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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
109.
На основу члана 48. став 1.,5. и 6. и члана 56. става 1., 6. 
и 7.Закона о локалним изборима (''Сл.гла сник РС'', бр. 
129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично 
тумачење и 68/20), члана 32. ст. 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гла сник РС'', бр. 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. 
ст. 1. тачка 72.Статута општине Власотинце (''Сл.гла-
сник града Лесковца'', бр.6/19) и чл. 18. Пословника 
Скупштине општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца", бр. 36/20), Скупштина општине Власотинце 
на седници одржаној 18.03.2021.године, донела је 

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I
Потврђују се мандати одборницима Скупштине 
општи не Власотинце и то:

1. Александру Стаменковићу из Шишаве, 16210 
Власотинце, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУ ЧИЋ 
-ЗА НАШУ ДЕЦУ.

2. Станиши Тевденићу из Власотинца, ул. Саве Ко-
вачевића 2, са Изборне листе БОЉА СРБИЈА-БО ШКО 
СТАНЧИЋ, ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ-ЗДРА ВО ДА ПО-
БЕДИ. 

II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђива-
ња мандата и траје све док траје мандат Скупштине.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном гласнику града Лесковца" и на инте-
рнет страници општине Власотинце.

IV
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења 
одлуке, у смислу члана 56.став 7.Закона о локалним 
изборима.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
 на седници од 18.03.2021.године,  

01 број 06-20-1/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

110.
На основу члана 46.Закона о планирању и изградњи, 
(''Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Плана генералне ре-
гу лације Власотинца (''Сл. гласник града Лесковца'', 
број 8/15), Статута општине Власотинце (''Сл. гласник 
града Лесковца'', бр.6/19) на захтев инвеститора Перица 
Јовић, Предузетник експлоатација песка и шљунка 
и превоз робе, АБ КОП Власотинце, на основу Одлуке 
Општинског већа општине Власотинца, 01 бр.06-21-
1/21 од 10.03.2021. године и по прибављеном мишљењу 
Комисије за пла нове, Скупштина општине Власотинце на 
седници од 18.03.2021.године, донела је

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
АБ КОП - Радна зона

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације АБ КОП 
- Радна зона у насељу Власотинце са леве стране држа-
вног пута Р-123а/ ДП - II бр.438 (у даљем тексту: План)
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Члан 2.
План детаљне регулације обухвата прелиминаран про-
стор површине око 4319м2.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана, услови и смернице де-
финисани су Планом генералне регулације Власо тинца 
(''Сл. гласник града Лесковца'', број 8/15).

Члан 4.
Циљ доношења Плана је обезбеђење услова за изгра дњу 
на планираном подручју АБ КОП - Радна зона и стварање 
услова за комунално опремање простора неопходном 
инфраструктуром – саобраћајном и комуналном инфра-
структуром што би допринело стварању услова за по-
кретање нових инвестиција и развој комерцијално-по-
словних и производних делатности, сагласно при нци-
пима одрживог развоја у правцу повећања запо слености, 
јачања конкуретности и унапређења инде нтитета општи-
не Власотинце уз поштовањa принципа уређења, ко ри-
шћења и заштите простора.

Члан 5.
Прелиминарне границе планског подручја :
Планом детаљне регулације АБ КОП - Радна зона обу-
хватити кп. бр. 4029/12 КО Власотинце ван варош (пре-
лиминарни попис парцела у обухвату Плана). 
АБ КОП - Радна зона налази се са леве стране државног 
пута П-123а/ДП - II бр.438.
Коначне границе планског подручја и коначну површи-
ну обухвата планског подручја дефинисати приликом 
припреме нацрта плана.

Члан 6.
План садржи нарочито:

1. границе плана и обухват грађевинског подручја, 
поделу простора на посебне целине и зоне;

2. детаљну намену земљишта: врста и намена објеката 
који ће се градити по зонама и целинама, односно класа 
и намена објекта чија је изградња забрањена

3. регулационе линије улица и јавних поваршина и 
грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози;

4. нивелационе коте улица и јавних површина, (ни-
велациони план);

5. попис парцела и опис локација за јавне повр-
шине, садржаје и објекте;

6. коридоре и капацитете за саобраћајну, енерге-
тску, комуналну и другу инфраструктуру;

7. мере заштите културно – историјских споменика 
и заштићених природних целина;

8. локације за које се обавезно израђује урбани-
стички пројекат или расписује конкурс;

9. правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама;

10. друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације

План детаљне регулације садржи текстуални и графички 
део у аналогном и дигиталном облику.
План детаљне регулације (графички део) биће израђен на 
овереном катастарско – топографском плану и подлогама 
прибављеним од надлежног органа за послове државног 
премера и катастра (дигиталне катастарске подлоге и 
орто-фото подлоге, катастар подземних водова и остало)

Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа Власотинце 
а стручне послови на изради Плана поверавају се 
привредном друштву, односно другом правном лицу 
које испуњава прописане услове за израду планских 
докумената а у складу са Законом којим се уређују јавне 
набавке.

Члан 8.
Рок израде Плана је 12 месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке и у том року забрањена је градња нових и 
реконструкција постојећих објеката, изградња објеката 
или извођење радова којима се мења стање у простору, 
осим за инфраструктурне коридоре (примарна и секу-
ндарна саобраћајна и инфраструктурна мрежа) који по-
везују целине разрађују се и спроводе ПДР-ом.
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором 
између инвеститора и обрађивача Плана.

Члан 9.
Саставни део Плана детаљне регулације АБ КОП - Радна 
зона је Стратешка процена утицаја на животну средину.

Члан 10. 
Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор Пе-
рица Јовић АБ КОП, Власотинце.

Члан 11. 
После доношења Одлуке о изради Плана, носилац 
израде плана организује Рани јавни увид ради упо зна-
вања јавности (правних и физичких лица) са општим 
циљевима и сврхом израде Плана, о могућим решењима 
за развој просторне целине и ефектима планирања.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпо чи-
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њења увида у средствима јавног информисања и у 
електронском облику на интернет страници локалне 
самоуправе и траје 15 дана од дана објављивања.

Члан 12.
Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 
дана у просторијама општинске управе Власотинце 
путем оглашавања у дневном и локалном листу
Пре излагања на јавни увид нацрт Плана подлеже стру-
чној контроли коју врши Комисија за планове општине 
Власотинце у року од 15 дана од дана подно шења за-
хтева за вршење стручне контроле.
По извршеној стручној контроли у року од 8 дана 
Комисија доставља извештај који садржи податке о 
извршеној контроли са свим примедбама и мишљењима 
надлежног органа, односно Комисије за планове по сва-
кој примедби.
Извештај Комисије саставни је део образложења до-
кумента - Плана.
О јавном увиду стара се општинска управа

Члан 13.
План детаљне регулације урадиће се у потребном броју 
примерака у аналогном и дигиталном облику и по овери 
доставиће се у прописаном формату Републичком ге-
одетском заводу у року од 10 дана од дана објављивања 
у у Службеном гласнику града Лесковца.
Плански документ биће евидентиран у централном 
регистру планских докумената који води орган за по-
слове државног премера и катастра.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја вљи-
вања у Службеном гласнику града Лесковца.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 18.03.2021. године, 01 број 06-20-2/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

111.
На основу члана 46.Закона о планирању и изградњи 
(''Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009 – испр., 
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 
9/2020), Просторног плана општине Власотинце (''Сл. 

гласник града Лесковца'', бр. 31/11), Статута општине 
Власотинце (''Сл. гласник града Лесковца'', бр.6/19) 
на захтев инвеститора "HSV" доо, Власотинце, на 
основу Одлуке Општинског већа општине Вла со-
тинца, 01 бр.06-21-2/2021 од 10.03.2021. године и 
по прибављеном мишљењу Комисије за планове, 
Ску пштина општине Власотинце на седници од 
18.03.2021.године, донела је

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"HSV" Батуловце

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације "HSV" 
Батуловце у насељу Батуловце, Власотинце са леве 
стране државног пута ДП - I бр.39 (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
План детаљне регулације обухвата прелиминаран 
простор површине око 2ha 4578м2.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана , услови и смернице 
дефинисани су Просторним планом општине Вла-
сотинце (''Сл. гласник града Лесковца'', бр. 31/11). 
Извод из Просторног плана општине Власотинце: 
Грађевинско земљиште се повећава у укупној тери-
торији око 1%. Ово повећање захтевају планирани 
са држаји: Пословно-производни и индустријски 
обје кти и комплекси у радној зони Власотинце, као 
и по јединачни објекти, складишта и магацини, и др; 
про изводно-занатски објекти; објекти у функцији 
експло атације шљунка, камена и глине; МХЕ;

И на основу смерница за спровођење Просторног плана 
и израду планске документације: Планови детаљне 
регулације за изградњу или реконструкцију започете 
или нове зоне и комплекса јавне намене, производно-
пословне комплексе, туризам, инфраструктурне обје-
кте/системе за које је неопходно прецизније де фи-
нисати правила уређења и грађења и одредити по-
вршину за ја вне намене, обавезно за плански обухват 
већи од 2,0 ha;
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Члан 4.
Циљ доношења Плана је обезбеђење услова за изгра-
дњу на планираном подручју "HSV" Батуловце и ства-
рање услова за изградњу сталне бетонске базе, се па-
рације каменог агрегата и објекта за производњу бе-
тонских елемената, за комунално опремање простора 
не опходном инфраструктуром – саобраћајном и ко-
му налном инфраструктуром што би допринело ства-
ра њу услова за покретање нових инвестиција и ра звој 
ко мерцијално - пословних и производних де ла тно сти, 
сагласно принципима одрживог развоја у пра вцу по-
већања запослености, јачања конкуретности и уна пре-
ђења индентитета општине Власотинце уз по што вањa 
принципа уређења, коришћења и заштите про стора.

Члан 5.
Прелиминарне границе планског подручја:
Планом детаљне регулације "HSV" Батуловце обухва-
тити кп. бр. 948/2, 948/1, 949/1, 949/2, 952/2, 967, 950, 
966/1, 951, 966/2, 952/1 КО Батуловце (прелиминарни 
попис парцела у обухвату Плана). 
Обухват израде ПДР "HSV" Батуловце налази се са 
леве стране државног пута ДП - I бр.39. 
Коначне границе планског подручја и коначну по-
вршину обухвата планског подручја дефинисати при-
ликом припреме нацрта плана.

Члан 6.
План садржи нарочито:

1. границе плана и обухват грађевинског подручја, 
поделу простора на посебне целине и зоне;

2. детаљну намену земљишта: врста и намена обје-
ката који ће се градити по зонама и целинама, односно 
класа и намена објекта чија је изградња забрањена

3. регулационе линије улица и јавних поваршина и 
грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози;

4. нивелационе коте улица и јавних површина, (ни-
велациони план);

5. попис парцела и опис локација за јавне повр-
шине, садржаје и објекте;

6. коридоре и капацитете за саобраћајну, енерге-
тску, комуналну и другу инфраструктуру;

7. мере заштите културно – историјских споменика 
и заштићених природних целина;

8. локације за које се обавезно израђује урбани-
стички пројекат или расписује конкурс;

9. правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама;

10. друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације

План детаљне регулације садржи текстуални и гра-
фички део у аналогном и дигиталном облику.
План детаљне регулације (графички део) биће изра-
ђен на овереном катастарско – топографском плану 
и подлогама прибављеним од надлежног органа за 
послове државног премера и катастра (дигиталне ка-
тастарске подлоге и орто-фото подлоге, катастар по-
дземних водова и остало)

Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа Власотинце 
а стручне послови на изради Плана поверавају се при-
вредном друштву, односно другом правном лицу кој е 
испуњава прописане услове за израду планских до-
кумената а у складу са Законом којим се уређују јавне 
набавке.

Члан 8.
Рок израде Плана је 12 месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке и у том року забрањена је градња нових и 
реконструкција постојећих објеката, изградња објеката 
или извођење радова којима се мења стање у простору, 
осим за инфраструктурне коридоре (примарна и се-
кундарна саобраћајна и инфраструктурна мрежа) који 
повезују целине разрађују се и спроводе ПДР-ом.
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором 
између инвеститора и обрађивача Плана.

Члан 9.
Саставни део Плана детаљне регулације "HSV" Бату-
ловце је Стратешка процена утицаја на животну сре-
дину.

Члан 10. 
Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор 
"HSV" доо, Власотинце.
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Члан 11. 
После доношења Одлуке о изради Плана, носилац 
израде плана организује Рани јавни увид ради упо зна-
ва ња јавности (правних и физичких лица) са општим 
циљевима и сврхом израде Плана, о могућим ре ше-
њима за развој просторне целине и ефектима пла ни-
рања.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпо-
чињења увида у средствима јавног информисања и у 
електронском облику на интернет страници локалне 
самоуправе и траје 15 дана од дана објављивања.

Члан 12.

Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 
дана у просторијама општинске управе Власотинце 
путем оглашавања у дневном и локалном листу

Пре излагања на јавни увид нацрт Плана подлеже стру-
чној контроли коју врши Комисија за планове општине 
Власотинце у року од 15 дана од дана подношења 
захтева за вршење стручне контроле.

По извршеној стручној контроли у року од 8 дана Ко-
мисија доставља извештај који садржи податке о извр-
шеној контроли са свим примедбама и мишљењима 
надлежног органа, односно Комисије за планове по сва-
кој примедби.

Извештај Комисије саставни је део образложења пла-
нског документа - Плана.

О јавном увиду стара се општинска управа

Члан 13.

План детаљне регулације урадиће се у потребном броју 
примерака у аналогном и дигиталном облику и по овери 
доставиће се у прописаном формату Републичком гео-
детском заводу у року од 10 дана од дана објављивања у 
у Службеном гласнику града Лесковца.

Плански документ биће евидентиран у централном 
регистру планских докумената који води орган за 
послове државног премера и катастра.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у ”Службеном гласнику града Лесковца”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана 
18.03.2021.године, 01 број 06-20-3/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

112.
На основу члана 5. став 2. Закона о путевима ("Слу-
жбени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 – др. закон), 
члaнa 32. стaв 1. тачка 6.Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18)и члана 40. став 1. тачка 4. Статута 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", 
бр. 6/19), Скупштина општине Власотинце на седници 
од 18.03.2021. године доноси

ОДЛУКУ

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 
ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за кате гори-
зацију општинских путева и улица на територији 
општине Власотинце.

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 
ОПШТИ НСКИХ ПУТЕВА

Члан 2.
Путеви се категоришу као општински путеви ако 
испуњавају један од следећих критеријума:

1) да повезују територију општине са државним 
путевима;

2) да повезују локална саобраћајна тежишта;

3) да повезују урбанистичке садржаје са државним 
путевима.

III. КРИТЕРИЈУ(МИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УЛИЦА

Члан 3.
Улице у општини се категоришу као примарне ако 
испуњавају један од следећих критеријума:
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1) да су истовремено трасе државних путева;

2) да су истовремено трасе државних путева који 
почињу, односно завршавају се на територији општи-
не;

3) да повезују државне путеве.

Члан 4.
Улице у општини се категоришу као секундарне ако 
испуњавају један од следећих критеријума:

1) да повезују примарне улице;

2) да повезују урбанистичке садржаје са примарним 
улицама.

