној
згради, односно стамбено-пословној згради је
дозвољено посебним прописима, мора се обављати
тако да не реметити мир у коришћењу станова.
Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем привредне делатности морају бити изоловани и уређени тако да не ометају становање и
здравље станара.
Извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у згради
Члан 10.
Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на
згради, дужан је да предходно о томе обавести
орган управљања зградом и прикаже му одобрење
надлежог органа за извођење радова, уколико је
посебним законом прописана обавеза прибављања
одобрења за извођење тих грађевинских радова,
а потом постављањем обавештења на видном
месту у згради обавести станаре о дану почетка
извођења радова, врсти и трајању радова.
Станар који изводи радове из става 1. овог члана
дужан је да по завршетку радова делове зграде
на којима су извођени радови, делове зграде и
земљиште за редовну употребу које је коришћено
за извођење радова врати у првобитно стање.
Радови из става 1. овога члана осим у случајевима
хаварије и потребе за хитним интервенцијама,
не могу се изводити у време одмора.
КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

Станар је дужан да трпи употребу заједничких
делова зграде од стране осталих станара, у складу
са њиховом наменом.
Капија и улазна врата
Члан 12.
Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 23,00 до 6,00 часа наредног
дана лети, и од 22,00 до 6,00 часа наредног дана
зими.
У зградама у којим постоје спољни сигнални
уређаји за позивање станара, станари на скуштини
стамбене заједнице могу донети одлуку да улазна
врата у зграду буду стално закључана.
Станари који даљинским управљачем отварају
улазну капију ради уласка или изласка возила из
гараже или дворишта, дужни су да провере да ли
је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта.
Улаз у зграду
Члан 13.
Орган управљања стамбене зграде дужан је да
на видном месту на уласку у стамбену зграду,
осим аката прописаних посебним законима, истакне:
- ову одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда,
- време одмора,
- списак заједничких делова зграде, са назнаком
њихове намене,
- обавештење код кога се налазе кључеви од
заједничких простора и просторија са

Члан 11.

- техничким уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска),

Заједнички делови зграде су делови који служе
за коришћење посебних или самосталних делова
зграде, сматрају се једном ствари над којом влас-

- обавештење ком јавном предузећу, правном
лицу или предузетнику је поверено одржавање
зграде,
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- упутство о начину пријаве квара и оштећења на
инсталацијама, уређајима и опреми зграде, као
и

Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких простора и обезбеде несметан и слободан
пролаз кроз њих.

- друге информације и одлуке скупштине стамбене
заједнице, битне за станаре и успостављање
реда, мира и поштовање одредаба посебних
закона и ове одлуке.

Забрањено је бацати или остављати отпатке,
смеће и нечистоћу по степеништу или другим
заједничким просторима, као и пушење на степеништу и ходнику.

На видном месту на уласку у стамбену зграду,
орган управљања може поставити и списак станара
по спрату и стану, који садржи име и презиме
станара, али уз писани пристанак сваког појединачног станара.

Забрањено је цртати, писати или на било који
начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје
и друге делове зграде.

Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак свих станара, дужан је да на
видном месту истакне обавештење о томе код
кога се списак налази како би био доступан свим
станарима и надлежним органима.

Улазни ходник и степениште зграде која нема
уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити
осветљени до закључавања улазних врата.

Заједнички простори
Члан 14.

Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима
ходника, на земљишту за редовну употребу зграде,
натписе, рекламе и фирме на фасади и другим
спољним деловима зграде, станар може постављати уколико обавља пословну делатност, у
складу са важећим прописима и обавезном сагласношћу скупштине стамбене заједнице.

Заједнички простори у згради (степениште, улазни
простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница,
сушионица за веш, заједничка тераса и друге
просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и
др.) служе за потребе свих станара и користе се у
складу са њиховом наменом.
Члан 15.
Скупштина стамбене заједнице одређује распоред
коришћења просторија намењених заједничкој
употреби, а орган управљања стамбене зграде се
стара о њиховој правилној употреби и придржавању распореда коришћења.
Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке употребе очисте и
доведу у ред, а кључ од ових просторија врате
лицу/лицима задуженим за његово чување.
Члан 16.
Станари су дужни да воде рачуна о економичности
и да употребом заједничких простора не повећајаву,
неоправдано, укупне трошкове (светла, без потребе
отварање прозора у зимском периоду, итд).
Члан 17.
У заједничким просторима, осим ствари које су
нужне за наменско коришћење тих просторија,
забрањено је држати друге (бицикле, дечија
колица, саксије са цвећем, намештај и слично).

Члан 18.

Члан 19.

По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе
уклони и да простор на коме су били постављени
доведе у исправно стање.
Члан 20.
Станови морају бити обележени бројевима, а
станари су дужни да бројеве уредно одржавају.
Подрумске просторије
Члан 21.
Улазна врата у подрум морају бити закључана.
Станари морају имати кључ од врата подрума.
У подруму није дозвољено држање запаљивих
предмета и течности.
Огревни материјал
Члан 22.
Станари могу држати огревни материјал само у
просторијама које су намењене или одлуком скупштине стамбене заједнице одређене за то.
Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то нису одређена.
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Таван
Члан 23.
Улазна врата на таван морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима зграде.
На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности.
Тераса и кров зграде
Члан 24.
На непроходну терасу и кров стамбене зграде
приступ је дозвољен само стручним лицима ради
поправки, постављања антена и сличних уређаја,
уклањања снега, леда и слично.
Приликом постављања антена и других сличних
уређаја не сме се оштетити кров, као ни други
заједнички део зграде.
Спољни делови зграде
Члан 25.
Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и
сл.) морају бити чисти и исправни.
О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници
тих просторија, а станари о осталим спољним
деловима зграде.
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Члан 27.
Стамбена заједница одговорна је за одржавање
земљишта за редовну употребу зграде и редовно
поправља и замењује оштећене делове ограде,
чисте, косе траву, орезују живу ограду и друго
растиње, уклањају коров, одржавају бетонске површине, тротоаре, прилазне стазе и степениште,
интерне саобраћајнице, противпожарне стазе,
уклањају грађевински и други отпад, као и да
предузимају друге радове како би простор око
зграде био у уредном стању.
На земљишту за редовну употребу зграде не сме
се депоновати грађевински материјал, осим уколико се изводе грађевински радови, за које станар
има потребно одобрење надлежног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице.
Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде морају се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације,
омогућавају коришћење зграде, тих површина и
површина са којима се граниче (улица, суседна
зграда и парцела и сл.).
Забрањено је уништавати и оштећивати ограду,
зеленило и друге елементе уређења површине
око зграде.
Обезбеђење зграде у случају

Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу
зграде морају се користити и држати тако да не
метају кретање пролазника.

временских непогода

Приликом појединачне замене ролетни на прозорима и вратима у становима и заједничким просторијама, мора се водити рачуна да ролетне
буду једнообразне са постојећим ролетнама у
стамбеној згради.

Орган управљања зградом је дужан да за време
кише, снега и других временских непогода, обезбеде да простори на степеништу, светларницима,
тавану, подруму и другим заједничким просторима
зграде буду затворени.

Члан 28.

Земљиште за редовну употребу зграде служи
свим станарима.

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона
и лођа уклањају снег и лед, при чему морају
водити рачуна да не оштете заједничке просторије
и заједничке делове зграда, и да не угрожавају
безбедност осталих станара и пролазника.

Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину
коришћења и одржавања земљишта за редовну
употребу зграде, у складу са пројектно-техничком
документацијом зграде.

Станари, су дужни да у зимском периоду предузму
мере заштите од смрзавања и прскања водоводних
и канализационих инсталација и уређаја у становима и пословним просторијама.

Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу зграде може бити
одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних возила,
као и вршење других, уобичајених, заједничких
потреба станара.

Орган управљања зградом је дужан у зимском
периоду обезбедити предузимање мера заштите
од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у заједничким просторијама.

Земљиште за редовну употребу зграде
Члан 26.
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КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА

Громобрани и електричне инсталације
Члан 33.

Унутрашње електричне инсталације
Члан 29.

Орган управљања зградом дужан је да се стара о
исправности и редовном сервисирању громобрана
и електричних инсталација.

Није дозвољено неовлашћено отварање разводних
кутија и ормарића са електричним уређајума који
служе згради као целини или заједничким деловима зграде.

Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отклањање недостатака, као
и сервисирање и испитивање електричних инсталација и мера заштите од електричног удара
и отклањање кварова могу вршити само стручна
лица, на основу правила прописаних посебним
зконом.

Поправка кварова на електричним инсталацијама
и контролно отварање кутија и ормарића могу
обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових послова.
Водоводне и канализационе инсталације
Члан 30.
Станари су дужни да водоводне и канализационе
инсталације држе у исправном и уредном стању.
У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који
су повезани на канализациону инсталацију, није
дозвољено бацање отпадака и других предмета
који могу загушити или оштетити инсталације.
Котларница и инсталације грејања
Члан 31.
Котларницом и инсталацијама грејања у згради
може руковати само стручно лице.
Скупштина стамбене заједнице одређује време
почетка, односно време престанка коришћења
индивидуалне или блоковске котларнице којом
управљају станари зграде, с тим што не може одредити да грејна сезона и грејни дан трају дуже
нити да температура у просторијама буде виша
од посебним актом прописане.
Лифт, противпожарни уређаји и
уређај за узбуну у згради
Члан 32.
Орган управљања зградом дужан је да редовно
врши контролу исправности лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради.
Орган управљања зградом дужан је да на видном
месту у згради истакне упутство за употребу
лифта.
У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење
да је у квару и о насталом квару обавестити
предузеће коме је поверено одржавање зграде, о
чему се стара орган управљања.

Апарати за гашење, откривање
и јављање пожара
Члан 34.
Станари су дужни да воде рачуна о исправности
и чувају од оштећења опрему, уређаје и средства
за гашење пожара, као и да предузимају друге
превентивне мере прописане одредбама посебног
закона.
Безбедносна расвета
Члан 35.
Забрањено је оштећитати и уништавати безбедносну расвету.
Радови на текућем одржавању заједничких
делова стамбене зграде
Члан 36.
Радови на текућем одржавању заједничких делова
стамбене зграде обухватају:
1) редовно сервисирање лифтова;
2) поправке или замену аутомата за заједничко
осветљење, прекидача, сијалица и друго;
3) редовне прегледе и сервисирање хидрофорских
постројења у згради, инсталација централног
грејања (котларница, подстаница, мреже са
грејним телима, вентила, димњака централног
грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење
пожара у згради, громобранских инсталација,
инсталација водовода и канализације у згради,
електроинсталација, уређаја за нужно светло,
уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију
зграде.
Радове на текућем одржавању заједничких делова
стамбене зграде из става 1. овог члана могу да
обављају привредни субјекти или предузетници
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који су регистровани за обављање наведених делатности.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику града Лесковца”.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на постављању и демонтирању
инсталација, уређаја и делова згаде, као и грађевинских радова без потребног одобрења надлежног
државног органа и без сагласности скупштине
стамбене заједнице.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
За непоштовање кућног реда одговорни су станари
и орган управљања.
Власник и закупац посебног дела зграде одговоран
је и за понашање свог маллолетног детета, усвојеника или лица над којим има старатељство,
као и за понашање других лица која су у његовом
стану или пословној просторији, а нису станари
у смислу одредаба ове одлуке.
Члан 39.
О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину стамбене заједнице или
професионалног управника, који ће по пријему
обавештења поучити прекршиоца да је у обавези
да поштије кућни ред, о датој поуци сачинити
белешку, а након тога, уколико је то потребно,
учињени прекршај пријавити и надлежној инстекцији како би предузела мере у складу са Законом о становању и одржавању зграда.
ПРИМЕНА ПРОПИСА
Члан 40.
На питања о кућном реду која нису уређена овом
одлуком примењују се одредбе Закона о становању
и одржавању зграда ("Службени гласник РС",
бр. 104/2016).
ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.

20. јун 2017.

Број: 06-131/2017-01
Датум: 12.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

433.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 и др. закон и 103/15), члана 32. став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/07 и 83/14) и члана 28. и 29. Статута
општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“
бр. 17/12), Скупштина општине Црна Трава, на
својој седници од 28. 6. 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о изменама и допунама буџету општине
Црна Трава за 2017. годину („Сл. гласник града
Лесковца“ бр. 10/2017) врше се следеће измене и
допуне:
Члан. 1 мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Црна Трава за 2017. годину (у даљем
тексту: буџет), састоје се од:

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1351 - Број 10

Страна 1352 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1353 - Број 10

Страна 1354 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског
дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од
22.000.000 динара, обезбедиће се из неутрошених
средстава из претходних година.
Члан 3.

2. Издатака у износу од 185.831.000 динара.
3. Буџетског дефицита од 22.000.000 динара

Буџетски дефицит у износу од 22.000.000 динара
биће покривен из неутрошених средстава из претходних година.

Члан 3. мења се и гласи:
Буџет за 2017. годину састоји се од:
1. Примања у износу од 163.831.000 динара

Издаци буџета распоређују се по врстама и намени
и то:

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

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1355 - Број 10

Страна 1356 - Број 10

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

Планирани капитални издаци буџетских корисника
за 2017., 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1357 - Број 10

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
Расходи и издаци из члана 3. ове одлуке користе се за следеће програме:
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2017. – 31.12.2017. године

II. ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
Средства буџета у износу од 185.831.000 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака,
и то:

Страна 1358 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1359 - Број 10

Страна 1360 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1361 - Број 10

Страна 1362 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1363 - Број 10

Страна 1364 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1365 - Број 10

Страна 1366 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1367 - Број 10

Страна 1368 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1369 - Број 10

Страна 1370 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1371 - Број 10

Страна 1372 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1373 - Број 10

Страна 1374 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1375 - Број 10

Страна 1376 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1377 - Број 10

Страна 1378 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1379 - Број 10

Страна 1380 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1381 - Број 10

Страна 1382 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1383 - Број 10

Страна 1384 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1385 - Број 10

Страна 1386 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1387 - Број 10

Страна 1388 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1389 - Број 10

Страна 1390 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1391 - Број 10

Страна 1392 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1393 - Број 10

Страна 1394 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1395 - Број 10

Страна 1396 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1397 - Број 10

Страна 1398 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

V. ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
града Лесковца” и доставити Министарству финансија.
Члан 8.

20. јун 2017.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику града Лесковца”.
Број: 06-92/2017-01
Датум: 12. 6. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ВЛАСОТИНЦЕ
434.
На основу члана 48. став 1., 5. и 6. и члана 56.
става 1. и 6. Закона о локалним изборима ("Сл.
гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и
54/11),члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14- др. закон)
члана 15. Статута општине Власотинце ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 12/08, 24/11) и чл.
12. и 13. Пословника Скупштине општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 25/16),
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној 17. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Власотинце, Срђану Радичевићу из Власотинца, ул. Карађорђева бр. 19, са Изборне листе
"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ".
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје све док траје мандат
Скупштине.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
IV

Страна 1399 - Број 10

Против овог решења може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од
дана доношења решења у смислу чл. 56. ст. 7.
Закона о локалним изборима.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године,
01 број 06-42-1/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Братислав Петровић, с. р.