Члан 5.
Улице у општини се категоришу као терцијарне ако 
испуњавају један од следећих критеријума:

1) да повезују секундарне улице;

2) да повезују међусобно урбанистичке садржаје;

3) да повезују урбанистичке садржаје са секу нда-
рним улицама.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у ,,Службеном гласнику града Леско вца".

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06-20-4/2021, 

дана 18.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Милан Јовић,с.р.

113.
На основу члана 5. став 5. Закона о путевима ("Слу-
жбени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 – др. закон), 
члaнa 32. стaв 1. тачка 6.Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18) и члана 40. став 1.тачка 6.Статута 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", 
бр.6/19), Скупштина општине Власотинце на седници 
од 18.03.2021. године доноси

ОДЛУКУ

О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Oвом одлуком одређује се категоризација општинских 
путева и улица на територији Општине Власотинце 
(у даљем тексту: територија Општине) у складу са 
критеријумима за категоризацију општинских путева 
и улица.

II КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

Члан 2.
Општински путеви у смислу ове одлуке су јавни 
путеви који саобраћајно повезују територију Општи-
не, територију Општине са мрежом државних путева, 
као и државне путеве међусобно.

Општински пут из става 1. овог члана категорише се 
као:

1. Општински пут I реда и
2. Општински пут II реда

Члан 3.
Општински пут I реда мора да има коловозну ко-
нструкцију за одвијање двосмерног саобраћаја, при 
чему минимална ширина једне саобраћајне траке мора 
да буде 3,00 m.
Општински пут из става 1. овог члана мора да има 
тротоаре минималне ширине 1,6 m у делу пута који 
пролази кроз насеље.
Општински пут из става 1. овог члана мора да има 
вредност рачунске брзине минимално 60 кm/h.
Ширина заштитног појаса општинског пута из става 1. 
овог члана је 5 m.

Члан 4.
Општински пут II реда мора да има коловозну ко-
нструкцију за одвијање двосмерног саобраћаја, при 
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чему минимална ширина једне саобраћајне траке мо-
же да буде мања од 3,00 m.
Општински пут из става 1. овог члана може да има 
тротоаре најмање ширине 1,6 m у делу пута који 
пролази кроз насеље.
Општински пут из става 1. овог члана мора да има 
вредност рачунске брзине минимално 40 кm/h.
Ширина заштитног појаса општинског пута из става 
1. овог члана је 5m.

III КАТЕГОРИЗАЦИЈА УЛИЦА

Члан 5.
Улице у смислу ове одлуке су јавни путеви у на-
сеље ном месту који саобраћајно повезују делове на-
сељеног места.

Према функцији и техничко експлоатационим пара-
метрима, као и условима одвијања саобраћаја, улице 
из става 1. овог члана категоришу се као:

1. Општинска саобраћајница
2. Сабирна улица,
3. Приступна улица.

Члан 6.
Општинска саобраћајница јесте улица, која повезује 
зоне различитих општинских садржаја и има прио-
ритет у односу на саобраћајнице функционално нижег 
ранга.
Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има коло-
возну конструкцију за одвијање двосмерног саобраћаја 
при чему минимална ширина једне саобраћајне траке 
мора да буде 2,75 m.
Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има тро-
тоаре минималне ширине 1,60 m. 
Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има вре-
дност рачунске брзине од 40 до 60 кm/h.

Члан 7.
Сабирна улица јесте улица у насељеном месту која 
међусобно повезује веће стамбене зоне међусобно, са 
централним подручјем општине и осталим значајним 
општинским активностима.

На саобраћајници из става 1. овог члана, ширина 
саобраћајне траке не може да буде мања од 2,75 m 
код двосмерног саобраћаја и 3,00 m код једносмерног 
сао браћаја.
Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има 
тро тоаре минималне ширине 1,60 m.
Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има 
вредност рачунске брзине минимално 40 кm/h.

Члан 8.
Приступна улица у смислу ове одлуке јесте улица у 
насељеном месту која представља везу унутар стамбених 
блокова и служи за колски приступ стамбеним и 
другим објектима, објектима за паркирање, спортским 
теренима и осталим урбанистичким садржајима.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
Овлашћује се ЈКП "Комуналац" Власотинце, као 
управљач јавног пута, да изврши разврставање општи-
нских путева у складу са одредбама ове одлуке и одлуке 
којом се утврђују критеријуми за категоризацију, и 
обавезује да, на наведен начин, израђен списак општи-
нских путева достави Општинској управи општине 
Власотинце преко Одељења за урбанизам, привреду, 
за штиту животне средине и имовинско-правне по-
слове.
Овлашћује се ЈКП "Комуналац" Власотинце, као 
управљач јавног пута, да изврши разврставање 
општи нских улица у складу са одредбама ове одлу-
ке и одлуке којом се утврђују критеријуми за ка те-
горизацију, и, у складу са важећим прописима, води 
евиденцију о наведеним подацима.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у ,,Службеном гласнику града Леско вца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-20-5/2021, дана 18.03.2021. године.

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Милан Јовић,с.р.
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114.
На основу члана 20. став 1. тачка 3. и 24. Закона о ло-
ка лној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 
- др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 2. став 
3. тачка 10. и члана 4. став 3. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), члана 7. став 1., члана 10. став 4. Закона о пу-
тевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018) и члана 
40. Статута Општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца", бр.6/19)), Скупштина општине Власотинце 
је на седници одржаној дана 18.03.2021. године донела

ОДЛУКУ

О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА 
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се јавни путеви на територији 
Општине Власотинце (у даљем тексту: јавни путеви), 
уређује се обављање послова који се односе на 
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање 
општинским путевима и улицама и некатегорисаним 
путевима на територији Општине Власотинце.

Дефиниције

Члан 2.
Поједини изрази, употребљени у овој одлуци, имају 
следеће значење:

1) јавни пут је пут који испуњава прописане кри-
теријуме за категоризацију од стране надлежног 
органа и који је надлежан орган прогласио као такав;

2) општински пут је јавни пут који саобраћајно по-
везује територију Општине, као и територију општи не 
са мрежом државних путева;

3) улица је јавни пут у насељу који саобраћајно 
повезује делове насеља;

4) некатегорисани пут је пут који је Скупштина 
Општине Власотинце (у даљем тексту: Скупштина) 
прогласио некатегорисаним путем (атарски и шу-

мски путеви, путеви на насипима за одбрану од по-
плаве, путеви који воде до приградских насеља, који 
су израђени до нивоа туцаника или асфалта и др.) 
и који је као такав уписан у јавне евиденције о не-
покретностима и правима на њима;

5) тротоар је посебно уређен део пута поред ко-
ловоза намењен првенствено за кретање пешака;

6) насеље је изграђени функционално обједињен 
простор на коме су обезбеђени услови за живот и рад 
људи и за задовољавање заједничких потреба ста -
новника, чије се границе утврђују планским до ку-
ментом и обележене су прописаним саобраћајним зна-
ком на јавном путу;

7) пут ван насеља је део јавног пута ван граница 
насеља;

8) пут у насељу је део јавног пута унутар граница 
насеља које су одређене планским документом једи-
нице локалне самоуправе;

9) саобраћајни прикључак је уређена површина, 
део јавног пута, на којој се међусобно повезују јавни, 
некатегорисани и прилазни путеви на начин прописан 
овим законом;

10) прилазни пут је пут који омогућава власнику, 
односно непосредном држаоцу непокретности при-
лаз на јавни пут, односно некатегорисани пут поред 
којег се непокретност налази;

11) одржавање јавног пута јесте извођење радо-
ва и обављање услуга у оквиру постојећег пу тног 
земљишта којима се обезбеђује очување кара кте-
ристика пута у стању које је било у тренутку ње гове 
изградње или реконструкције и може бити редо вно, 
рехабилитација и ургентно;

12) реконструкција јавног пута јесте извођење 
радова на постојећем путу и заштитном појасу са 
припадајућим објектима пута којима се могу про ме-
нити геометријски елементи, положај или опрема по-
стојећег пута са циљем унапређења функционалних 
и конструктивних карактеристика пута у целини или 
његових појединих елемената или објеката;

13) управљач јавног пута је јавно предузеће, при-
вредно друштво и други облици организовања који 
у складу са законом којим се уређује положај јавних 
пре дузећа могу да обављају делатност од општег 
инте реса;
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Mрeжa путeвa

Члaн 3.

Oпштински путеви, нeкaтeгoрисaни путeви и улицe, 
чинe мрeжу путeвa нa тeритoриjи Општине.

1. Oпштински путeви 

Члaн 4.
Oпштински путeви су jaвни путeви сa сaврeмeним 
кoлoвoзoм кojи сaoбрaћajнo пoвeзуjунaсeљeнa мeстa 
нa тeритoриjи Општине, кao и тeритoриjу насељеног 
места Власотинце и нaсeљeнa мeстa сa мрeжoм 
држaвних путeвa и утврђуjу сe oдлукoм кojoм сe 
врши кaтeгoризaциja oпштинских путeвa и улицa.

Oпштински путeви нa тeритoриjи Општине Власо-
тинце су:

- oпштински пут I рeдa,

- oпштински пут II рeдa

Општински путеви на територији Општине Вла-
сотинце утврђени су у Прилогу 1 који је саставни део 
ове одлуке.
 
1. Улицe и другe пoвршинe jaвнe нaмeнe

Члaн 5.
Улицe су jaвни путeви у нaсeљу кojи сaoбрaћajнo пo-
вeзуjу дeлoвe нaсeљa и нaмeњeнe су зa сaoбрaћaj вo-
зилa и пeшaкa и oдрeђeнe су урбaнистичким плaнo-
вимa.
Примaрну уличну мрeжу чинe улицe I и II рeдa, a 
сeкундaрну приступнe и интeгрисaнeулицe.
Улицe I рeдa пoвeзуjу пojeдинe дeлoвe грaдa, a улицe 
II рeдa пoвeзуjу улицe I рeдa исeкундaрнe улицe.
Приступнa улицa je улицa кoja oмoгућaвa приступ 
стaмбeним и стaмбeнo-пoслoвним oбjeктимa, инду-
стри jским, склaдишним, кoмунaлним и другим oбje-
кти мa, тe мoгу бити прeмa свojoj oснoвнoj функциjи 
стa мбeнe, пoслoвнe, тргoвaчкe и др.
Интeгрисaнa улицa je дeo путa, улицe или дeo нaсeљa 
и нaмeњeнa je зa сaoбрaћaj пeшaкa ивoзилa.
Улицa мoжe бити и пeшaчкa, нaмeњeнa искључивo 
зa крeтaњe пeшaкa, a изузeтнo сe мoжe дoпустити и 
крeтaњe мoтoрних вoзилa, у склaду сa зaкoнoм, нa 

oснoву oдoбрeњa oргaнизaциoнe jeдиницe Општинске 
упрaвe нaдлeжнe зa пoслoвe сaoбрaћaja.
Другe пoвршинe jaвнe нaмeнe, у смислу oвe oдлукe, 
су пoстojeћe и плaнирaнe jaвнe пoвршинe, кoje нe 
прeдстaвљajу дeo jaвнoг путa, у смислу Зaкoнa o пу-
тeвимa и сл.

2. Нeкaтeгoрисaни путeви

Члaн 6.
Нeкaтeгoрисaни пут је саобраћајна површина која је 
доступна већем броју корисника, која је проглашена 
некатегорисаним путем и која је уписана у катастар 
непокретности као некатегорисани пут.
Нeкaтeгoрисaни путeви кao дoбрa у oпштoj упoтрeби, 
су у jaвнoj свojини и нa њимa сe нe мoгу стицaти ни 
зaснивaти ствaрнa прaвa, oсим у случajeвимa прoпи сa-
ним зaкoнoм.
Нeкaтeгoрисaни путeви уписуjу сe у jaвнe књигe 
o нeпoкрeтнoстимa и ствaрним прaвимa нa њимa, 
истo врeмeнo сa уписoм прaвa jaвнe свojинe нa тим 
путeвимa, кao дoбримa у oпштoj упoтрeби, и тo прaвa 
свojинe Општине Власотинце, у склaду сa прoписимa 
кojимa сe урeђуjу jaвнe књигe o нeпoкрeтнoстимa и 
ствaрним прaвимa нa њимa.
Нeкaтeгoрисaни пут je и пут кojи у кaтaстру нeпo-
крeтнoсти ниje уписaн кao jaвни пут у склaду сa прo-
писима.

Категоризација општинских путева и улица

Члан 7.
Општински путеви и улице се категоришу на основу 
критеријума које прописује Влада.
На основу критеријума из става 1. Овог члана Ску-
пштина доноси акт о категоризацији општинских пу-
тева и улица.

II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, 
УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Делатност управљања

Члан 8.
Управљање општинским путевима и улицама (у даљем 
тексту: локални путеви), као делатност од општег инте-
реса, обухвата:
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1) планирање, пројектовање, изградњу, реко нстру-
кцију, одржавање и заштиту локалних путева;

2) вршење инвеститорске функције на пројектова-
њу, изградњи, одржавању и реконструкцији лока лних 
путева, по посебном Овлашћењу датом од Града;

3) организовање и обављање стручних послова на 
пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању 
и заштити локалних путева;

4) уступање радова на пројектовању, изградњи, 
одржавању, реконструкцији и стручном надзору ло-
ка лних путева;

5) организовање стручног надзора над изградњом, 
реконструкцијом, одржавањем и заштитом локалних 
путева;

6) организовање наплате и контролу наплате на-
кнада за употребу локалних путева, вршење јавних 
овлашћења;

7) праћење стања путне мреже;

8) заштиту јавног пута;

9) означавање локалних путева и вођење евиде-
нције о локалним путевима и о саобраћајно-техни-
чким подацима за те путеве;

10) управљање саобраћајем и организовање и оба-
вљање бројања возила на локалним путевима.

Управљач локалних путева

Члан 9.
Делатност управљања локалним путевима на територији 
Општине Власотинце обавља ЈКП "Комуналац" Власо-
тинце, oсим у дeлу кojи сe oднoси нa вршeњe инвe-
ститoрскe функциje нa изгрaдњи, рeкoнструкциjи и 
пeриoдичнoм oдржaвaњу локалних путева (у даљем 
текст: Управљач локалних путева).
Јавно предузеће које обавља делатност управљања 
локалним путевима из ст.1. ове Одлуке је управљач 
локалног пута.
Пoслoвe вршeњa инвeститoрскe функциje нa изгрa-
дњи, рeкoнструкциjи и пeриoдичнoм oдржa вaњу 
локалних путева oбaвљa Општина Власо тинице, у 
склaду сa пoзитивним прoписимa.
Општина спрoвoди и пoступкe jaвних нaбaвки зa 
извoђeњe рaдoвa нa oдржaвaњу, изгрaдњи и рeкo-
нстру кциjи локалних путeвa.

Извештај о извршеној контроли и о стању 
локалних путева

Члан 10.
Управљач локалних путева дужан је да најмање једном 
у току године, а најкасније до 1. септембра те године, 
поднесе годишњи извештај о извршеној контроли и 
оцени стања локалних путева којима управља.
Извештај из ст. 1. овог члана доставља се надлежном 
одељењу за саобраћај, Општинске управе Општине 
Власотинце (у даљем тексту: Одељење).

Планска акта Управљача локалних путева

Члан 11.
Управљач локалних путева доноси средњорочни план 
изградње, реконструкције, одржавања и заштите лока-
лних путева, годишњи програм радова на изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити локалних путе-
ва, појединачне студије, уз претходно прибављено ми-
шље ње надлежног Одељења.
Сагласност на акте из става 1. овог члана даје Општинско 
веће општине Власотнце (у даљем тексту: Општинско 
веће).
Управљач локалних путева дужан је да годишњи про-
грам радова на одржавању и заштити локалних путева 
којима управља достави на сагласност најкасније до 1. 
новембра текуће године за наредну годину.

Начин одржавања и заштите локалног пута

Члан 12.
Управљач локалних путева дужан је да обезбеди трајно, 
непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту пута, 
у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.
При обављању делатности управљања локалним пу-
тевима, Управљач локалних путева дужан је да одр-
жавање и заштиту локалних путева спроводи у складу 
са прописима донетим на основу закона којим се уређују 
путеви, као и да се стара о заштити животне средине.
Управљач локалних путева одговара за штету која 
настане корисницима локалних путева због про пу-
штања благовременог обављања радова на одржа-
вању пута прописаних законом, односно због извође-
ња радова супротно прописаним техничким условима 
и начину њиховог извођења.
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Управљање саобраћајем на локалном путу

Члан 13.
Управљач локалних путева дужан је да обезбеди 
управљање саобраћајем на локалним путевима у 
складу са прописима којима се уређује безбедност 
саобраћаја на путевима.

Eвиденција о локалним путевима

Члан 14.
Управљач локалних путева дужан је да означава и 
води евиденције о локалним путевима. Евиденције о 
локалним путевима садрже:

1) податке о путним правцима, улицама, саобра-
ћајним чворовима и саобраћајним деоницама и

2) саобраћајно-техничке податке.

Поверавање вршења јавних овлашћења

Члан 15.
Управљачу локалних путева поверава се вршење 
јавних овлашћења која се односе на:

1) издавање услова за израду техничке документације 
за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка 
на јавни пут (општински путеви, државни путеви 
II реда, улице и некатегорисани путеви у случају 
испу њености критеријума за јавни пут) и доношење 
ре шења инвеститору о испуњености издатих услова;

2) издавање услова за израду техничке документације, 
односно за постављање линијског инфраструктурног 
објекта на локалном путу и заштитном појасу локалног 
пута (железничка инфраструктура, електроенергетски 
вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, 
линијска инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и 
доношење решења инвеститору о испуњености изда-
тих услова;

3) издавање сагласности за одржавање спортске или 
друге приредбе на локалном путу;

4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза 
на локалном путу;

5) издавање дозволе за прекомерно коришћење ја-
вног пута;

6) издавање одобрења за постављање рекламних 
табли и паноа на локалном путу;

7) издавање одобрења за постављање уређаја за 
обавештавање или оглашавање на локалном путу;

8) издавање сагласности за преусмеравање сао-
браћаја на локалном пут у случају обављања радова 
на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити 
локалног пута.

Акти из става 1. тач. 4), 5), 6) и 7) издају се на основу 
претходно издатих саобраћајно-техничких услова. 
Управљач локалног пута дужан је да одлучи по 
захтеву за:

1) издавање услова за израду техничке докуме-
нтације из става 1. тач. 1) и 2) овог члана у року про-
писаном законом којим се уређује планирање и изгра-
дња;

2) издавање сагласности, односно дозволе из става 
1. тач. 3), 4) и 7) овог члана, у року од осам радних 
дана од дана подношења захтева;

3) издавање дозволе, односно одобрења из става 
1. тач. 5) и 6) овог члана, у року од 30 дана од дана 
подношења захтева.

Против акта из става 1. овог члана, може се изјавити 
жалба Опшинском већу, у року од 15 дана од дана 
достављања тог акта.
Управљач локалних путева дужан је да о акту донетом 
у вршењу јавних овлашћења води евиденцију коју ажу-
рира на дневном нивоу и објављује на својој интернет 
страници.

III ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Члан 16.
Финансирање изградње, реконструкције, одржавања 
и заштите јавног пута обезбеђује се из:

1) накнада за употребу јавног пута;
2) буџета Општине Власотинце
3) финансијских кредита
4) улагања домаћих и страних лица и
5) других извора у складу са законом.

Члан 17.
За употребу локалног пута плаћа се накнада, и то:

1) накнада за ванредни превоз;
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2) накнада за постављање рекламних табли, рекла-
мних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање 
на локалном путу, односно на другом земљишту које 
користи Управљач локалних путева;

3) накнада за коришћење делова путног земљишта 
локалног пута;

4) накнада за постављање водовода, канализације, 
електричних, телефонских и телеграфских водова и 
сл. на локалном путу;

Овлашћење за утврђивање висине накнада

Члан 18.
Висину накнаде из чл. 14. Ове одлуке утврђује Упра-
вљач локалних путева, уз сагласност Скупштине.

Уплата средстава остварених од накнаде

Члан 19.
Средства остварена од накнаде из чл. 14. ове Одлуке, 
представљају приход Управљача локалних путева.

Намена коришћења средстава остварених од 
накнада

Члан 20.
Средства од накнаде из члана 14. ове Одлуке кори-
сте се за планирање, пројектовање, изградњу и реко-
нструкцију, одржавање и заштиту локалних путева, 
као и за трошкове коришћења и отплату кредита за 
наведене намене.

IV ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И 
ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

Мере за спречавање угрожавања  
стабилности пута

Члан 21.
Ради спречавања угрожавања стабилности локалног 
пута и обезбеђивања услова за несметано одвијање 
саобраћаја и режим саобраћаја нa локалном путу, 
носилац права службености на локалном путу, као 
и других права у складу са законом, може да изводи 
радове на локалном путу (грађење, односно постављање 
линијског инфраструктурног објекта на локалном 
путу: железничка инфраструктура, електроенергетски 

вод, нафтовод, гасовод, објекти висинског превоза, 
линијска инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура), ако је за 
извођење тих радова прибавио услове и решења из чл. 
15. став. 1. тачка 2) ове Одлуке.

Забрана изградње у заштитном појасу

Члан 22.
У заштитном појасу, поред локалног пута ван насеља, 
забрањена је изградња грађевинских или других обје-
ката, као и грађење и постављање постројења, уре ђаја 
и инсталација, осим изградње саобраћајних по вршина 
пратећих, функционалних, садржаја лока лног пута, 
као и постројења, уређаја и инсталација који служе по-
требама локалног пута и саобраћаја на локалном путу.
У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се 
гради, односно, поставља линијски инфраструктурни 
обје кат: железничка инфраструктура, електроенерге-
тски вод, нафтовод, гасовод, објекти висинског превоза, 
линијска инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура и слично), 
ако су за извођење тих радова прибављени услови и 
решења из члана 12. став 1. тачка 2.) ове Одлуке.
Управљач локалних путева је дужан да обезбеди 
надзор над извођењем радова из става 2. овог члана. 
За штитни појас са сваке стране локалног пута, ван 
на сеља је ширине 5 метара.

Ограде, дрвеће и засади поред локалног пута

Члан 23.
Забрањено је подизање ограда, дрвећа и засада поред 
локалног пута, на начин којим се омета захтевана 
прегледност локалног пута и угрожава безбедност 
саобраћаја.

Прегледност раскрсница локалног пута

Члан 24.
На раскрсници локалног пута са другим путем и на 
укрштању локалног пута са железничком пругом у 
истом нивоу, морају се обезбедити зоне захтеване 
прегледности у складу са техничким условима за 
пројектовање.
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На растојању којим је одређена захтевана прегледност 
забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, оста-
вљати предмете и материјале, постављати по стројења и 
уређаје, градити објекте, односно вршити друге радње 
којима се омета прегледност локалног пута.
Власник, односно непосредни држалац земљишта, које 
се налази на растојању којим је одређена захтевана 
прегледност, дужан је да поступи по захтеву управљача 
локалног пута и уклони засаде, ограде, дрвеће, пре-
дмете, материјале, постројења, уређаје и објекте из 
ста ва 2. овог члана, у циљу обезбеђења захтеване пре-
гледности пута.
Лица из става 3. овог члана имају право на накнаду ште те 
због ограничења коришћења земљишта у зони за хтеване 
прегледности, коју плаћа управљач локалног пута.

Обавезе управљача инфраструктурног објекта 
постављеног у локални пут

Члан 25.
Лице које управља инфраструктурним објектом угра-
ђеним, односно постављеним у локални пут: желе-
зничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафто-
вод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска 
инфра структура електронских комуникација, водоводна 
и кана ли зациона инфраструктура, дужно је да одржава 
тај објекат на начин којим се не оштећује локални пут, 
односно не угрожава безбедност саобраћаја или не 
омета одржавање локалног пута.
Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од 
осам дана пре почетка радова обавести Управљача 
ло калних путева о радовима на одржавању објекта 
којим управља.
У случају оштећења, односно квара објеката, постро-
јења, уређаја, инсталација или водова из става 1. овог 
члана, лице које управља тим објектима, дужно је да 
без одлагања приступи отклањању оштећења, односно 
квара и истовремено о предузетим радовима обавести 
Управљача локалних путева.
После отклањања оштећења, односно квара на свом 
објекту, лице које управља тим објектом дужно је 
да отклони оштећење на локалном путу и врати га у 
првобитно и технички исправно стање.
Управљач локалних путева дужан је да по пријему 
обавештења из ст. 2. и 3. овог члана обезбеди стручни 

надзор над извођењем радова из ст. 1. и 3. овог члана.
Трошкове извођења радова и ангажовања стручног 
надзора из ст. 1, 3, 4. и 5. овог члана сноси лице из 
става 1. овог члана.

Заштитна ограда поред локалног пута

Члан 26.
Ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја 
и заштите локалног пута од оштећења, на местима 
на којима се окупљају грађани у великом броју 
или постоје интензивни пешачки токови (спортски 
стадиони, сајмишта, школе, јавни локали и сл.) или 
на местима која се користе за држање стоке у већем 
броју (пашњаци, ергеле и сл.), а која се налазе поред 
локалног пута са великом густином саобраћајног 
тока, поставља се одговарајућа ограда којом се то 
место одваја од локалног пута ако Управљач локалних 
путева утврди потребу за њеним постављањем.
Постављањем ограде из става 1. овог члана не сме 
се умањити захтевана прегледност на локалном пу-
ту. Управљач локалног пута одређује услове и на-
чин постављања и одржавања ограде из става 1. овог 
члана. Ограду су дужни да поставе и одржавају не-
посредни држаоци земљишта или објеката из става 
1. овог члана.
Ако непосредни држаоци земљишта или објеката не 
поставе или не одржавају ограде, постављање, одно-
сно одржавање извршиће Управљач локалних путева 
о њиховом трошку.

Саобраћајни прикључак на локални пут

Члан 27.

Саобраћајни прикључак на локални пут гради се 
у складу са законом којим се уређује планирање и 
изгра дња и на основу издатих услова и решења из 
чла на 15. став 1. тачка 1) ове Одлуке.
Управљач локалних путева издаће решење из става 1. 
овог члана ако утврди да су кумулативно испуњени 
следећи услови:

1) није могуће извршити повезивање општинског, 
односно некатегорисаног пута, односно улице са 
општи нским, односно некатегорисаним путем, односно 
ули цом који већ имају изведену раскрсницу;



Страна 486 – Број  10Страна 486 – Број  10 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 30. март 2021.30. март 2021.

2) саобраћајни прикључак из става 1. овог члана 
нема штетне последице за несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја на локалном путу.

Прилагођавање саобраћајног прикључка и 
прилаза потребама одвијања саобраћаја на 

локалном путу

Члан 28.
Уколико се у зони изграђеног саобраћајног прикључка 
на локални пут, за чију изградњу је прибављенo решење 
о испуњености услова Управљача локалних путева, 
промене саобраћајни захтеви (оптерећење, стру кту ра, 
врста и режим тока) врши се реконструкција саобра-
ћајног прикључка тако да се елементи саобраћајног 
прикључка прилагоде новонасталим саобраћајним за-
хте вима.
Одлуку о прилагођавању саобраћајног прикључка по-
тре бама одвијања саобраћаја на локалном путу доно си 
Управљач тог пута.
Трошкове израде техничке документације, прибављања 
локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за 
реконструкцију саобраћајног прикључка, као и трошкове 
набавке и постављања саобраћајне сигнализације и 
опреме из става 1. овог члана сноси непосредни држалац 
непокретности која се прикључује на државни, односно 
општински пут.
Техничком прегледу изграђеног саобраћајног прикључка 
из става 1. овог члана присуствује овлашћени предста-
вник Управљача локалног пута.

Укрштање или прикључивање земљаног и 
прилазног пута на локални пут

Члан 29.
Земљани пут, који се укршта или прикључује на 
локални пут, мора се изградити са тврдом подлогом 
или са истим коловозним застором као и локални пут 
са којим се укршта, односно на који се прикључује, у 
ширини од најмање пет метара и у дужини од најмање 
10 метара за локални пут, рачунајући од ивице коловоза 
локалног пута.
На начин из става 1. овог члана мора се изградити и 
прилазни пут који се прикључује на локални пут.

Трошкови изградње земљаног, односно прилазног 
пута и трошкови пресецања путева

Члан 30.
Трошкове изградње пута из члана 29. ове Одлуке сноси 
инвеститор радова на изградњи земљаног, односно 
прилазног пута који се прикључује на локални пут.
Ако приликом изградње или реконструкције локални 
пут пресеца други локални пут, инвеститор радова 
на изградњи, односно реконструкцији локалног пута 
сноси трошкове изградње пута са истим коловозним 
застором као на локалном путу у ширини и дужинама 
из члана 29. став 1. ове Одлуке.
Ако приликом изградње или реконструкције локални 
пут пресеца земљани пут из члана 29. став 1. Ове 
Одлуке, трошкове изградње земљаног пута са тврдом 
подлогом или истим коловозним застором као и 
локални пут са којим се укршта, односно на који се 
прикључује, сноси инвеститор радова на изградњи, 
односно реконструкцији локалног пута.

Смањење броја саобраћајних прикључака

Члан 31.
Јединица локалне самоуправе дужна је да планском 
документацијом смањи број саобраћајних прикљу-
чака на државни пут на најмањи могући број.

Заштита локалног пута од воде, снежних лавина, 
буке, заслепљујућих ефеката и других штетних 

утицаја

Члан 32.
Сусед локалног пута дужан је да омогући слободно 
отицање воде, постављање снегобрана и одлагање снега 
са локалног пута на његово земљиште уз накнаду, која 
не може бити нижа од тржишне, због ограничења права 
имовине на земљишту, односно накнаду проузроковане 
штете.
Сусед локалног пута дужан је да омогући прилаз 
локалном путу или путном објекту ради извођења радо-
ва на одржавању локалног пута или путног објекта уз 
накнаду проузроковане штете.
Управљач локалних путева дужан је да закључи уговор 
са суседом локалног пута да на суседовом земљишту 
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изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење 
воде од трупа пута, као и да постави уређаје за заштиту 
пута и саобраћаја, односно подигне засаде за заштиту 
локалног пута и саобраћаја од снежних лавина, буке, 
заслепљујућих ефеката и других штетних утицаја, 
ако се исти не могу изградити, поставити, односно 
подићи на локалном путу.
Одредбе ст. 1-3. овог члана сходно се примењују и на 
власнике, односно непосредне држаоце земљишта, 
у случају када се њихово земљиште користи у исте 
сврхе.