435.
На основу члана 43, Закона о буџетском систему
(„Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/2015 и 68/2015- др. закон, 99/2016) и члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени
галник РС, број 129/2007 и 83/2014-други Закон
и члана 15 став 1, тачка 2 Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“,
бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинцена седници одржаној дана 17. 6. 2017.
године, донела је:
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
I. ОПШТИ ДЕО
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Власотинце за 2017. годину (у даљем
тесту: буџет), мењају се у следећим износима:

Страна 1400 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1401 - Број 10

Страна 1402 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1403 - Број 10

Страна 1404 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1405 - Број 10

Страна 1406 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1407 - Број 10

Страна 1408 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1409 - Број 10

Страна 1410 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1411 - Број 10

Страна 1412 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1413 - Број 10

Страна 1414 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1415 - Број 10

Страна 1416 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1417 - Број 10

Страна 1418 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1419 - Број 10

Страна 1420 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1421 - Број 10

Страна 1422 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1423 - Број 10

Страна 1424 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1425 - Број 10

Страна 1426 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године,
01 број 06-42-2/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Братислав Петровић, с. р.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ОДЛУКУ
O ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

436.
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) члана 77,78. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,
(101/2010 и 93/2012,62/2013,63/2013-исправка,
108/2013,142/2015 и 68/2015-др. закон, 99/2016)
члана 15. став 1. тачка 2. Статута општине Власотинце (''Службени гласник града Лесковаца'',
бр. број 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној 17. 6. 2017. године,
донело је
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ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Oстварени текући приходи и примања, као извршени текући расходи и издаци и завршном
рачуну буџета општине Власотинце у 2016 години
износе у хиљадама динара:

Члан 2.

Члан 3.

У Билансу стања на дан 31. децембар 2016. Консолидованог обрачуна утврђена је укупна актива
у износу од 1.637.944 ( износ у хиљадама динара)
и укупна пасива у износу од 1.637.944 (износ у
хиљадама динара).

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1
јануара до 31. децембра 2016. године утврђени
су:

Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђену су:
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Буџетски суфицит као разлика између износа
текућих прихода, примања оставарених по основу
продаје нефинасијске имовине и укупног износа
текућух расхода и издатака за набавку нефинасијске имовине утврђује се у износу од 68.236
(хиљ) динара.

Члан 6.
У извештају о новчаним токовима у периоду од
1. јануара до 31. децембра 2016. године утврђени
су укупни новчани приливи КРТ –а, и кориговани
приливи износе 782.108 хиљ.дин), пренета средства готовине на рачуну КРТ-а из претходне
године износе 23.401 (хиљ.дин) што укупно иноси
805.509 (хиљ. динара). Укупни новчани одливи
КРТ-а и кориговани одливи утврђују се у износу
од 690.796 (хиљ. динара) те салдо готовине у обрасцу 4. (извештај о новчаним токовима готовине)
износи 114.713 (хиљ. дин). Стање новчаних сред-

20. јун 2017.

Члан 5.
У извештају о капиталним издацима и финасирању
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године утврђени су укупни извори финансирања у
следећим износима:

става КРТ износи 114.713 (хиљ.динара) (без средстава буџета јавних предузећима и на име дотација). Од тога салдо готовинских средстава на
рачуну извршења буџета износи 101.743 (хиљада
динара).
Члан 7.
У извештају о извршењу буџета у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2016. године утврђена је
укупна разлика прихода и примања и расхода и
издатака у следећим износима:

20. јун 2017.
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ПОСЕБАН ДЕО
Члан. 8.
Укупни планирани и остварени текући приходи ипримања према економским класификацијама износе у динарима:
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Завршни рачун буџета , општине Власотинце
садржи:
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

1) Биланс стања на дан 31. 12. 2016. године;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године,
01 бр. 06-/2017.

2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. 1.
2016. do 31. 12. 2016. године;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Братислав Петровић, с.р.

3) Извештај о издацима за набавку нефинасијек
имовине и примањима од продаје нефинансијске
имовине.
4) Биланс финсирања
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да
риказује разлику измедђу одобрених средстава
и извршења у периоду од 1. 1. 2016. do 31. 12.
2016. године;
6) Објашњење великих одступања измеђ одобрених
средстава и извршења,
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностаним и извршеним отплатама
дугова у периоду од 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016.
године;
8) Извештај о коришћењу средстава текуће и
сталне буџетске резерве у периоду од 1. 1.
2016. do 31. 12. 2016. године;
9) Извештај о датим гаранцијама у току фискалне
године,
10) Извештај екстерне ревизије
11) Извештај о излазним резултатима програмског
дела буџета,
12) Извештај о реализацији програма и пројеката
који се финансирају из буџета
13) Напомена о рачуноводственим политикама
(Извештаји су саставни делови ове одлуке и
налазе се као посебни прилози.)
Члан 10.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине
Власотинце за 2016. годину је саставни ове Одлуке.
Члан 11.
Одлука о завршном рачуну буџета општине Власотинце за 2016. годину, заједно са Извештајем о
извршењу Одлуке о буџету општине Власотинце
за период 1. јануар до 31. децембар 2016. године
доставити Управи за трезор.

437.
На основу члана 39. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", број 65/13, 13/16 и 98/16), чл.
21.Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", број 13/16),
чл. 41., 42.и 43. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС", бр. 88/11), члана 20.
став 1. тачке 5. и чл. 32 ст. 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/07, 83/14- др. закон), члана 15. став 1. тачка
7. и члана 72. Статута општине Власотинце
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08,
24/11), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној 17. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
У Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Власотинце("Службени гласник
града Лесковца", број 11/13, 8/15, 5/16 и 47/16)
врши се следећа измена:
Члан 1.
Члан 211.Одлуке мења се и гласи:
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће
се за прекршај предузеће или други привредни
субјекат ако комуналне делатности или поједине
послове у оквиру тих делатности, услед свог чињења или нечињења, не врши у складу са одредбама ове Одлуке или не поступа по налозима органа надзора над применом ове Одлуке (чланови:
41. ст. 1. и 2., 42. ст. 2. и 3., 57. ст. 2., 58. ст. 1. 2. и
3., 70. ст. 1. т. 1., 78., 82. ст. 4., 84. ст. 3., 87. ст. 1.
и 2., 88 ст.1., 89., 95. ст. 2. и 3., 98. ст.3., 100. ст.
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2., 104. ст. 1. т. 1. 2. 3., 111., 121., 127., 131., 135.
ст. 1., 142., 143., 148. ст. 2., 152. ст. 2., 158., 159.,
161., 162., 173. ст. 2., 175. ст. 1.)
За прекршај из претходног става казниће се новчаном казном од 25.000,00 динара и одговорно
лице у предузећу или другом привредном субјекту.
Члан 2.