Заштита јавног пута од спирања и одроњавања

Члан 33.
Ради заштите локалног пута од спирања и одроњавања, 
Управљач локалних путева, дужан је, ако природа зе-
мљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као 
и путно земљиште осигура хортикултурним и дру гим 
мерама, тако да се не умањује захтевана прегле дност и 
безбедност саобраћаја на локалном путу.
Засади из става 1. овог члана морају се уредно одр-
жавати и обнављати.

Постављање реклама на јавном путу и 
заштитном појасу пута

Члан 34.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за обавешта-
вање или оглашавање могу се постављати на локалном 
путу и поред тог пута на удаљености од пет метара, 
мерено са спољне стране од ивице коловоза.
Постављање рекламних табли, рекламних паноа, 
уређаја за обавештавање или оглашавање врши се на 
основу решења о одобрењу из члана 15. став 1. тачка 5. 
и 6. ове Одлуке.
Тип, изглед, величина, потребна документација, рок 
на који се постављање натписа одобрава, као и ближи 
услови за постављање утврђују се у складу са Одлуком 
о уређењу града.
Управљач јавног пута је дужан да о издатим одобрењима 
обавештава надлежног инспектора.
По истеку рока важења одобрења за постављање 
натписа, лице које је поставило натпис је дужно да га 
уклони и врати заузету површину у првобитно стање 
у складу са овом Одлуком.

Мере забране предузимања одређених 
активности на путу

Члан 35.
На локалном путу забрањено је:

1) трајно заузимање пута, а привремено заузеће пу та 
је могуће, уз претходно прибављену сагласност Упра-
вљача локалних путева;

2) извођење радова на путу који нису у вези са изгра-
дњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута, 
без сагласности Управљача локалних путева;

3) извођење радова носилаца права службености и 
других права установљених на путу којима се оштећује 
пут или угрожава несметано и безбедно одвијање сао-
браћаја;

4) испуштање вода, отпадних вода и других течности 
на пут;

5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из 
путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање 
даљег отицања вода ка њиховим реципиjентима;

6) просипање, остављање или бацање материјала, 
ствари и смећа на пут;

7) замашћивање пута мазивима или другим сличним 
материјама;

8) постављање и коришћење светла или других 
уређаја, односно предмета на путу и поред пута којима 
се омета безбедно одвијање саобраћаја на путу;

9) извођење пољопривредних радова на банкинама, 
косинама и путном земљишту;

10) вучење предмета, материјала, оруђа и других 
врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени 
блокови, плугови, дрљаче и сл.);

11) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, 
дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала;

12) паљење траве и другог растиња на путу, као и 
отпадних предмета и материјала;

13) паљење траве и другог растиња на земљишту 
суседа пута, уколико се тиме угрожава безбедност 
одви јања саобраћаја и умањује захтевана прегледност 
на путу;

14) кочење запрежних возила спречавањем окретања 
точкова;
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15) укључивање возила на пут и искључивање са 
пута ван прикључка или укрштаја;

16) заустављање или остављање возила којим се 
омета коришћење пута;

17) нерегулисано вођење бујичних водотокова који 
могу да оштете пут;

18) отварање пролаза за возила и пешаке на жичаним 
оградама пратећих садржаја поред аутопута;

19) свако друго чињење којим се оштећује или би се 
могао оштетити пут, умањити захтевана прегледност, 
омета одвијање саобраћаја, односно угрожава безбедно 
одвијање саобраћаја на путу.

Мере ради спречавања оштећења локалног пута 
и ради спречавања ометања безбедног одвијања 

саобраћаја

Члан 36.

Управљач локалних путева дужан је да у обављању 
послова заштите локалног пута, свакодневно спроводи 
активности на утврђивању заузећа локалног пута, бе-
справног извођења радова на локалном путу и у за-
штитном појасу и свих других чињења којима се би тно 
оштећује или би се могао оштетити локални пут или 
ометати безбедно одвијање саобраћаја на локалном 
путу.

Управљач локалних путева, у случајевима из става 1. 
овог члана, дужан је да без одлагања, поднесе инспе-
кцији за путеве писани захтев који се заснива на тачном 
и потпуном чињеничном стању, ради спровођења 
инспе кцијских мера.

Захтев из става 2. овог члана, садржи изјаву овлашћеног 
представника Управљача локалног пута и податке из 
евиденције о локалном путу коју је Управљач локалних 
путева дужан да води у складу са овом одлуком.

Мера ограничења коришћења локалног пута

Члан 37.
Управљач локалних путева дужан је да код Одељења, 
покрене поступак за ограничавање коришћења лока-
лног пута, ако је локални пут у таквом стању да:

1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај 
само појединих врста возила;

2) саобраћај појединих врста возила може бити 
штетан за локални пут;

3) ако то захтевају основани разлози који се односе 
на заштиту локалног пута и безбедност саобраћаја.

Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог 
члана, Управљач локалних путева дужан је да пре дузме 
мере обезбеђења локалног пута постављањем сао бра-
ћајне сигнализације.
Управљач локалних путева о предузетим мерама обаве-
штава министарство надлежно за унутрашње послове, 
а јавност путем средстава јавног информисања.
Постављену саобраћајну сигнализацију управљач 
локалних путева уклања по престанку околности из 
става 1. овог члана.

Режим саобраћаја у зимском периоду

Члан 38.

Управљач локалних путева најкасније до 1. октобра 
текуће године покреће поступак за доношење решења 
о техничком регулисању саобраћаја, за период од 1. 
новембра текуће календарске године до 1. априла 
наредне календарске године.

Одељење доноси решење из става 1. овог члана на-
јкасније до 15. октобра текуће календарске године.

Саставни део решења из става 2. овог члана је план зи-
мског одржавања локалних путева који доноси Управљач 
локалних путева и који садржи програм активности на 
зимском одржавању са приказом локација на које се 
врши постављање саобраћајних знакова за период из 
става 1. овог члана.

Управљач локалних путева дужан је да путем средстава 
јавног информисања благовремено обавести учеснике 
у саобраћају о измени режима саобраћаја на локалним 
путевима у периоду од 1. новембра текуће календарске 
године до 1. априла наредне календарске године.

Управљач локалних путева дужан је да о постављеној 
саобра ћајној сигнализацији у складу са изменом 
режима саобраћаја из става 1. овог члана обавести ми-
ни старство надлежно за унутрашње послове и инспе-
кцију за путеве.
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Опремљеност точкова и гусеница на моторним 
возилима која саобраћају на локалним путевима

Члан 39.
Моторна и прикључна возила која саобраћају на ло-
калним путевима морају имати точкове са пнеума-
тицима.
Изузетно од става 1. овог члана, возило са гусеницама 
може саобраћати на локалном путу са савременим 
коловозним застором ако су гусенице заштићене обло-
гом са равним површинама или другим одговара јућим 
облогама.
Возила Војске Србије не морају да испуњавају услове 
из става 2. овог члана, а Управљач локалних путева има 
право на накнаду штете која је тиме проузрокована.
Запрежна возила укупне масе до три тоне приликом 
учешћа у саобраћају на путу не морају имати точкове 
са пнеуматицима.

Издавање дозволе као услов за вршење ванредног 
превоза

Члан 40.
Превоз возилом, односно скупом возила која сама или са 
теретом прекорачују прописима дозвољено осовинско 
оптерећење, највећу дозвољену укупну масу, ширину, 
дужину или висину, сматра се ванредним превозом.
Ванредни превоз може се вршити на локалном путу 
на основу дозволе коју на захтев власника, односно 
корисника возила, издаје Управљач локалних путева за 
сваки појединачни превоз, односно више превоза.
Услови које мора да испуни подносилац захтева за 
издавање дозволе за ванредни превоз су:

1) да је регистрован у Републици Србији;
2) да је превозник, правно лице или предузетник, 

коме је претежна делатност друмски превоз терета 
или обавља остале пратеће делатности у саобраћају.

Уз захтев за издавање дозволе за ванредни превоз 
подносилац захтева прилаже:

1) фотокопију саобраћајне дозволе;
2) време превоза;
3) трасу кретања;
4) масу и димензије возила и осовински притисак

5) дозвољену носивост у килограмима и

6) врсту и масу терета који се превози.

Страни превозник захтев за издавање дозволе за 
ванредни превоз подноси преко лица из става 3. овог 
члана. Дозволом из става 2. овог члана одређује се 
начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванре-
дни превоз.

Разлози за одбијање издавања дозволе за вршење 
ванредног превоза

Члан 41.
Дозволу за ванредни превоз Управљач локалних 
путева не може издати ако техничко експлоатационе 
карактеристике локалног пута на којем се обавља 
ванредни превоз не омогућавају безбедан саобраћај 
возила, односно скупа возила којим се обавља ванре-
дни превоз, као и свих осталих учесника у саобраћају 
на том путу.

Врсте дозвола

Члан 42.
Дозвола за ванредни превоз издаје се за више превоза 
или један превоз и једно возило, односно скуп возила.
Изузетно од одредбe става 1. овог члана, за ванредне 
превозе који се обављају у исто време и релацији 
са више возила, односно скупова возила, Управљач 
локалних путева може издати једну дозволу, под 
условом да се возила крећу у колони.
Када је дозволом за ванредни превоз условљено да 
се ванредни превоз мора обавити уз пратњу возила 
министарства надлежног за унутрашње послове, 
дозвола за ванредни превоз издаје се по претходно 
прибављеној сагласности тог министарства.

Евиденција о издатим дозволама за вршење 
ванредног превоза

Члан 43.
Евиденцију о издатим дозволама за ванредни превоз 
води Управљач локалних путева у писаној, односно 
електронској форми.
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Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о 
превознику којем је издата дозвола (назив и седиште 
превозника), податке о врсти издате дозволе, броју 
под којим је дозвола издата, датум издавања и року 
важења дозволе, као и податке о локалном путу на 
коме се обавља ванредни превоз.
Управљач локалних путева дужан је да на својој 
интернет страници објављује евиденцију о издатим 
дозволама за ванредни превоз, ажурирану на дневном 
нивоу.

Ванредни превоз за чије обављање се не издаје 
дозвола

Члан 44.
Ванредни превоз се може обавити без дозволе за 
ванредни превоз, у случају када се превоз обавља за:

1) потребе одбране земље;

2) потребе спречавања и отклањања последица 
елементарних непогода и других несрећа;

3) извршавање задатака из дeлокруга министарства 
надлежног за послове одбране, односно министарства 
надлежног за унутрашње послове, односно службе за 
ванредне ситуације, ако се ванредни превоз обавља под 
надзором министарства надлежног за послове одбране, 
односно министарства надлежног за унутрашње по-
слове, односно службе за ванредне ситуације.

Орган, односно служба у чијем делокругу је обављање 
послова из става 1. тачка 3) овог члана дужан је да 
обављање ванредног превоза, пре почетка, усагласи 
са Управљачем локалних путева.
О обављању ванредног превоза из става 1. овог члана 
обавештава се министарство надлежно за унутрашње 
послове.

Накнада штете и трошкови праћења ванредног 
превоза

Члан 45.
Ванредни превоз се мора обављати на прописан на-
чин и у складу са условима утврђеним у дозволи за 
ва нредни превоз.

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да 
надокнади штету Управљачу локалних путева која је 
настала услед обављања ванредног превоза на лока-
лном путу.
Када је дозволом за ванредни превоз утврђено да се 
ванредни превоз мора обавити уз пратњу возила ми-
нистарства надлежног за унутрашње послове, тро-
шкове праћења сноси лице које обавља ванредни 
пре воз.

Контрола ванредног превоза

Члан 46.
Контролу ванредног превоза на локалном путу врши 
инспе ктор за путеве и овлашћено службено лице мини-
ста рства надлежног за унутрашње пословe.
Мерење осовинских оптерећења, укупне масе и диме-
нзија возила која саобраћају на локалном путу, врши 
Управљач локалних путева уз присуство инспектора за 
путеве.
Возило којим се обавља ванредни превоз, без дозволе из 
члана 37. став 2. ове одлуке, искључује из саобраћаја на 
локалном путу овлашћено лице из става 1. овог члана 
и одређује место паркирања возила до прибављања 
дозволе.
За време трајања искључења из саобраћаја забрањено је 
коришћење возила које је у вршењу контроле искључено 
из саобраћаја, осим до места паркирања одређеног у 
ставу 2. овог члана.
Лице које обавља ванредни превоз сноси трошкове:

1) извршених мерења спроведених при контроли 
ванредног превоза, ако се утврди да нису испуњени 
про писани услови, односно услови утврђени у дозво-
ли за ванредни превоз;

2) извршених мерења спроведених ради утврђи-
вања престанка разлога за искључење возила из 
саобраћаја;

3) паркирања возила које је искључено из саобра-
ћаја при контроли ванредног превоза;

4) обављеног ванредног превоза на пређеном путу, 
од места почетка превоза до места вршења контроле, 
односно до места усклађивања вредности параметара 
возила са прописаним вредностима и свих штета које 
су том приликом начињене путу.
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Дозволу за ванредни превоз Управљач локалних пу-
тева не може издати ако лице које обавља ванредни 
превоз није измирило трошкове прописане одредбама 
става 4. овог члана, а који су настали при претходно 
обављеним ванредним превозима.

Прекомерна употреба локалног пута

Члан 47.
Прекомерна употреба локалног пута подразумева 
привре мено или трајно учешће тешких теретних вози-
ла у проценту већем од 50% у односу на укупан број 
теретних возила на одређеном локалном путу или 
његовом делу, који се обавља за потребе лица које 
изводи радове на изградњи или реконструкцији или 
обавља привредну делатност чија природа захтева тако 
извршене превозе (експлоатација камена, минерала, 
угља, дрвета и сл.).
Под тешким теретним возилима из става 1. овог члана, 
сматрају се возила укупне масе веће од 7,5 тона.

Уклањање или означавање ствари, материја или 
возила са локалног пута

Члан 48.
Лице које је власник, односно држалац ствари, материја 
или возила са кога потичу ствари, односно материје, 
које су се нашле на локалном путу и које могу оштетити 
локални пут или угрозити безбедност саобраћаја, дужно 
је да их без одлагања уклони или означи.
Ако лице које је власник, односно држалац ствари, 
материја или возила са кога потичу, не поступи на начин 
прописан у ставу 1. овог члана, Управљач локалних 
путева дужан је да предузме мере да се ствари, односно 
материје уклоне или означе, у року који не може бити 
дужи од 12 сати.
Трошкове уклањања ствари и материја са локалног 
пута, односно њихово означавање из става 2. овог члана 
сносилице из става 1. овог члана.
Уклањање ствари и материја са локалног пута мора 
бити извршено без наношења штете локалном путу.

Означавање и уклањање онеспособљеног возила 
за даљу вожњу

Члан 49.
Лице које је возач, власник или држалац онеспо-
со бљеног возила за даљу вожњу на локалном путу, 

дужно је да ради безбедног одвијања саобраћаја, 
одмах означи возило на начин одређен прописима о 
бе збедности саобраћаја и предузме мере да се возило 
у најкраћем року, који не може бити дужи од два сата, 
укло ни са локалног пута.
Ако лице које је возач, власник или држалац онеспо-
собљеног возила за даљу вожњу на локалном путу, 
не поступи на начин прописан у ставу 1. овог члана, 
Управљач локалних путева је дужан да одмах предузме 
мере за означавање, односно уклањање тог возила у 
року који не може бити дужи од два сата од истека рока 
из става 1. овог члана.
Трошкове уклањања возила са локалног пута, односно 
њиховог означавања из става 2. овог члана сноси лице 
које је возач, власник или држалац онеспособљеног 
возила за даљу вожњу на локалном путу.
Уклањање возила са локалног пута мора бити 
извршено без наношења штете локалном путу.

Одржавање спортске, односно друге приредбе на 
локалном путу

Члан 50.
У случају одржавања спортске, односно друге при-
редбе на локалном путу, према закону којим се уре ђу-
је безбедност саобраћаја на путевима, а која захтева 
обуставу саобраћаја или другу измену у режи му са-
обраћаја, Одељење доноси решење о техни чком регу-
лисању саобраћаја, чији је саставни део саобра ћа јни 
пројекат.
Решење из става 1. овог члана доноси се по претходно 
прибављеној сагласности Управљача локалних путе-
ва на којем се одржава спортска, односно друга при-
ре дба на локалном путу и Управљача локалних путе-
ва на који се саобраћај преусмерава.
Организатор спортске, односно друге приредбе сноси 
трошкове постављања саобраћајне сигнализације и 
опреме којом се врши обустава саобраћаја или измена 
у режиму саобраћаја, као и трошкове обавештавања 
јавности и предузетих мера обезбеђења.
Решење из става 1. овог члана Одељење доставља орга-
ни затору спортске, односно друге приредбе, ми ниста-
рству надлежном за унутрашње послове и Упра вља чу 
локалних путева на којем ће се одржати спортска или 
друга приредба.
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Обавештавање о стању и проходности путева

Члан 51.
Управљач локалних путева дужан је да благовремено 
и на погодан начин обавештава јав-ност и кориснике 
путева о стању и проходности локалних путева, а у 
случају предвиђених ограни-чења, односно обустава 
саобраћаја на локалном путу, у року од 48 сати пре 
почетка примене наведених мера.

Обустава саобраћаја

Члан 52.
Одељење доноси решење о обустави саобраћаја или 
обустави саобраћаја одређене врсте возила на лока-
лном путу, његовом делу или путном објекту, на 
захтев Управљача локалних путева, у следећим слу-
чајевима:

1) ако се локални пут налази у таквом стању да се 
на њему не може одвијати саобраћај или се не може 
одвијати саобраћај одређене врсте возила;

2) ако би учешће одређених категорија возила у 
саобраћају наносило штету локалном путу, његовом 
делу или путном објекту;

3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији 
и одржавању локалног пута;

4) ако то захтевају други разлози заштите локалног 
пута и безбедности саобраћаја на локалном путу.

Обустава саобраћаја на локалном путу, његовом де-
лу или путном објекту, може бити привремена, а 
обустава саобраћаја за одређене врсте возила на лока-
лном путу, његовом делу или путном објекту, може 
бити привремена или стална.
Управљач локалних путева дужан је да обавести 
територијално надлежну организациону јединицу 
министарства надлежног за унутрашње послове о 
обустави саобраћаја из става 1. овог члана.

V ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Врсте одржавања јавних путева

Члан 53.
Одржавање локалног пута обухвата редовно одржа-
вање, рехабилитацију, ургентно одржавање и одржа-
вање локалног пута у зимском периоду.

При извођењу радова на одржавању локалног пута 
управљач локалних путева дужан је да омогући бе-
збе днo одвијање саобраћаја.

Редовно одржавање јавних путева

Члан 54.
Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и 
радова, који се предузимају током дела или целе ка-
лендарске године, на путној мрежи или на поједи ним 
деоницама пута, ради одржавања и очувања фу нкци-
оналне исправности локалног пута, путних обје ката, 
саобраћајне сигнализације и опреме пута.
Радови на редовном одржавању локалног пута јесу 
нарочито:

1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и пу-
тног објекта;

2) местимично поправљање оштећења коловозне 
конструкције и осталих елемената пута;

3) местимична површинска обрада коловозног за-
стора;

4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у 
границама путног земљишта;

5) одржавање и уређење банкина и берми;

6) одржавање косина насипа, усека и засека;

7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста 
и других делова система за одводњавање пута;

8) замена деформисаних, дотрајалих или привре-
мених пропуста за воду;

9) поправка, замена, допуна и обнављање саобра-
ћајне сигнализације и опреме;

10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне 
сигнализације и опреме;

11) замена, допуна и обнављање оштећене или до-
трајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту 
пута, саобраћаја и околине;

12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за 
заштиту пута, саобраћаја и околине;

13) уређивање зелених површина у путном зе-
мљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење 
дрвећа);

14) примена мера за уклањање снега и леда на 
коловозу локалног пута и саобраћајним површинама 
аутобуских стајалишта и паркиралишта.
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Управљач локалних путева дужан је да изради 
саобраћајни пројекат који садржи начине обезбеђења 
зона радова на редовном одржавању локалног пута.
Управљач локалних путева Одељењу подноси захтев за 
доношење решења о техничком регулисању саобраћаја 
чији је саставни део саобраћајни пројекат из става 3. 
овог члана.
Управљач локалних путева поставља привремену 
саобраћајну сигнализацију и опрему на основу решења о 
техничком регулисању саобраћаја које издаје Одељење.
Решење из става 4. овог члана издаје се са роком важења 
од годину дана од дана издавања решења.

Рехабилитација јавног пута

Члан 55.
Рехабилитација локалног пута јесте врста одржавања, 
тј. извођење радова на локалном путу и путном 
објекту у границама путног земљишта, ради очувања 
карактеристика локалног пута у истом или приближно 
истом стању које је било у тренутку његове изградње 
или последње реконструкције.
Радови на рехабилитацији локалног пута нарочито 
обухватају:

1) обнављање и замену дотрајалих коловозних ко-
нстру кција, односно њених делова а нарочито наноше-
ње новог асфалтног слоја одређене носивости по це лој 
ширини постојећег коловоза;

2) постављање шљунчаног, односно туцаничког за-
сто ра на неасфалтираним путевима;

3) обраду површине коловозног застора или запти-
вање;

4) замену сложених дилатационих справа, изолације, 
коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секу-
нда рних елемената и дотрајалих пешачких стаза на 
мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијаду-
ктима;

5) постављање система, опреме и уређаја из члана 
12. ове Одлуке за чије постављање није потребно при-
бавити грађевинску дозволу;

6) обнављање антикорозивне заштите челичних ко-
нструкција мостова, надвожњака, подвожњака и вија-
дуката;

7) замену или поправку постојећих дренажних си-
стема и хидроизолације у тунелима и поправке тунелске 
облоге;

8) поправку оштећених потпорних, обложних и по-
рталних зидова;

9) замену дренажних и система за одводњавање ло-
калног пута и путног објекта. Радови из става 1. овог 
члана изводе се на основу техничког описа уз предмер 
радова.
Управљач локалних путева 15 дана пре почетка радова 
обавештава Одељење о намери извођења радова на ре-
хабилитацији уз достављање техничког описа и пре-
дмера и предрачуна радова, као и захтева за доно шење 
решења о техничком регулисању саобраћаја чији је 
саставни део саобраћајни пројекат.
Управљач локалних путева је дужан да образује неза-
висну комисију која врши технички преглед изве дених 
радова на рехабилитацији.
Управљач локалних путева дужан је да Одељењу, достави 
извештај о изведеним радовима на рехабилитацији 
локалног пута оверен од стране стручног надзора са 
записником о извршеном техничком прегледу изведених 
радова, у року од 30 дана од дана завршетка радова.

Ургентно одржавање

Члан 56.
Радови на ургентном одржавању локалних путева 
обухватају радове који се морају хитно извести ради 
отклањања штетних последица насталих елементарним 
непогодама и другим несрећама, ванредним и непредви-
ђеним околностима и обезбеђива ња проходно сти пута и 
безбедног одвијања саобраћаја.
Ако је због елементарних непогода и других несрећа 
проглашена ванредна ситуација у складу са прописима 
којима се уређују ванредне ситуације, та одлука се 
односи на све локалне путеве који се налазе на тери-
торији на којој је проглашена ванредна ситуација.
Управљач локалних путева је дужан да у року од три 
дана од почетка радова на ургентном одржавању оба-
вести инспектора за путева уз приложени опис узро ка 
и предузетих мера.

Уколико инспектор за путеве процени да обим и врста 
предузетих радова превазилази хитне радове упутиће 
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Управљача локалних путева на примену одредаба 
закона којима се уређују послови на изградњи и реко-
нструкцији путева.

Управљач локалних путева дужан је да обезбеди 
саобраћајни пројекат који садржи начине обезбеђења 
зона радова на ургентном одржавању локалног пута.

Одељење, на захтев Управљача локалних путева до-
но си решење о техничком регулисању саобраћаја, 
чи ји је саставни део саобраћајни пројекат из става 5. 
овог члана.

Решење из става 6. овог члана издаје се са роком 
важења од годину дана.

Инспектор за путеве може дати обавезујуће налоге за 
предузимање додатних мера заштите зоне радова.

Режим одвијања саобраћаја за време извођења 
радова на одржавању

Члан 57.

Радови на одржавању локалног пута по правилу се 
изводе тако да се не обуставља саобраћај на локалном 
путу.

Ако се радови из става 1. овог члана не могу извести 
без обуставе саобраћаја на локалном путу, на захтев 
Управљача локалних путева Одељење доноси решење 
о обустави саобраћаја, по претходно прибављеном ми-
шљењу министарства надлежног за унутрашње послове 
и претходно прибављеној сагласности Управља ча ја-
вног пута на који се преусмерава саобраћај.

Саставни део решења из става 2. овог члана је саобра-
ћајни пројекат.

У случају обуставе саобраћаја из става 2. овог члана, 
Управљач локалних путева на коме је саобраћај обу-
ста вљен, дужан је да путем средстава јавног инфо-
рмисања обавести јавност 48 сати пре почетка обуставе 
саобраћаја.

Управљач локалних путева дужан је да обавести 
територијално надлежну организациону јединицу 
ми нистарства надлежног за унутрашње послове о 
почетку извођења радова из чл. 51-53. ове Одлуке и 
техничком регулисању саобраћаја за време извођења 
тих радова.

Одржавање појединих елемената пута

Члан 58.

Управљач државног путева одржава коловозну констру-
кцију као саставни део државног пута и саобраћајну 
сигнализацију на државном путу који пролази кроз 
насеље, осим уређаја за давање светлосних саобраћајних 
знакова и туристичке сигнализације.

Додатне елементе, објекте и опрему државног пута 
као и локалних путева (тротоар, раскрснице за по-
требе насеља, простори за паркирање, јавна расвета, 
светло сна и друга сигнализација за потребе насеља, 
бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.) који су изгра-
ђени за потребе насеља, одржава Општина.

Аутобуска стајалишта изграђена ван коловоза државног 
пута у насељу, одржава Општина.

Општина може закључити уговор са Управљачем, којим 
ближе уређују међусобна права и обавезе у погледу 
одржавања додатних елемената, објеката и опреме др-
жавног пута из става 1. и 2., као и поводом одржавања 
аутобуских стајалишта из става 3. овог члана.

Управљач локалних путева одржава коловозну констру-
кцију локалног пута у подручју граничног прелаза у 
складу са прописима који регулишу заштиту државне 
границе.

Одржавање локалних путева у зимском периоду

Члан 59.
Одржавањем локалних путева у зимском периоду, у 
смислу ове одлуке, сматрају се радови и активности 
неопходни за обезбеђење проходности и безбедности 
саобраћаја локалним путевима, који могу бити угро-
жени снежним падавинама, завејавањем услед дејства 
ветра или поледицом услед ниске температуре или 
појаве ледене кише.

Одржавање локалних путева у зимском периоду обу-
хвата:

1. планирање зимског одржавања,
2. организовање места приправности (пунктови 

зимске службе) и депонија посипног материјала,
3. припрему путева за зимски период експлоатације,
4. поступак зимског одржавања,
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5. заштиту путева у зимском периоду,
6. обавештавање учесника у саобраћају о прохо-

дности путева.

Програм рада зимске службе

Члан 60.
Зимско одржавање путева и улица уређује се Програмом 
рада зимске службе, који доноси Општинско веће на 
предлог Управљача локалних путева, најкасније до 01. 
новембра текуће године, а за наступајући зимски пери-
од.
За реализацију и спровођење Програма рада зимске 
слу жбе надлежан је Управљач локалних путева. Про-
грам рада зимске службе садржи:

1. прегледну карту мреже локалних путева на те-
ри торији Града,

2. места пунктова зимске службе,

3. локације депонија материјала за посипање и 
сна бдевање погонским горивом,

4. локације критичних места (мостови, опште кри-
вине, велики успони, зоне изненадног завејавања и 
др.),

5. подела локалних путева према приоритетима 
одржавања,

6. распоред механизације, средстава и материјала 
по пунктовима (број, врста и количина),

7. распоред радника по пунктовима и сменама 
(путара, сменовођа, возача. машиниста),

8. степен приправности зимске службе,

9. чишћење снега са коловоза пута, стајалишта, 
паркинга, површина испред породичних, стамбених 
и пословних објеката,

10. систем обавештавања о стању на путевима,

11. начин евиденције рада и дежурстава и

12. друга питања од значаја за рад зимске службе.

Одржавање заједничких стубова и заједничких 
конструкција

Члан 61.
Одржавање заједничких стубова и заједничких ко-
нстру кција на мосту изграђеном за железничку 
инфра структуру и за локални пут, врши управљач 

же ле зничке инфраструктуре у складу са техничким 
прописима и стандардима.
Трошкове одржавања заједничких стубова и констру-
кција на мосту из става 1. овог члана, сносе у једнаким 
износима управљач железничке инфраструктуре и 
управљач локалних путева.

Одржавање некатегорисаних путева

Члан 62.
Одржавање некатегорисаних путева обухвата поста-
вљање шљунчаног, односно туцаничког застора, ни-
ве лисање и равнање.
О одржавању некатегорисаних путева стара се Упра-
вљач локалних путева.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Планирање, пројектовање и изградња локалних 
путева

Члан 63.
Локални путеви се планирају, пројектују и граде тако 
да се планска и техничка решења ускладе са најно-
вијим знањима технике пројектовања и изградње лока-
лних путева, са захтевима безбедности саобраћаја, 
демографским и привредним потребама, економским 
начелима и мерилима за оцену оправданости њихове 
изградње, прописима о заштити животне средине и 
прописима којима се уређује пољопривредно земљиште.
Саставни део пројектне дoкументације пројеката изгра-
дње и реконструкције локалних путева је извештаји о 
ревизији пројеката са аспекта безбедносних карактери-
стика пута, у складу са чл. 69. Ове Одлуке.