- предузетнику у износу од 15.000,00 динара.
- физичком лицу и одговорном лицу у субјектима
из тачке 1.у износу од 5.000,00 динара.
Члан 4.
У осталом делу Одлука о комуналним делатностима на територији општине Власотинце остаје
неизмењена.
Члан 5.

Члан 212.Одлуке мења се и гласи:
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће
се за прекршај корисник комуналних производа
и услуга са својством правног лица, ако својим
чињењем или нечињењем поступа супротно одредбама ове Одлуке, не поступа по наредбама и
налозима овлашћених представника предузећа
или другог предузећа, којима је поверено вршење
комуналних делатности, или наредбама и налозима
надлежног инспектора или их спречава, омета
или на било који други начин онемогућава у
вршењу њихових права и обавеза утврђених овом
Одлуком (чланови: 30. ст. 1. и 2., 40. ст. 1., 45. ст.
1. т. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8., 46. ст. 1. т. 1. 2. 3. 4.5. 6. 7.,
54. ст. 1 и 2., 57. ст. 2., 67., 68., 72. ст. 2., 76. ст. 3.,
77., 79., 81., 82. ст. 1. и 2., 84. ст. 3., 86., 90. ст. 2.,
92. ст. 1., 95. ст. 3., 101., 104. ст. 2., 105., 106.,
107., 108., 112. ст. 1. и 2., 114., 116., 117. ст. 1.,
118., 122., 124., 133., 144., 148. ст. 2., 158. ст. 1. т.
3, 162., 180., 182. ст. ., 184., 197. ст.1., 198., 199.,
200., 202.).
За прекршај из претходног става казниће се новчаном казном од 25.000,00 динара и одговорно
лице код корисника комуналних производа и
услуга.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 50.000,00 динара корисник
комуналних производа и услуга са статусом предузетника.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 20.000,00 динара физичко
лице.
Члан 3.
Члан 213.Одлуке мења се и гласи:
За прекршаје из чл. 211.и 212.ове одлуке, инспектор
може наплатити новчану казну на месту извршења
прекршаја у фиксном износу и то:
- предузећу, привредном друштву, кориснику комуналних производа и услуга са својством
правног лица у износу од 30.000,00 динара.

20. јун 2017.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06-42-4/2017
од 17. 6. 2017. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с. р.

438.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 8314-др. закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца"
број 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана 17. 6. 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА
ВЛАСОТИНЦЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне
Статута Дома здравља Власотинце, које је усвојио
Управни одбор Дома здравља, број 395/2, на седници одржаној 28. 4. 2017. године.
II
Измене и допуне Статута Дома здравља Власотинце, које је усвојио Управни одбор Дома здравља,
број 395/2, на седници одржаној 28. 4. 2017.
године, су саставни део овог решења.

20. јун 2017.
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III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године,
01 број 06-42-5/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић .с.р.

439.
На основу чланова 54. и 66. Закона о добробити
животиња ("Службени гласник РС" бр. 41/09),
члана 46. Закона о ветеринарству ("Службени
гласник РС': бр. 91/05 и 30/10), Одлуке о условима
за држање домаћих животиња на територији општине Власотинце ("Службени гласник града
Лесковца" бр. 4/06, 12/06, 11/10 и 31/11), чл. 20.
ст. 1. тачка 26. и члана 32. ст. 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 129/07 и
83/14) и чл. 13. ст. 1. тачка 28. и чл. 15. ст. 1.
тачка 7. Статута општине Власотинце ("Службени
гласник града Лесковца" бр. 12/08, 24/11), Скупштина Општинске Власотинце, на седници одржаној дана 17. 6. 2017. године донела је:
ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ
НАПУШТЕНИХ ПАСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
1. Основне одредбе
Програм контроле и смањења популације напуштених паса на територији општине Власотинце
представља документ којим се дефинишу циљеви
и мере које ће спроводити општина Власотинце
у погледу контроле и смањења напуштених паса
на њеној територији.
Луталица је сваки пас који се нађе на јавном
месту без надзора власника и који није регистрован
и обележен у складу са законом.
Напуштен пас је пас који се нађе на јавном месту
без надзора власника, а исти је обележен уградњом
микро чипа или тетовираним бројем, те је на основу тога могуће пронаћи његовог власника.
Локална самоуправа је по закону надлежна за решавање овог проблема. Први корак је израда
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ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА (то је овај документ)
у складу са специфичностима своје средине.
Да би Програм био успешан, неоходна је сарадња
надлежног Министарства, Локалне самоуправе,
ветеринара, удружења за заштиту животиња и
грађана. Како би Програм могао бити успешно
реализован, потребно је обратити пажњу на неколико битних елемената:
- ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА је прописала ефективне, превентивне мере које се односе на: регистрацију и обележавање паса, вакцинацију,
одговорност власника, забрану напуштања кућних љубимаца и поступке са напуштеним животињама (надлежност - Министарство).
- ИЗРАДА ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ( надлежност - Локална самоуправа)
- РЕГИСТРАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ свих
кућних љубимаца је кључнапревентивна мера,
којом је олакшан надзор над њиховим кретањем,
трговином, превозом, односно проналажењем
изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца.
На тај начин сваки пас би био евидентиран и
знао би се његов власник. (Министарство и
Локална самоуправа, ветеринраска служба).
- СТЕРИЛИЗАЦИЈА је најефикасни ја мера којом се смањује број луталица, регулише бројност
популације у прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција напуштених паса (Министарство, Локална самоуправа, Фондови,
средства донација, Ветеринраска станица)
- ПРИХВАТИЛИШТЕ - општина мора основати
прихватилиште и службу за збрињавање напуштених животиња. Прихватилиште мора
бити опремљено, а запослени обучени за хумано
хватање животиња, као и за рад са животињама
у прихватилишту. Животиње се из прихватилишта враћају власнику уз надокнаду трошкова,
удомљавају или уступају другим прихватилиштима и азилима удружења за заштиту животиња.(Локална самоуправа, Ветеринарска
станица,Кинолошкадруштва, Друштва за заштиту животиња, грађани).
- ФОРМИРАЊЕ СЛУЖБЕ ЗА РАД У ПРИХВАТИЛИШТУ И ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ - Члан. 46 Закона о Ветерини предвиђа
обавезу локалне самоуправе да на својој територији организује службу која обавља послове
хватања и збрињавања напуштених животиња
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у прихватилиште за животиње (Локална самоуправа, Ветеринарска станица)
- УДОМЉАВАЊЕ паса из прихватилишта је
најхуманији начин збрињавања напуштених
животиња. Све животиње које се дају на удомљавање морају бити вакцинисане, стерилисане и обележене. (Удружење за заштиту животиња, Кинолошко друштво, грађани).
- САРАДЊА свих учесника у ланцу решавања
проблематике паса луталица, и преузимање
одговорнисти са свој део извршења програма.
(Министарство, Локална самоуправа, комунално
предузеће, ветеринарска станица,кинолошкадруштва, удружења за заштиту животиња и грађани).
- ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ - циљеви
образовања и информисања су упознавање
власника паса, као и грађана са особинама и
потребама паса, сопственим мотивима држања
паса, законским обавезама власника паса. Поред
тога грађанаство се мора упознати са елементима Програма контроле и смањења популације
паса луталица у циљу бољег разумевања права
и одговорности свих учесника у ланцу решавања
проблема, а нарочито обавеза власника паса.
(служба информисања локалне самоуправе,
сви локални медији, просветно школске установе
у општини,ветеринарска станица, удружење
за заштиту животиња, кинолози, еколошка
удружења").
- ЕУТАНАЗИЈА је најнеефикаснија мера контроле
и решавања ове проблематике по препоруци
ветеринара, над агресивним и неизлечиво болесним животињама.(Ветеринарска станица)
- ФИНАНСИРАЊЕ - да би програм у целости
био реализован потребно је предвидети и обезбедити финансијска средства за рад служби и
функционисање прихватнлишта, као и за превентивне мере (обележавање, вакцинација, дехелминтизаци ја и стерилизација). - Буџет локалне самоуправе, средства из Министараства,
дона ције."
Одговорност за реализацију свих тачака Програма
пада на терет Локалне самоуправе, а спровођење
конкретних мера из овог Програма који се односе
на рад службе и прихватилишта обавеза је ЈКП
"Коминалац" Власотинце за територију општине
Власотинце.
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РАЗЛОЗИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
- ЗДРАВСТВЕНИ - спречава се ширење и преношење заразних болести као и болести које су
заједничке људима и животињама.(зоонозе)
- СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ смањење напада на грађане као и узнемиравање јавног
реда и мира.
- ХИГИЈЕНСКО - ЕКОЛОШКИ - спречава се
растурање чврстог отпада и смећа из контејнера,
канти, и депонија, избегава се прљање улица,
јавних површина и дечијих игралишта
.
- ЕСТЕТСКИ - лепши изглед града и насељених
места, како за грађане тако и за туристе.
- ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА
хумано поступање са животињама је мера уинтересу и људи и животиња
- ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ - трошкови
постојања прихватилишта и службе временом
ће се вишеструко исплатили - наспрам трошкова
које би Локална самоуправа морала да плати у
случају одштетних захтева грађана
- ЕДУКАТИВНИ - изградњом прихватилишта
општина Власотинце добија нови простор за
разне едуктивне програме намењене подизању
укупне свести грађана, нарочито деце о проблемима паса луталица.
Локална самоуправа, свесна своје одговорности
и законске обавезе када је у питању решавање
ове проблематике сагледавајући целокупну палету
могућих решења, а у циљу да се понаша одговорно
и тако утиче на смањење и хумано решавање
проблематике паса луталица, требала би да подржи
овај Програм и потруди се да се исти у пракси
спроведе.Овај Програм је настао као резултат
неслагања са досадашњим начином решавања
проблема паса луталица. Циљ пројекта је хуманији
и савременији приступ решавању овог проблема,
у складу са важећом регулативом, као и са правном
регулативом и управо донетим Законом о добробити животиња
Законске основе за израду програма
1. Закон о ветеринарству ("Сл. гласник.РС", бр.
9112005, 3012010 и 9312012)
2. Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник.РС", бр. 13512004, 3612009, 3612009 - др.
закон, 7212009 - др. закон, 4312011 - одлукаУСи
1412016)
3. Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник
РС", бр. 8812011 и 10412016)
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4. Правилник о начину нешкодљивог уклањања
животињских лешева и отпадака животињског
порекла и о условима које морају да испуњавају
објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво
уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињскох лешева и отпадака животињског порекла службени
лист СФРЈ бр.53/89
5. Правилник о начину обележавања и регистраци
је паса и мачака
(,,Службеномгласнику РС" број 23/ 12)
6. Правилник о условима и мерама за хумано
хватање и уништавање паса луталица службени
гласник РС бр.29/94
7. Закон о добробити животиња ("Сл. гласник.РС",
бр. 4112009)
Уз важеће прописе коришћени су и нацрти закона
који регулишу ову област, а који су у скупштинској
процедури, као и консултације са инспекцијским
слбама, ветеринарском станицом, удружењима
за заштиту животиња.
Приликом израде овог Програма сагледана су
искуства и пракса у решавању ове проблематике
у нашем ближем окружењу. (Лесковац)
II. Преrлед стања
Велики број паса луталица и напуштених паса
на улицама свих насељених места и у атару наше
општине као и законска обавеза локалне самоуправе у чијој је надлежности решавање овог
проблема, поставили су неопходност израде овог
документа као први и основни орак у контроли и
смањењу паса луталица на територији општине
Власотинце, а у складу са специфичностима наше
средине. Општина Власотинце има 48 насељена
места и по последњем попису из 2011.године
29893 становника.
Трошкови на име исплаћених одштета грађанима
за штету коју наносе напуштене животиње, судским путем и вансудским поравнањем у 2013.
годиниизносеl.630. 156,93 динара,2014. године 1.375.500,55 динара, 2015. године -3.873.361,31
динара и у 2016.години -3.658.497,66динара.
Наведена издвојена средста ва говоре о оптерећењу
буџета општине Власотинце за намене решавање
проблема паса луталица.
Знатан број напуштених паса на територији општине Власотинце у највећој мери последица је
несавесног понашања власника као и природне
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репродукције животиња. Одлуком о условима за
држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Власотинце прописано је да се
пси морају држати у затвореном простору илиу
да буду везани и да се пас може слободно кретати
само у стану или дворишту у објектима индивидуалног становања под условом да му је онемогућен излазак из дворишта. Необележени пас