Изградња и реконструкција јавних путева

Члан 64.
Изградња и реконструкција локалног пута врше се 
у складу са законом којим се уређују планирање и 
изградња и у складу са овом Одлуком.
Реконструкција локалног пута јесте извођење грађеви-
нских радова у заштитном појасу, којима се могу про-
менити геометријски елементи, положај или опрема 
постојећег пута, у циљу одржавања и унапређења вре-
дности пута.
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Реконструкцијом локалног пута, у смислу ове одлуке, 
сматрају се нарочито:

1) радови на постојећем путу и путном објекту 
којима се мења положај трасе локалног пута у појасу 
његовог основног правца;

2) радови на измени конструктивних елемената у 
циљу побољшања носивости и стабилности пута ко-
јима се проширују коловоз и раскрснице, повећава 
ра дијус хоризонталних кривина пута и санирају кли-
зишта;

3) радови којима се реконструишу путни објекти 
и обављају други радови потребни за унапређење 
безбедности саобраћаја.

Путни објекти локалног пута морају се изградити 
тако да ширина коловоза на или у путном објекту не 
буде мања од ширине коловоза локалног пута ван пу-
тног објекта.

Обавештавање о радовима на изградњи, односно 
реконструкцији локалног пута и обавезе лица 
која управљају инфраструктурним објектима 

уграђеним у локални пут

Члан 65.
Управљач пута је дужан да, најмање осам дана пре 
почетка радова на изградњи, односно реконструкцији 
локалног пута или путног објекта, о томе обавести 
јавност путем средстава јавног информисања или на 
други уобичајени начин.
Лица која управљају инфраструктурним објектима 
уграђеним, односно постављеним у локални пут, одно-
сно у путни објекат: железничка инфраструктура, еле-
ктро енергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат ви си-
нског превоза, линијска инфраструктура електро нских 
комуникација, водоводна и канализациона инфра стру-
ктура, усклађују радове на инфраструктурним обје-
ктима уграђеним, односно постављеним у лока лни пут, 
односно у путни објекат, са радовима на реко нструкцији 
локалног пута.
Управљач пута је дужан да, најмање 30 дана пре 
почетка радова из става 1. овог члана, писаним путем 
обавести лица из става 2. овог члана о почетку радова.
Лица из става 2. овог члана дужна су да при реко-
нструкцији или извођењу других радова на локалном 
путу о свом трошку, а при изградњи локалног пута о 
трошку инвеститора изградње локалног пута, изместе 

објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове, или 
их прилагоде насталим променама.
У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, 
односно не прилагоде објекте, постројења, уређаје, 
инсталације и водове до почетка извођења радова 
на реконструкцији локалног пута или извођењу дру-
гих радова на локаном путу, инвеститор радова на 
локалном путу има право да измести или прилагоди 
објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове о 
трошку лица које управља наведеним објектима.

Измештање локалног пута или његовог дела

Члан 66.
Ако постојећи локални пут, односно његов део треба 
изместити због грађења другог објекта (железничка 
инфраструктура, аеродром и сл.), локални пут, одно-
сно његов део који се измешта, мора бити изгра ђен са 
елементима који одговарају категорији тог пута.
Трошкове измештања локалног пута, односно његовог 
дела из става 1. овог члана, сноси инвеститор објекта 
због чије изградње се врши измештање локалног 
пута, односно његовог дела, ако се другачије не спора-
зумеју инвеститор и Управљач локалних путева.

Укрштање локалног пута са железничком 
инфраструктуром

Члан 67.
У случају укрштања локалног пута са железничком 
инфраструктуром, због изградње локалног пута, све 
трошкове сноси инвеститор изградње тог локалног 
пута.
У случају укрштања локалног пута са железничком 
инфраструктуром, због изградње железничке инфра-
стру ктуре, све трошкове сноси инвеститор изгра дње 
железничке инфраструктуре.

Укрштање локалног пута са другим 
инфраструктурним системом изведено 

изградњом подвожњака, односно надвожњака

Члан 68.
Ако је укрштање локалног пута са другим инфра-
стру ктурним системом или другим путем изведено 
изградњом подвожњака или надвожњака, подвожњак 
односно надвожњак сматра се објектом тог локалног 
пута.
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Горњи строј локалног пута у подвожњаку са опремом 
и саобраћајном сигнализацијом локалног пута, као и 
системом за одводњавање површинских и подземних 
вода, потребним за правилно и безбедно коришћење 
локалног пута, сматра се објектом тог локалног пута.
Ако је укрштање локалног пута са другим путем или 
инфраструктурним системом изведено изградњом 
надвожњака за локални пут, у фази коришћења изгра-
ђени надвожњак сматра се објектом тог локалног 
пута.
Инфраструктурни систем испод надвожњака из ста ва 
3. овог члана, са инсталацијама и постројењима по тре-
бним за правилно и безбедно коришћење тог си стема, 
сматра се објектом тог инфраструктурног система.

Изградња додатних елемената пута

Члан 69.
Планским документом одређују се деонице лока лног 
пута, односно путног објекта са додатним еле ме нтима 
(шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, 
простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и 
друга сигнализација, аутобуска стајалишта, бицикли-
стичке стазе, пешачке стазе и сл.), објекти и опрема 
који одговарају потребама насеља.
Изградњом додатних елемената пута из става 1. овог 
члана, не може се нарушити континуитет трасе тог 
пута и саобраћаја на њему.
Додатни елементи локалних путева за потребе на се-
ља из става 1. овог члана, могу се изградити на за-
хтев јединице локалне самоуправе, уз претходно при-
бављање сагласности Управљача пута.
Изузетно од става 3. овог члана изградња тротоара, 
пешачких и бициклистичких стаза, уз локалне путеве 
кроз насеље је обавезујућа за јединице локалне само-
управе.
Трошкове изградње елемената локалних путева из ст. 
3. и 4. овог члана, сноси јединица локалне самоуправе 
која је захтевала изградњу тих елемената.

Аутобуско стајалиште

Члан 70.
Аутобуско стајалиште на локалном путу, осим улице, 
мора се изградити ван коловоза локалног пута, осим 
када то није могуће због услова на терену.

Изградњу и одржавање аутобуских стајалишта на 
локалном путу врши Управљач локалних путева.
Радови на изградњи и одржавању аутобуских стајалишта 
Управљач локалног пута обавља на основу годишњег 
плана радова о изградњи и одржавању аутобуских ста-
ја лишта и налога надлежног инспектора.
На државном путу може се изградити аутобуско стаја-
лиште на захтев јединице локалне самоуправе уз пре-
тхо дно прибављену сагласност Управљача државног 
пута.
У складу са потребама јединица локалне самоуправе за 
изградњу аутобуских стајалишта, Управљач државног 
пута приликом изградње или реконструкције државног 
пута утврђује локације аутобуских стајалишта у оквиру 
пројектне документације за наведене радове.
Трошкове израде техничке документације и изградње 
аутобуског стајалишта из става 2. oвог члана сноси 
јединица локалне самоуправе.

Мостови за локални пут и железничку 
инфраструктуру

Члан 71.
Мостови за локални пут и железничку инфраструктуру 
могу се градити на истим стубовима, под условом да 
имају посебне конструкције.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, мостови 
за локални пут и железничку инфраструктуру могу 
се градити на истим стубовима и са заједничком ко-
нструкцијом, с тим да се коловоз локалног пута одво-
ји од железничке пруге.

Објекти за заштиту јавног пута од бујица и 
снежних наноса

Члан 72.
Управљач локалних путева дужан је да обезбеди 
заштиту локалног пута и саобраћаја на том путу на 
местима подложним одроњавању или изложеним 
снежним наносима, бујицама и јаким ветровима.
Заштита из става 1. овог члана обезбеђује се:

1) изградњом сталних објеката (потпорни, обло-
жни, преградни и ветробрански зидови и сл.);

2) сађењем заштитних шумских појасева и других 
засада на прописаном одстојању од коловоза у оквиру 
путног земљишта;

3) постављањем привремених направа (палисаде, 
дрвене лесе, металне решетке, жичане мреже и сл.).
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VII ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ ЛОКАЛНИ ПУТ 
МОРА ДА ИСПУНИ СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА

Ревизија и провера

Члан 73.
Управљач јавног пута мора да обезбеди проверу безбе-
дности саобраћаја на локалном путу (у даљем тексту: 
Провера), и то циљане Провере за деонице ја вних пу-
тева највећег ризика, према мапи ризика путева и улица.
О Провери се сачињава извештај, који се подноси 
Општи нском већу путем одељења.
Управљач локалног пута мора покренути процедуру за 
отклањање недостатака по прихваћеним препорукама 
из извештаја у року од 90 дана од дана добијања изве-
штаја.
У случају немогућности поступања по препорукама из 
извештаја Управљач локалних путева је дужан да у року 
од 30 дана од добијања извештаја образложи евентуално 
непоступање надлежном органу за послове саобраћаја.
Општинско веће даје коначно мишљење на образложење 
Управљача локалног пута из ст. 3. и 4. овог члана. Упра-
вљач локалног пута дужан је да поступи по коначном 
мишљењу Општинског већа.

Mапирања ризика, идентификација и рангирање 
опасних места

Члан 74.

Управљач локалних путева дужан је да најмање је-
дном у периоду од пет година обезбеди пројекте Ма-
пирања ризика, односно пројекте идентификације и 
рангирања опасних места (црне тачке) на локалним 
путевима.
За најризичнија опасна места и деонице управљач 
локалних путева дужан је да детаљно сагледа про-
бле ме безбедности саобраћаја и предузме мере за 
отклањање ризика.

Независна оцена утицаја пута на саобраћајне 
незгоде са погинулим лицима

Члан 75.
У случају саобраћајне незгоде са најмање једним поги-
нулим лицем, министарство надлежно за унутрашње 
послове доставља извештај о саобраћајној незгоди на-

длежном Управљачу локалних путева, у року од 60 дана 
од дана настанка саобраћајне незгоде.
У случају настанка саобраћајне незгоде из става 1. 
овог члана, Управљач локалних путева дужан је да 
обезбеди независну оцену доприноса локалног пута 
настанку, односно последицама саобраћајне незгоде 
(у даљем тексту: Независна оцена), у року од 30 дана 
од дана пријема извештаја о саобраћајној незгоди из 
става 1. овог члана.
Управљач локалних путева дужан је да достави Незави-
сну оцену инспекцији за путеве у року од 30 дана од 
дана њеног пријема.
На основу Независне оцене, у којој је утврђено да је пут 
допринео настанку, односно последицама саобраћајне 
незгоде, Управљач локалних путева у року од 60 дана 
од дана добијања Независне оцене предузима мере ради 
унапређења безбедности пута и спречавања настанка 
са обраћајних незгода, односно тежих последица сао-
браћајних незгода.

VIII ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

Техничко регулисање саобраћаја

Члан 76.
Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају 
се све мере и акције којима се утврђује режим сао бра-
ћаја у редовним условима и у условима радова на путу, 
а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, упра-
вљање брзинама у функцији густине саобраћајног то-
ка, ограничење брзине у функцији стања коловоза и 
вре менских услова, одређивање једносмерних путе-
ва и улица, утврђивање путева и улица у којима се за-
брањује саобраћај или саобраћај одређене врсте во-
зила, ограничење брзине кретања за све или поје дине 
категорије возила, одређивање простора за парки-
рање и заустављање возила, снабдевање, усмера вање 
и преусмеравање корисника, одређивање безбе дног и 
ефи касног начина регулисања саобраћаја на ра скрсни-
цама, локација аутобуских стајалишта, дозво љена осо-
винска оптерећења, ради заштите животне сре дине и сл.
Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се 
режим саобраћаја у редовним условима и у току радова 
на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, 
бициклистичког, пешачког саобраћаја, утврђивање пу-
те ва и улица намењених јавном превозу путника, на чин 
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коришћења саобраћајних трака за возила јавног превоза 
путника, ограничење брзине за све или поједине ка-
тегорије возила, одређивање једносмерних улица, пе-
шачких зона, зона успореног саобраћаја, зона "30", зо-
на школе, зона заштите животне средине, одређивање 
бе збедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја 
на раскрсницама, одређивање простора за паркирање 
и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преу-
сме равање корисника и слично.
За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се 
израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити са-
обраћајна сигнализација према саобраћајном проје кту.

Члан 77.
Решење о давању сагласности на саобраћајни пројекат 
из члана 72. ове Одлуке доноси Одељење, на основу 
претходно прибављеног мишљења Комисије за техни-
чко регулисање саобраћаја (у даљем тексту: Комисија).
Комисију из претходног става образује Одељење.
Комисија се образује на период од четири године, а 
чини је председник, четири члана и секретар.
Задатак Комисије је да прегледа саобраћајни пројекат, 
сачини записник са стручним мишљењем и исти до-
стави Одељењу.
Уколико Комисија има примедби на урађен саобраћајни 
пројекат, пре достављања записника са стручним ми шље-
њем из става 1. овог члана, примедбе доставља управљачу 
локаних путева који је дужан да поступи по истим.
Рок за давање сагласности из става 1. је 15 дана.

Постављање саобраћајне сигнализације

Члан 78.
Управљач локалних путева поставља, замењује, допу-
њује и обнавља саобраћајну сигнализацију, опрему 
пу та и објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и 
околине, на основу саобраћајног пројекта на који је дата 
сагласност у складу са овом Одлуком.
Обавезу чувања саобраћајног пројекта има управљач 
пута и Одељење.

IХ НАДЗОР

Надзор над применом ове Одлуке

Члан 79.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Оде-
ље ње за урбанизам, привреду, заштиту животне сре-

дине и имовинско-правне послове Општинске упра ве 
општине Власотинце.

Инспекцијски надзор

Члан 80.
Инспекцијски надзор над спровођење одредби ове 
одлуке врши инспектор за путеве, који има права, 
дужности и овлашћења републичког инспектора за 
државне путеве, утврђене Законом о јавним путевима 
("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018).

Права и дужности инспектора

Члан 81.
Инспектор за путеве има право и дужност да про ве-
рава:

1) радове на одржавању и заштити локалног пута, 
његовог дела и путног објекта;

2) техничку и другу документацију за одржавање 
локалног пута, његовог дела и путног објекта;

3) испуњеност услова прописаних за лица која 
врше послове пројектовања, техничке контроле те-
хни чке документације, руковођења извођењем радо ва 
и вршења стручног надзора на одржавању локалног 
пута, његовог дела и путног објекта;

4) стање локалног пута, његовог дела и путног 
обје кта;

5) правилно одржавање локалног пута, његовог 
дела и путног објекта у складу са техничким и другим 
прописима и условима којима се осигурава способност 
локалног пута, његовог дела и путног објекта за не-
сметано и безбедно одвијање саобраћаја;

6) услове одвијања саобраћаја на локалном путу;

7) да ли се правилно и редовно спроводе прописане 
мере заштите локалног пута;

8) примену техничких прописа, стандарда и норми 
квалитета приликом извођења радова и употребе 
материјала при одржавању локалног пута;

9) да ли извођач радова на рехабилитацији локалног 
пута, његовог дела и путног објекта води књигу инспе-
кције и грађевински дневник на прописан начин;

10) да ли се ванредни превоз врши са дозволом, 
односно у складу са условима прописаним дозволом;
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11) да ли је спроведена Провера, Мапирање ризи-
ка, идентификација и рангирање опасних места и Не-
зависна оцена, на прописан начин.