који се затекне на јавној површини без поводника
и заштитне корпе сматра се луталицом. Обележени
пас (са уграђеним микрочипом) који се затекне
на јавној површини без присуства власника,
сматра се псом без надзора.
Пси се обележавају и евиден тирају у складу са
законом који уређује ветеринарство. Власник односно држалац паса дужан је да омогући надлежној
ветеринарској служби обавезну вакцинацију против беснила, дехелминтизацију и стерилизацију
животиња ради спречавања рађања нежељених
кућних љубимаца. Власник односно држалац
паса дужан је да правилним држањем и другим
мерама и средствима спречи да кућни љубимци
угрозе људе и околину. Ако власник односно
држалац паса није у могућности да се даље брине
о њима, дужан је да им обезбеди одговарајући
третман. Власник односно држалац кој и изгуби
животињу дужан је да тај губитак пријави надлежном органу јединице локалне самоуправе или
ветеринарској служби најкасније у року од три
дана, у супротном сматра се да је напустио животињу. Послове хватања, превоза и збрињавања
врши овлашћена служба. У случају да приликом
хватања напуштених паса буде ухваћена животиња
која има власника, власник је може преузети уз
накнаду одговарајућег износа хватања и збрињавања напуштених животиња са превозом.
У 2015. и 2016. години, на територији општине
Власотинце,број вакцинисаних паса против беснила у апсолутној је несразмери са бројем паса у
односу на број становника и говори о неадекватном
спровођење вакцинације од стране надлежних
ветеринарских служби али и о несавесном односу
власника. На оснqву овог податка не може се
проценити укупан број власничких паса на териториј и општине Власотинце.
III. Законска регулатива
Овај програм усаглашен је са законском регулативом укључујући Закон о добробити животиња,
Закон о ветеринарству и Одлуку о условима за
држање домаћих животиња на . територији општине Власотинце као и потребама актуелног
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тренутка. На основу члана 54. Закона о добробити
животиња органи јединица локалне самуправе
дужни су да израде и спроводе програм контроле
и смањења напуштених паса према специфичностима средине. На основу члана 66. истог Закона
орган јединице локалне самоуправе дужан да
обезбеди прихватилиште ако на својој територији
има напуштених животиња и да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ,
бригу и смештај у прихватилиште. На основу
члана 46. Закона о ветеринарству локална самоуправа дужна је да на својој територији организује
зоохигијенску службу која обавља послове хватања
и збрињавања напуштених животиња у прихватилишта за животиње.
IV. Циљеви доношења програма
Циљеви доношења овог Програма су:
1. Смањење броја напуштених паса који се налазе
на јавним површинама;
2. Контрола постојеће популације паса;
3. Заштита здравља људи и животиња спречавањем
појаве,ширења и преношења заразних болести
и болести које се преносе са животиња на
људе (зоонозе);
4. Смањење напада на грађане као и завођење
јавног реда и мира;
5. Смањење трошкова у случају одштетних захтева
грађана;
6. Спречавање растурања чврстог отпада и смећа
из контејнера, канти и депонија
7. Спречавање прљања површина јавне намене;
8. Стимулација обележавања,вакцинаци је,дехелмитизаци је и стерилизације;
9. Подизање свести грађана у правцу одговорног
и држања паса и хуманог поступања са истима.
V. Мере за реализаци ју циљева Програма
Мере за реализацију циљева овог Програма су:
1. Регистрација и обележавање свих кућних љубимаца је кључна превентивна мера која обезбеђује евидентирање свих власничких паса на
територији општине Власотинце, евидентирање
свих напуштених паса и формирање јединствене
базе података у склопу базе Управе за ветерину.
На овај начин олакшан је надзор над кретањем
животиња, проналажење изгубљених, напуш-
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тених и отуђених љубимаца, утврђених власника
и њихове одговорности за материјалне трошкове
хватања и збрињавања паса, као и на191аде у
случају напада.
2. Вакцинација и дехелминтизација свих кућних
љубимаца као мера спречавања појаве и ширења
беснила и ехинококозе које су и зоонозе.
На основу члана 56. Закона о ветеринарству,
вршиће се вакцинацију паса у складу са Програмом мера и издавати потврде о вакцинацији
против беснила власницима односно држаоцима
паса, и о томе водити евиденција. Вакцинисани
пси морају се трајно обележити у складу са
посебним прописом.
3. Хватање напуштених и изгубљених паса, транспорт и смештај у прихватилиште - послове
хватања и збрињавања напуштених животиња
спроводи зоохигијенска служба, коју на основу
закона организује јединица локалне самоуправеу
оквиру ЈКП "Комуналац".
Општина Власотинце ће у оквиру ЈКП "Комуналац" формирати сопствену зоохигијенску
службу која ће задовољити прописане услове
у погледу обучености запослених лица и опреме
за хватање и транспорт животиња до прихватилишта.
4. Изградњом прихватилишта, што је законска
обавеза коју је Општина Власотинце испунила,
на локацији у Власотинцу на кп. бр. 4326,
4328/2, 4329/1, 4329/2, 4329/3, 4330/1, 4330/2,
4330/3, 4331/1 i 4331/2 ко Власотинце - ван варош (ограђена, незагађена и безбедна парцела
на самом ободу највећег насељеног места у
општини), која је инфраструктурно опремљена
(вода, струја, пут). За општину Власотинцеје
изграђено прихватилиште капацитета од око
100 паса, чије капацитете ће користити и општина Бојник. Прихватилиште за напуштене
животиње испуњава прописане услове за прихватање и безбедан боравак напуштених животиња у погледу простора за животиње, просторија, опреме, запослених лица, ветеринарске
заштите, исхране и неге.
5. Стерилизација паса подразумева оварихистеректомију женских и кастрацију мушких животиња, а то је најефикасни ја мера за смањење
популације напуштених паса којом се регулише
њихова неконтролисана репродукција. Спроводиће се у прихватилишту.Такође, примена
ове мере је један од начина да власн ици, односно држаоци кућних љубимаца спрече рађање
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нежељених кућних љубимаца, што је и њихова
законска обавеза.
6. Удомљавање напуштених паса из прихватилишта је најхумани ји начин њиховог збрињавања. Том прил иком вакцинисане, стерилисане
и обележене животиње преузимају нови, одговорни власници.
7. Подршка у изградњи приватних азила и прихватању напуштених животиња са територије
наше општине.
8. Враћање напуштених паса на локацију на којој
су ухваћени уз претходну регистрацију, обележавање, вакцинацију и стерилизацију је засновано је на ЦНР стратегији "ухвати - третирај
- пусти" (CNR- Catch-Neuter-Return) је мера
која подразумева да се животиње враћају на
место хватања где настављају да живе под заштитом старатеља. На овај начин стопа раста
популације са стерилисаним животињама постаје нула, након чега се број паса полако и
природно смањује. При спровођењу ове мере
треба водити рачуна да број враћених паса не
доведе до појаве чопора. На локацију на којој
је ухваћен враћају се само неагресивани, мањи
пси уколико постоје услови да грађани брину
о њиховој исхрани и појењу.
9. Едукација и информисање треба да подстиче
већу одговорност власника паса да би се смањила учесталост напуштања кућних љубимаца,
да би се власници упознали са потребама и
понашањем животиња, са превенцијом уједа,
правилном бригом о њима, значајем регистрације, обележавања,вакцинације,дехелминтизаци
је и стерилизације, са прописима које морају
поштовати и моралним начелима и начелом
хуманости са посебним освртом на здравље
људи и животиња.
Едукацију треба да спроводе стручњаци, а неопходно је укључити кинолошка удружења,
удружења за заштиту животиња или друге заинтересоване организације и образовне установе. У циљу едуковања становника и деце
треба организовати трибине у месним заједницама, семинаре и предавања у школама као
и прилагођени програм у предшколској установи. Резултати упорне примене програма за
едукацију постају видљиви на три нивоа - грађани и деца усвајају знања и вештине, развија
се свест, мењају ставови, долази до промене
понашања према животињама.
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Информисање и обавештавање као неопходни
инструмент едукације подразумева пласирање
информација путем штампаних и електронских
медија, радија,билборда, штампање летака и
брошура намењених одређеним циљним групама. Када се у једној друштвеној заједници
спроводи ЦНР стратегија у комбинацији с а
едукацијом грађана, пси се хватају, лече, стерилишу и враћају на своја станишта, грађани
постају свесни добробити животиња и хуманих
метода за ограничење бројности уличних животиња. Ширење болести се на тај начин држи
под контролом због чега грађани престају да
се плаше паса и лакше прихватају повратак
здравих паса у своје заједнице. и мачака.
10. Санкционисање неодговорних грађана - применом законских прописа и казнених одредби
потребно је санкционисати оне власнике, односно држаоце животиња који не вакцинишу
своје псе и мачке, не изврше њихово трајно
обележавање, ако напусте или одбаце животињу,
када без надзора пусте животиње на јавне површине, као и у другим законом или прописима
предвиђеним случајевима.
Захтеве за подношење прекршајног поступка
против неодговорних грађана Прекршајном
суду подносе надлежне инспекције.
11. Еутаназија је најнеефикасни ја мера контроле
и спроводи се искључиво над агресивним и
неизлечивим животињама, у складу са Законом
о добробити животиња.
12. Сарадња између министарства, локалне самоуправе, комуналних предузећа, ветеринарских
установа, кинолошких друштава, удружења за
заштиту животиња и грађа на неопходна је
мера у циљу решавања проблема напуштених
паса
VI. Финансирање
Да би програм у целости био реализован потребно
је предвидети и обезбедити финансијска средства
за организовање и рад зоохигијенске службе, за
рад служби и функционисање прихватилишта.
Потребна финансијска средстава:
1. Средства за формирање зоохигијенске службе
(возило, опрема, људство)
2. Трошкови рада зоохигијенске службе;
3. Gредства за набавку опреме за рад у прихватилишту;
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4. Трошкови зарада и накнада за запослене раднике;
5. Трошкови обуке као и здравствене заштите запослених;
6. Материјални трошкови у прихватилишту ( гориво, регистрација возила,струја, вода, телефон".)

РЕШЕЊЕ O
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О
ЗАЈЕДНИЧКОМ ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ И ОПШТИНЕ БОЈНИК У
ОКВИРУ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ

7. Трошкови исхране животиња у прихватилишту;
10. Трошкови стерилизације, кастрације, лечења,
витаминизације и еутаназије;
11.Одржавање опреме;
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Члан 1.
Даје се сагласност на закључење Споразума о
заједничком обављању комуналне делатности општине Власотинце и општине Бојник у оквиру
Прихватилишта за псе, у предложеном тексту.

12. Трошкови одржавања објекта.
Члан 2.
Извори финансирања:
1. Средства добијена на основу пројеката из европских фондова, буџета Републике;
2. Донације;
3. Буџет општине Власотинце,
4. Буџет општине Бојник.

Овлашћује се председник општине Власотинце
да закључи Споразум из чл. 1 овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06-42-7/2017, од 17. 6. 2017. године

VII. Надзор
Надзор над спровођењем овог програма врши
надлежно одељење Општинске управе општине
Власотинце.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

VIII. Завршне одредбе
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику градаЛесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИН Е ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06-42-6/2017
од 17. 6. 2017. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

440.
На основу чл. 13. и чл. 32.ст.1.тачка 20. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр. 129/07, 83/14-др. закон) и чл. 10.и чл. 15. ст.
1. тачка 25. Статута општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08, 24/11),
Скупштина општине Власотинце на седници одржано 17. 6. 2017. године, донела је

441.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 8314- др. закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине Власотинце ("Сл. гласl'lик града Лесковца"
број 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана 17. 6. 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП"КОМУНАЛАЦ"
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. Г.
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне
Програма пословања ЈКП "Комуналац" Власотинце
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за 2017.годину, које је одлуком број 994/2017 усвојио Надзорни одбор на седници од 07. 6. 2017
.године.
II
Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Комуналац" Власотинце за 2017.годину, које је одлуком број 994/2017 усвојио Надзорни одбор на
седници од 7. 6. 2017. године, су саставни део
овог решења.
III
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II
Оперативни план за одбрану од поплава на водама
II реда на територији општине Власотинце за
2017.године, сачињен у складу са позитивним
Мишљењем ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ
"Морава" Ниш, бр.2-07-3393/2 од 19. 5. 2017. године.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године, 01 број 06-42- 9/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Братислав Петровић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године, 01 број 06-42-8/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић ,с.р.

443.

442.
На основу члана 55.Закона о водама ("Службени
гласник РС", бр. 30/10 и 93/12), чл.84.ст.2.Закона
о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр.
111/2009, 92/2011 и 93/2012), чл. 20. ст. 1 тачка
19. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број. 129/07, 83/14- др. закон) и чл.
13. ст. 1. тачка 19. Статута општине Власотинце
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08 и
24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној дана 17. 6. 2017. године, донела
је,
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА II
РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. Г.
I
УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине
Власотинце за 2017. године, сачињен у складу са
позитивним Мишљењем ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, бр.2-07-3393/2 од 19.
5. 2017. године.

На основу члана 28. став 2. Закона о јавној
својини ("Сл.гласник РС бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС, бр. 129/07"),
члана 15. став.1. тачка 7. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесксrвца" бр. 12/08),
и члана 5. и 15.став 3. Одлуке Скупштине Општине
Власотинце о прибављању и располагању стварима
у јавној својини Општине Власотинце ("Сл. Гласник града Лесковца "број 20/2014), Скупштина
општине Власотинце, на седници од одржаној
дана 17. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ БЕЗ НАКНАДЕ
Члан 1.
Прибавља се у јавну својину Општине Власотинце
катастарска парцела бр.1503 у КО Власотинце
варош у површини од 104 м2 са листа непокретности бр. 385 за КО Власотинце варош, као
остало грађевинско земљиште у државној својини
обухваћено Планом генералне регулације Власотинце, у својини сувласника Стефановић (Спасоје)
Петра из Власотинца ул. Власинске бр. 8 и Коцић
(Борисав) Драгољуба из Власотинца, ул. Власинске
бр. 6, оба са по 1/2 сувласничких удела, за потребе
асфалтирање крака улице Власинске.
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Члан 2.

I

Непокретност из претходног става прибавља се
у јавну својину Општине Власотинце без накнаде
у року од ЗО дана од дана закључења уговора о
прибављању непокретности у јавну својину Општине Власотинце и његове овере код Јавног бележника у Лесковцу.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пројекат јавно-приватног партнерства "Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у општини
Власотинце", на који је позитивно мишљење дала
Комисија за јавно приватно партнерство Владе
Републике Србије, број 98/2017 од 16. 6. 2017.
године.

Члан 3.
ОВЛАШЋУЈЕ се председник општине Власотинце
да у име општине Власотинце на основу ове Одлуке, а након прибављеног мишљења Општинског
јавног правобраниоца закључи Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине
Власотинце.

II
Пројекат јавно-приватног партнерства "Реконструкција, рационализација и одржавање јавног
осветљења у општини Власотинце" и мишљење
Комисије за јавно приватно партнерство Владе
Републике Србије, број 98/2017 од 16. 6. 2017.
године су саставни део овог решења.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године,
01 број 06-42-10/17.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца" и на
интернет страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
на седници од 17. 6. 2017. године,
01 број 06-42-11/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

444.
На основу чл. 26.ст.1.тачка 3. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама ("Сл.гласник
РС", број 88/11, 115/16, 104/16), чл. 32. ст. 1.
тачке 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС" број 129/07, 83-14-др.закон}, чл. 15.
ст. 1. тачке 25. Статута општине Власотинце
("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08 и 24/11)
и Мишљења Комисије за јавно приватно партнерство Владе Републике Србије, .број 98/2017
од 16. 6. 2017.године, Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана 17. 6. 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОЈЕКАТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА "РЕКОНСТРУКЦИЈА,
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ОПШТИНИ
ВЛАСОТИНЦЕ"

445.
На основу члана 15.став 1. тачка 4. и члана 33.
став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама
("Сл. гласник РС " број 111/09 и 92/2011 и 93/12),
члана 2. Одлуке о формирању и начину рада
Штаба за ванредне ситуације општине Власотинце
("Сл. гласник града Лесковца" број 4/11), члана
32. ст. 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник" РС број 129/07 и 83/14-др закон) и
члана 15. ст. 1. тачка 25. Статута општине Власотинце (,,Сл. гласник града Лесковца" бр. 12/08 и
24/11), Скупштина општине Власотинце на седницио држаној 17. јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Власотинце:
1. Небојша Стојановић из Власотинца, ул. Радничка
бр. 21, члан
2. Снежана Голубовић-Илић из Власотинца, ул.
Стевана Првовенчаног бр.10, члан 3. Јован
Петковић из Лесковца, ул. Влајкова 98, члан
II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Власотинце:
1. Драгана Митковић из Власотинца, ул. Ђуре
Јакшића бр. 20, начелник Општинске управе
општине Власотинце, за члана
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РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Кристини Илић из Власотинца, престао мандат на месту члана Управног
одбора Туристичке организације општине Власотинце, из реда представника запослених, због
престанка радног односа.
II

2. Дејан Лепојевић из Власотинца, ул. 22. Дивизије
125, шеф Шумске управе Власотинце, за члана.