Поред послова из става 1. овог члана инспектор за 
путеве обавља и друге послове утврђене законом.
У вршењу контроле из члана 60. овог закона инспектор 
за путеве има право да на локалним путевима зауставља 
возила, осим возила Војске Србије, возила хитне помоћи 
и возила министарства надлежног за унутрашње посло-
ве.
Заустављање возила из става 3. овога члана врши се 
истицањем стоп таблице, чији изглед је прописан За-
коном о путевима.
Возач је дужан да заустави возило ако инспектор из 
става 3. овог члана истакне стоп таблицу. За пре кр ша-
је прописане овом Одлуком инспектор je овла шћен да 
изда прекршајни налог.

Овлашћења републичког инспектора

Члан 82.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за пу-
теве је овлашћен да:

1) забрани извршење радова који се изводе противно 
закону и другим прописима, техничким прописима и 
стандардима и нормама квалитета приликом извођења 
радова и употребе материјала при одржавању локалног 
пута, његовог дела и путног објекта, противно условима 
одвијања саобраћаја на локалном путу, његовом делу 
и путном објекту или противно прописаним мерама 
заштите локалног пута, његовог дела и путног објекта;

2) предложи органу надлежном за техничко регу-
лисање саобраћаја обуставу саобраћаја одређене кате-
горије возила на локалном путу, његовом делу или пу-
тном објекту;

3) наложи отклањање насталих недостатака на ло-
калном путу, његовом делу или путном објекту, услед 
не предвиђених и непланираних околности којима се 
угрожава или може бити угрожена безбедност саобра-
ћаја;

4) наложи уклањање ограда, дрвећа, засада, грађеви-
нског и другог материјала и натписа подигнутих, оста-
вљених или постављених супротно одредбама овог за-
ко на;

5) наложи уклањање објеката, цевовода, водова, 
инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађе ви-

нског и другог материјала са локалног пута, његовог 
дела, путног објекта и путног земљишта, осим објеката, 
цевовода, водова и инсталација за које је установљено 
право службености или друго право одређено законом;

6) забрани радове који се изводе у непосредној бли-
зини локалног пута, његовог дела и путног објекта, а 
који могу угрозити њихову стабилност и безбедност са-
о браћаја;

7) наложи уклањање саобраћајне сигнализације и 
опреме на локалном путу, која није постављена на осно-
ву решења надлежног Одељења;

8) искључи из саобраћаја на локалном путу возило 
којим се обавља ванредни превоз без дозволе или про-
тивно условима датим у дозволи за ванредни превоз;

9) наложи управљачу локалних путева постављање 
физичких препрека којима се онемогућава прикључење 
на локални пут, саобраћајним прикључком или укр шта-
њем путева, односно прикључком прилазног пута на 
локални пут, до прибављања употребне дозволе за при-
кључак;

10) наложи уклањање саобраћајног прикључка 
на локални пут у путном земљишту, ако за изграђени 
саобраћајни прикључак нису прибављени услови и ре-
шење управљача локалних путева, односно грађеви-
нска дозвола у остављеном року;

11) наложи отклањање неправилности, односно за-
брани даље извођење радова приликом одржавања 
лока лног пута, његовог дела и путног објекта, ако утвр-
ди да извођач радова не испуњава прописане усло ве;

12) наложи отклањање недостатака у утврђеном року, 
ако утврди да се приликом извођења радова и употребе 
материјала при одржавању локалног пута, његовог 
дела и путног објекта, не примењују технички прописи 
и стандарди и норме квалитета, а ако се у утврђеном 
року недостаци не отклоне, забрани, односно обустави 
даље извођење радова и наложи уклањање изведених 
радова на деловима локалног пута или путног објекта 
на којима нису отклоњени наложени недостаци;

13) наложи уклањање ствари, односно материја које 
су се нашле на локалном путу и које могу оштетити 
локални пут или угрожавају безбедност саобраћаја, као 
и онеспособљеног возила за даљу вожњу којим се омета 
коришћење локалног пута;

14) наложи спровођење Провере, Мапирања ризика, 
идентификације и рангирања опасних места, односно 
Независне оцене.
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Мере обезбеђења које предузима републички 
инспектор

Члан 83.
Ако је локални пут, његов део или путни објекат у 
таквом стању да се на њему не може одвијати безбедан 
саобраћај, инспектор за путеве ће наредити да се без 
одлагања предузму мере обезбеђења, а по потреби 
може привремено забранити саобраћај на локалном 
путу, његовом делу или путном објекту.

Жалба на решење инспектора за путеве

Члан 84.
Против решења инспектора за путеве може се изја-
вити жалба Општинском већу у року од 15 дана од 
дана достављања.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог чла-
на не одлаже извршење решења којим се:

1) забрањују, односно обустављају радови;

2) привремено обуставља саобраћај на локалном 
путу, његовом делу или путном објекту;

3) налаже отклањање недостатака на локалном 
путу, његовом делу или путном објекту којима се 
угрожава или може бити угрожена безбедност сао-
браћаја;

4) налаже уклањање објеката, цевовода, водова, 
инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађе-
ви нског и другог материјала са локалног пута, њего-
вог дела, путног објекта и путног земљишта, осим 
објеката, цевовода, водова и инсталација за које је 
установљено право службености или друго право 
одређено законом;

5) искључује из саобраћаја на локалном путу вози-
ло којим се обавља ванредни превоз без дозволе.

Комунално-полицијски послови

Члан 85.
Контролу и одржавање комуналног реда у овој области 
обавља комунална полиција, издаје прекршајне нало-
ге прописане овом Одлуком и предузима друге мере у 
складу са својим овлашћењима прописаним законом.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји правног лица односно предузетника

Члан 86.
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 ди-
нара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) поступа супротно члану 21. ове Одлуке;

2) гради објекте и поставља постројења, уређаје и 
инсталације супротно члану 22. став 1. ове Одлуке;

3) гради, односно поставља линијски инфрастру кту-
рни објекат: железничка инфрастру ктура, електрое не-
ргетски вод, нафтовод, продуктовод, гасовод, обје кат 
ви синског превоза, линијска инфраструктура електро-
нских комуникација, водоводна и канализациона 
инфра структура, без прибављених услова и решења 
Упра вљача локалног пута (члан 22. став 2. Одлуке)

4) подиже ограде, дрвеће и засаде поред локалних 
путева супротно члану 23. Одлуке

5) не поступа у складу са чланом 24. став 2. и 3.

6) не обавести Управљача локалних путева о 
радовима на одржавању објеката којима управља или 
га не обавести у року прописаном чланом 25. став 2 
ове Одлуке,

7) не подигне одговарајуће ограде на местима и на 
начин прописан чланом 26. став 1 Одлуке.

8) поступа супротно члану 26. став 2. Одлуке

9) гради саобраћајни прикључак на јавни пут су-
про тно члану 27. став 1. Одлуке

10) поступа супротно члану 32. став 1. и 2. Одлуке

11) поставља рекламне табле, рекламне паное, уре-
ђаје за обавештавање или оглашавање на локалном 
путу супротно члану 34. Одлуке;

12) поступа супротно члану 35. став 1. тачка 5., 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., и 18.

13) обавља ванредни превоз без дозволе управљача 
локалног пута супротно члану 40. став 2.;

14) обавља ванредни превоз супротно члану 40. 
став 5.

15) поступа супротно члану 46. став 4.

16) поступа супротно члану 48. став 1.

17) поступа супротно члану 49. став 1.

18) ако не поступа по решењу инспектора сходно 
одредбама члана 81. и 82. Одлуке
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се новча-
ном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара и 
одговорно лице у правном лицу.

Прекршаји физичког лица

Члан 87.
Новчаном казном у фиксном износу од 80.000 динара 
казниће се за прекршај физичко лице ако:

1) по решењу поступа супротно члану 22. став 1. 
ове Одлуке;

2) поступа супротно члану 23. Одлуке
3) не поступа у складу са чланом 24. став 2. и 3. 

ове Одлуке
4) не поступа у складу са чланом 25. став 1. ове 

Одлу ке
5) постављањем ограде умањује захтевану прегле-

дност (члан 23. став 2)
6) поступа супротно члану 27. став 1. Одлуке
7) поступа супротно члану 34. Одлуке
8) поступа супротно члану 35. став 1. тачка 1., 2., 

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 
и 18.

9) обавља ванредан превоз супротно условима или 
без дозволе коју издаје Управљач пута (члан 40. став 
2 и 3);

10) поступа супротно члану 48. став 1.
11) поступа супротно члану 49. став 1.
12) ако не поступа инспектора сходно одредбама 

члана 81. и 82. Одлуке.

Прекршајни налог

Члан 88.
Уколико је прекршај откривен на законом прописани 
начин за прекршаје из члана 86., 87 и 88. Ове Одлуке 
издаје се прекршајни налог.
Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења:

1) да се лице против кога је издат прекршајни на-
лог, ако прихвати одговорност и у року од 8 дана, од 
дана пријема прекршајног налога плати половину 
изречене казне, ослобађа плаћања друге половине 
изречене новчане казне;

2) да лице против кога је издат прекршајни налог 
може прихватити одговорност за прекршај и након 
истека рока од 8 дана, од дана пријема прекршајног 

налога, ако пре поступка извршења добровољно 
плати целокупан износ изречене новчане казне;

3) да лице против кога је издат прекршајни налог 
које не прихвата одговорност за прекршај има право 
да у року од 8 дана, од дана пријема прекршајног 
налога поднесе захтев за судско одлучивање тако што 
ће лично или преко поште предати прекршајни налог 
надлежном прекршајном суду уз назначење суда коме 
се захтев подноси;

4) да ће лице против кога је издат прекршајни налог 
бити дужан да поред плаћања новчане казне утврђене 
прекршајним налогом надокнадити судске трошкове у 
случају да затражи судско одлучивање, а суд утврди да 
је одговоран за прекршај;

5) да ће прекршајни налог постати коначан и извршан 
по протеку рока од 8 дана од дана пријема, ако лице 
против кога је издат прекршајни налог у том року не 
плати новчану казну или не захтева судско одлучивање 
о издатом прекршајном налогу;

6) да ће лице против кога је издат прекршајни налог 
у случају принудног извршења изречене новчане казне, 
бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене 
решењем о принудној наплати;          

7) да ће се физичком лицу, предузетнику и одгово-
рном лицу у правном лицу против кога је издат прекр-
шајни налог наплаћена новчана казна заменити казном 
затвора или радом у јавном интересу.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о општинским путевима на територији Општи не Вла-
сотинце ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 47/2016 и 
44/20).

Члан 90.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Сл.гласнику града Лесковца". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
01 број 06-20-6/2021, 

на седници од 18.03.2021.године 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Милан Јовић, с.р.
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Прилог 1: Као општински путеви на територији Општине Власотинце утврђују се:

Редни 
број

Ознака Путни правац Дужина км

1. ОП-1 Власотинце-Батуловце-Гложане-Прилепац (стари друм) 8,00
2. ОП-2 Власотинце - Јастребац - Доња Лопушња - Бистрица 19,00
3. ОП-3 Власотинце - Дадинце - Градиште - Горуње - Јастребац (Шијакови) 15,00
4. ОП-4 Власотинце - Шишава 4,00
5. ОП-5 Власотинце - Доња Ломница - Средор- Гуњетина - Комарица - 

граница општине (Равна Дубрава)
19,00

6. ОП-6 Комарица - Шумка 1,00
7. ОП-7 Власотинце - Црна Бара 9,00
8. ОП-8 Кукавица - Ладовица 2,50
9. ОП-9 Државни пут ИБ реда - Гложане - Прилепац - Ладовица 4,00
10. ОП-10 Државни пут ИБ реда - Стајковце 2,00
11. ОП-11 Државни пут ИБ - Батуловце 0,50
12. ОП-12 Шишава - Скрапеж 3,00
13. ОП-13 Државни пут ИБ реда - Конопница - Скрапеж 5,00
14. ОП-14 Доња Ломница - Горња Ломница - Црна Бара 5,00
15. ОП-15 Средор - Липовица 5,00
16. ОП-16 Локални пут Власотинце - Бистрица (ОП-2) - Горња Лопушња 2,00
17. ОП-17 Доња Лопушња - Ћелиште 5,00
18. ОП-18 Доња Лопушња - Стрешковац - Острц 5,00
19. ОП-19 Доња Лопушња - Равна Гора 4,50
20. ОП-20 Доња Лопушта - Самарница 4,00
21. ОП-21 Манастириште - Брезовица 5,00
22. ОП-22 Државни пут II реда (Бољаре) - Крушевица (велика Крушевица)-

Државни пут II реда (школа)
6,50

23. ОП-23  Бољаре - Црнатово - Ливађе - Крушевица 5,00
24. ОП-24 Државни пут ИБ реда (школа Крушевица)- Марковци- Прогон 3,00
25. ОП-25 Државни пут ИБ реда (река Власина) - Манкићево - Равни Дел - Проданча 8,00
26. ОП-26 Доњи Дејан - Горњи Дејан (крак) Златићево - Јаковљево 9,00
27. ОП-27 Државни пут ИБ реда (Камењари) - Борин Дол - Џакманово 5,00
28. ОП-28 Доњи Дејан - Прогон - Било 3,00
29. ОП-29 Свође- Габровик 3,00
30. ОП-ЗО Свође - Рајићево - Јаковљево 6,00
31. ОП-31 Државни пут ИБ реда (Заражак) - Алексине - Пржоње 5,00
32. ОП-32 Власотинце - Конопница - Стајковце 9,00
33. ОП-33 Горњи Орах - Лукачево 1,30
34. ОП-34 Горњи Орах - Јездине - Ђуове - Горњи Орах 9,50
35. ОП-35 Тегошница - Добровиш (левом обалом Тегошниче реке) 8,00
36. ОП-36 Тегошница - Језеро - Добровиш 7,00
37. ОП-37 Тегошница - Страњево 2,50
38. ОП-38 Тегошница - Доње Гаре - Крачинове 4,00
39. ОП-39 Тегошница - Јаковљево - Јаворје - Козило 11,00
40. ОП-40 Горњи Присјан-Доњи Присјан 3,00
41. ОП-41 Орашје-Државни пут 1Б реда 1,00
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115.
На основу члана 2, 3. и члана 4. Закона о комуналним 
делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 
104/2016, 95/2018), члана 57. Закона о превозу путника 
у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 
68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019, 
9/2020), члана 20. става 1 тачке 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129 од 29. 
децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 
16. децембра 2016 - др. закон, 47 од 20. јуна 2018.), и 
члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Власотинце 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19), Скупштина 
општине Власотинце на седници одржаној дана 
18.03.2021. године донела је,

ОДЛУКУ

О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин орга ни-
зовања јавног превоза путника на територији општи-
не Власотинце, права и обавезе предузећа и дру гог 
правног лица које обавља ову делатност, усло ви за 
континуирано обављање делатности, превоз путника, 
локације и уређење аутобуских стајалишта, као и 
други услови у погледу организације и обављања 
превоза путника у друмском саобраћају.