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандат чланова Управног одбора Туристичке организације општине
Власотинце, из реда представника локалне самоуправе, због подношења оставке и то:

III

1. Јовица Јовић из Власотинца, ул. М. Миленковића бб, председник

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
IV
Ово решење је коначно.Против овог решења
може се покренути поступак код Управног суда
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема
овог решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017.године,
01 број 06-42- 12/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

2. Марија Коцић из Власотинца, ул. С. Пауновића
бб, члан
3. Маријана Николић из Власотинца, ул. С. Диманића 13, члан
III
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Туристичке организације Општине Власотинце, из
реда представника локалне самоуправе и то:
1. Бојан Ристић из Конопнице,за председника
2. Милена Видојевић из Власотинца, ул. 22. Дивизије бр.116, за члана З. Миодраг Николић из
Власотинца, ул.22. Дивизије 119, за члана
IV

446.
На основу члана 39. Закона о туризму, а у вези са
чл.35 и 36 истог закона ("Сл. гласник РС" број
36/09, 88/1О, 99/11- др. закон, 93/12 и 84/15),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (" Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/14- др. закон) и члана 15. став1., тачка 10.
Статута општине Власотинце, ("Сл. гласник града
Лесковца", бр.12/08 и 24/11) Скупштина општине
Власотинце, на седници одржаној 17. 6. 2017. године, донела је

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
V
Ово решење је коначно.Против овог решења
може се покренути спор код Управног суда у
Београду у року од З0 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године,
01 бр. 06-42-13/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.
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447.

448.

На основу члана 130. став 1. и 3., чл.1З7. и 139.
Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
РС", бр. 107/05, 72/09- др. закон 88/10, 99/10 и
57/11, 119/12,45/1З- др. закон, 9З/14,96/15 и
106/15), члана З2. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07,
8З/14- др. закон), члана 15. став 1. тачка 10О.
Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града
Лесковца" број 12/08 и 24/11), Скупштина општина
Власотинце, на седници одржаној 17. 6. 2017. године, донела је

На основу члана 15., 16. ст. 2 и чл. 17. ст. З
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/16), чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самруправи (" Службени гласник РС",
бр. 129/07 и 83/14- др. закон), члана 15. став 1.
тачка 10. Статута општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", бр. 12/08 и 24/11), Скупштина
општине Власотинце, на седници одржаној 17.
6. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ
НОВОГ ЧЛАНА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Милици Милчић из Власотинца, престао мандат на месту члана Управног
одбора Дома здравља Власотинце, из реда представника локалне самоуправе, због подношења
оставке.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ на место члана Управног одбора
Дома здравља Власотинце, из реда представника
локалне самоуправе, Александра Краинчанић из
Власотинца, ул. Немањина бр.14.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца" ,као
и на интернет страници општине Власотинце.
IV
Ово решење је коначно. Против овог решења
може се поднети тужба Управном суду у Београду
у року од 30 дана од пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године,
01 број 06-42-14/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "
КОМУНАЛАЦ" ВЛАСОТИНЦЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Момчило Петровић из Шишаве,
са места председника Надзорног одбора ЈКП
"Комуналац" Власотинце, из реда представника
локалне самоуправе, на лични захтев.
II
ИМЕНУЈУ СЕ за председника Надзорног одбора
ЈКП "Комуналац" Власотинце, из реда представника локалне самоуправе, Драган Пешић, дипл.машински инжењер из Власотинца, ул. Станка Пауновића бр. 19.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
IV
Ово решење је коначно.Против овог решења
може се покренути поступак код Управног суда
у Београду у року од З0 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године,
01 бр. 06-42-15/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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449.

450.

На основу члана 54. став 1.,2.,3. и 15. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15,
- аутентично тумачење и 68/15 ),чл. 32. ст. 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07 и 83/14- др. закон) и
члана 15. став. 1. тачка 25. Статута општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца",
број 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној 17. 6. 2017. године,
донела је

На основу члана 54. став 1., 2. и 3. и чл. 55. ст .1
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС", број 72/09,
52/11, 55/13, 35/15, - аутентично тумачење и 68/15
), чл. 32. ст. 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/14- др. закон) и члана 15. став. 1. тачка 7.
Статута општине Власотинце ("Службени гласник
града Лесковца", број" 12/08 и 24/11), Скупштина
општине Власотинце, на седници одржаној 17.
6. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ
НОВОГ ЧЛАНА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Зорану Станојевићу из Власотинца престао мандат на месту члана Школског
одбора Техничке школе Власотинце, из реда представника запослених, због споразумног престанка
радног односа.
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Техничке школе
Власотинце из реда представника запослених,
Коцић Горан из Власотинца.

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
"КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ" КРУШЕВИЦА
И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је члановима Школског одбора
ОШ "Карађорђе Петровић" Крушевица престао
мандат на месту чланова Школског одбора због
истека периода на који су именовани и то:
из реда представника запослених
1. Лилијана Светозаревић из Власотинца
2. Грана Станковић из Власотинца
3. Анђица Анђелковић из Власотинца

из реда представника родитеља

III

1. Срђан Ранђеловић из Крушевице

Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца", као и на интернет страници општине
Власотинце.

2. Александар Јовановић из Бољара

IV
Ово решење је коначно. Против овог решења
може се покренути поступак код Управног суда
у року од 30 дана од пријема решења.

3. Бранко Јовановић из Равног Дела

из реда представника локалне самоуправе
1. Станиша Тевденић из Власотинца, ул. Саве
Ковачевића
2. Биљана Шушулић из Власотинца, ул.Синише
Јањића бр. 24
3. Саша Милошевић из Власотинца

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године,
01 број 06-42- 16/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ
"Карађорђе Петровић" Крушевица из реда представника запослених:
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1. Димитрије Пешкић из Власотинца, ул. 29. новембар
2. Анђица Анђелковић из Доње Ломнице
3. Грана Станковић из Власотинца, ул. Бабички
одред 57/д

из реда представника родитеља:
1. Срђан Ранђеловић из Крушевице
2. Александар Јовановић из Бољара
3. Бранко Јовановић из Равног Дела

из реда представника локалне самоуправе:
1. Станиша Тевденић из Власотинца, ул. Саве
Ковачевића
2. Биљана Шушулић из Власотинца, ул.Синише
Јањића бр. 24
3. Саша Милошевић из Власотинца

20. јун 2017.

III
Мандат чланова Школског одбора траје четири
године.
IV
Решење ступа на снагУ даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца",
као и на интернет страници општине Власотинце
www.vl asotince.org.rs.
V
Ово решење је коначно.Против овог решења
може се покренути поступак пред Управним
судом у Београду у року од З0 дана од дана
пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 17. 6. 2017. године
01 број 06-42-17/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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