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају 
следеће значење:

1) аутобус је возило за превоз путника које има ви-
ше од девет места за седење укључујући и место за 
седење возача;

2) аутобуска станица је саобраћајни објекат у коме 
се врши пријем и отпрема аутобуса, укрцавање и 
искрцавање путника и пртљага, продаја и издавање во-
зних карата и других превозних исправа, давање оба-
вештења о превозу и пружање других услуга у вези са 
превозом;

3) аутобуско стајалиште је изграђен простор ван 
коловоза или прописно обележена површина на ко ловозу, 
намењена за заустављање аутобуса ради укр цавања и 
искрцавања путника и утовара и истовара пртљага;

4) БИС превоз је обављање линијског превоза до-
датним аутобусима истог превозника по истом реду 
вожње, при чему је дозвољено да превозник не користи 
по једина аутобуска стајалишта, односно аутобуске 
ста  ни це;

5) ванлинијски превоз је јавни превоз за који се ити-
нерер и други услови превоза утврђују посебно за сва-
ки превоз;

6) даљинар је акт којим је утврђена удаљеност у 
ки лометрима са минималним временима вожње ау то-
буса између аутобуских станица, односно ауто бу ских 
стајалишта у обављању међумесног превоза;

7) извод лиценце за превоз је јавна исправа којом 
надлежни орган потврђује да је аутобус којим домаћи 
превозник обавља јавни превоз путника унет у решење 
о издавању лиценце за превоз;

8) итинерер је превозни пут на коме се обавља пре-
воз путника од полазишта до одредишта;

9) јавни превоз је превоз који је под једнаким усло-
вима доступан свим корисницима превозних услуга и 
за који се наплаћује услуга превоза;

10) линија је релација или скуп релација између по-
четне аутобуске станице или аутобуског стајалишта и 
крајње аутобуске станице или аутобуског стајалишта;

11) линијски превоз је јавни превоз који се обавља 
на одређеној линији, одређеном учесталошћу, при 
че му се путници укрцавају и искрцавају на унапред 
одре ђеним аутобуским станицама или аутобуским ста-
ја лиштима;

12) лице одговорно за превоз је лице одговорно за 
послове управљања превозом;

13) лиценца за превоз је јавна исправа којом при-
вредно друштво, друго правно лице или предузетник 
сти че право на обављање свих или појединих врста ја-
вног превоза у друмском саобраћају;

14) лиценца за пружање станичних услуга је јавна 
исправа којом привредно друштво, друго правно лице 
или предузетник стиче право на обављање делатности 
пружања станичних услуга;
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15) локални превоз је превоз који се обавља на тери-
торији јединице локалне самоуправе, осим градског и 
приградског линијског превоза;

16) организована група путника је група која је 
обра зована пре почетка путовања, на основу уговора о 
орга низовању путовања;

17) повремени превоз је међународни ванлинијски 
превоз групе путника коју је унапред организовао на-
ручилац превоза или сам превозник;

18) посебан линијски превоз је превоз уговорен 
за одређену категорију путника, уз искључење оста-
лих путника, према уговореној учесталости и на уго-
вореном превозном путу;

19) превоз за сопствене потребе је превоз лица ко ји 
домаће привредно друштво, друго правно лице, пре-
дузетник или пољопривредник, односно страно пра-
вно лице или предузетник као помоћну активност 
врши у вези са обављањем послова из своје делатности 
без наплате услуге превоза;

20) превоз је свака вожња аутобуса или путничког 
возила са или без путника;

21) превозник је привредно друштво, друго правно 
лице или предузетник коме је сходно одредбама овог 
закона одобрено обављање јавног превоза у домаћем 
превозу, односно привредно друштво, друго правно 
лице или предузетник коме је, сходно националном за-
конодавству државе у којој се налази његово се диште, 
одобрено обављање јавног превоза путника или пре воза 
лица за сопствене потребе у међународном пре возу;

22) путни налог је документ који се издаје за аутобус 
и путничко возило којим се обавља превоз у друмском 
саобраћају;*

23) путничко возило је возило за превоз путника 
ко је има највише девет места за седење укључујући и 
место за седење возача;

24) путник је лице које, на основу уговора или друге 
одговарајуће исправе, има право на превоз;

25) путни лист је документ који домаћи превозник 
попуњава на прописаном обрасцу и којим се дозвољава 
обављање ванлинијског превоза на основу акта који 
доноси орган надлежан за издавање књиге путних 
листова. Књига путних листова је збирни документ 
образаца путних листова;

26) ред вожње је план обављања превоза на линији;

27) регистровани ред вожње је исправа којом се 
потврђује план обављања превоза на линији у домаћем 
превозу на основу акта који доноси орган надлежан за 
регистрацију и оверу реда вожње;

28) релација је растојање између два места на ли-
нији која су у реду вожње означена као аутобуске ста-
нице или аутобуска стајалишта;

29) сертификат о професионалној оспособљености 
је јавна исправа којом се потвр-ђује професионална 
оспособљеност лица одговорног за превоз за послове 
управљања превозом.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

Члан 3.
Поверавање обављања градског и приградског пре-
воза путника подразумева временски орочено уго-
ворно уређивање односа између Општине Власотинце 
и вршиоца ове комуналне делатности.
Скупштина општине Власотинце може обављање 
ове комуналне делатности по поступку прописаном 
Законом и посебном одлуком поверити привредном 
друштву или другом правном лицу коме је вршење 
јавног превоза путника као основна делатност упи-
сана у одговарајући регистар, на временски период 
од 5 до 30 година.

Члан 4.
Јавни линијски превоз путника на територији општи-
не Власотинце (у даљем тексту: превоз)у смислу ове 
одлуке, је комунална делатност обављања домаћег 
линијског превоза као градског и приградског пре во-
за путника, који обухвата обављање превоза путни-
ка аутобусима унутар насељених места или изме ђу 
насељених места која се налазе на територији општи-
не Власотинце.
Превоз у друмском саобраћају обавља се аутобусима 
и путничким возилима која испуњавају услове утвр-
ђене прописима којима се уређује безбедност саобра-
ћаја на путевима и прописима о стандардима за поје-
дине врсте аутобуса, односно путничких возила.
Аутобуси и путничка возила којима домаћи прево-
зник, домаће привредно друштво, друго правно лице, 
предузетник и пољопривредник обавља превоз у 
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друмском саобраћају морају бити регистрована на 
територији Републике Србије.

Члан 5.
У аутобусу, односно путничком возилу којим се 
обавља превоз у друмском саобраћају, осим пу тни-
чког возила привредних субјеката којима се обавља 
превоз, путничког возила у својини физичког лица 
ко јим то лице врши превоз за личне потребе и пу тни-
чког возила којим се обавља такси превоз пу тника, 
мора се налазити путни налог за аутобус, односно 
путничко возило, попуњен на прописан на чин, по-
тписан од стране возача и потписан и оверен од стра-
не овлашћеног лица.
 

Члан 6.
Аутобус којим се обавља превоз у друмском саобра-
ћају, осим аутобуса којим се обавља градски и при-
градски превоз путника, мора да има на бочним стра-
нама исписано пословно име превозника, а може да 
има и његов знак који ужива заштиту у складу са за-
коном којим се уређују жигови.
На крову аутобуса, односно путничког возила којим се 
обавља превоз у друм-ском саобраћају, осим аутобуса 
и путничког возила којим се обавља оспособљавање 
кандидата за возаче и путничког возила којим се 
обавља такси превоз, не могу се стављати кровне 
озна ке са пословним именом или другим натписима, 
као ни кровне ознаке без натписа.
Прималац лизинга и закупац аутобуса сматра се вла-
сником аутобуса у смислу права и обавеза из ст. 1. и 
2. овог члана. 

Члан 7.
Превозник мора поседовати утврђене опште услове 
превоза.
Општи услови превоза из става 1. Овог члана садрже 
нарочино заштитно време, начин и услове пријема 
путника у аутобус на аутобуским стајалиштима, по-
властице за превоз одређених путника, услове за 
при јем и чување пртљага и ствари које су примњене 
на превоз, правила коришћења возила иуслове ускра-
ћивања превоза (забрана пушења, узнемиравање пу-
тника и возача и сл.) и начин упознавања корисника 
превоза са условима превоза.

Општи услови превоза морају бити објављени у 
средствима информисања или на други одговарајући 
начин.

Превозник и посада возила дужни су на захтев кори-
сника превоза дати на увид опште услове пре воза.

Члан 8.
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако 
посебним прописима није другачије одређено, не могу 
се превозити деца испод 6 година старости без пратиоца, 
лица у напитом стању, животиње, посмртни остаци, 
експло зиви, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, на-
гризујуће, заразне материје и органски пероксиди.

III. УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА

1. Врсте јавног превоза 

Члан 9.
Јавни превоз путника на територији општине Вла-
сотинце се обавља као домаћи јавни превоз путника и 
то као: линијски превоз, ванлинијски превоз, посебан 
ли-нијски превоз и такси превоз.

Линијски превоз путника се обавља као градски и 
приградски превоз – превоз унутар насељених мес та 
или између насељених места која се налазе на тери-
тотији општине Власотинце.

2. Лиценца за превоз

Члан 10.

Домаћи превоз обавља се на основу лиценце за оба-
вљање свих или појединих врста јавног превоза у 
друмском саобраћају (у даљем тексту: лиценца за 
пре воз).

Министарство надлежно за послове саобраћаја изда је 
лиценцу за превоз и извод лиценце за превоз привредном 
друштву, другом правном лицу или предузетнику са 
седиштем на територији Републике Србије.

Лиценца за превоз не издаје се за обављање такси 
превоза и превоза лица за сопствене потребе.
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IV. ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

1. Линијски превоз путника 

Члан 11.
Линијски превоз путника на територији општине 
Власотинце може обављати привредно друштво, дру-
го правно лице или предузетник (у даљем тексту: 
превозник) коме је сходно одредбама закона којим 
се регулише превоз путника у друмском саобраћају 
одобрено обављање јавног превоза у домаћем пре-
возу.

Члан 12.
Линијски превоз путника на територији општине 
Власотинце може обављати превозник коме је 
поверено обављање ове комуналне делатности, по 
поступку прописаном законом и одлуком Скупштине 
општине Власотинце.

Члан 13.
Линије у линијском превозу путника одређује предсе-
дник Општине, по разматрању на општинском већу, а 
на предлог одељења надлежног за послове саобраћаја 
по прибављеном мишљењу управљача пута и ПС 
Власотинце.

Члан 14.
Превозник може отпочети обављање линијског пре-
воза путника ако има регистрован и оверен ред во-
жње.
Ред вожње садржи податке утврђене Правилником о 
садржини обрасца реда вожње, садржини и начину 
вођења регистра и начину овере реда вожње у међу-
месном превозу ("Сл. гласник РС", бр. 19/17).
Превоз по регистрованом реду вожње може да обавља 
само превозник на чије пословно име је регистрован 
ред вожње.
Забрањено је превознику на чије пословно име је 
регистрован ред вожње закључивање уговора о заје-
дничком обављању превоза са другим прево зницима 
по том реду вожње.

Члан 15.
Регистрацију и оверу реда вожње за линијски пре воз 
путника на територији општине Власотинце вр ши 
инспектор надлежан за послове саобраћаја Општи-
нске управе општине Власотинце.
Превозник је дужан да најкасније до 15. маја текуће 
године достави захтев за регистрацију и оверу реда 
вожње.

Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње подноси 
се:

- Извод из регистра Агенције за привредне реги-
стре о вршењу делатности јавног линијског пре воза 
путника;

- доказ о испуњености законом утврђених услова 
(фотокопију лиценце за превоз министарства надле-
жног за послове саобраћаја)

- Уговор о поверавању обављања делатности пре-
воза

- Подаци о могућности коришћења аутобуских ста-
ја лишта за одређену врсту превоза

- Ред вожње у 5 примерака.

Регистрација и овера реда вожње врши се у року од 
15 дана од дана достављања.
Ред вожње се оверава са роком важења од годину 
дана и почетком важења од 1. јуна текуће године.
Инспектор надлежан за послове саобраћаја води 
регистар оверених редова вожње и регистар линија.

Члан 16.
Време поласка из почетне и крајње аутобуске станице, 
односно аутобуског стаја-лишта и време доласка и 
поласка на свим аутобуским станицама и аутобуским 
стајалиштима у реду вожње, мора бити усклађено са 
временом вожње примереним за безбедно одвијање 
саобраћаја.
Ред вожње усклађује се са потребама грађана, почетком 
радног времена, територијалним размештајем радних 
и осталих јавних функција, животних и других услова 
места где се организује превоз.
Време поласка из почетне и крајње аутобуске станице, 
односно аутобуског стајалишта и време доласка и 
поласка на свим аутобуским станицама и аутобуским 
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стајалиштима у реду вожње, мора бити усклађено са 
временом вожње примереним за безбедно одвијање 
саобраћаја.
Превозник може поднети захтев за измену регистро-
ваног реда вожње.
Предлог за измену реда вожње, превозник доставља 
Општинском већу ради доношења коначне одлуке.
По доношењу коначне одлуке општинског већа - при-
хвтању предлога превозни-ка, инспектор надлежан за 
послове саобраћаја региструје измену реда вожње у 
линијском превозу путника са роком важења до 31. маја 
текуће године.

Члан 17.
Цену услуга у јавном линијском превозу путника 
утврђује Скупштина општине посебним решењем.
Одлуку о промени цена доноси вршилац комуналне 
делатности.
На одлуку о промени цена сагласност даје надлежни 
орган јединице локалне самоуправе.
Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, 
вршилац комуналне делатности надлежном органу 
јединице локалне самоуправе доставља образложење 
које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну 
структуру предложене цене.
Јединица локалне самоуправе објављује захтев за 
давање сагласности на одлуку о промени цена ко-
муналних услуга, са образложењем, на огласној та-
бли у седишту јединице локалне самоуправе, као и 
у електронском облику путем интернета, најмање 15 
дана пре доношења одлуке.

1.1 Права и обавезе превозника

Члан 18.
О отпочињању обављања линијског превоза прево-
зник обавештава кориснике превоза путем средстава 
јавног информисања или на други одговарајући на-
чин.

Члан 19.
Превозник је дужан да се придржава регистрованог 
реда вожње.

Укрцавање и искрцавање путника у аутобус у лини-
јском превозу врши се на аутобуским станицама и 
аутобуским стајалиштима која су унета у регистро-
вани ред вожње.

Члан 20.
Превозник је дужан да у линијском превозу прими 
сваког путника у гра-ницама расположивих места 
уписаних у саобраћајну дозволу.
Превозник је дужан да обезбеди превоз пртљага исто-
времено с превозом путника коме пртљаг при пада, у 
складу са општим условима међумесног пре воза.

Члан 21.
Превозник не може било којом својом радњом која се 
односи на давање на коришћење регистрованог реда 
вожње да омогући другим правним или физичким 
лицима која не испуњавају услове прописане законом 
и овом одлуком да обављају линијски превоз.

Члан 22.
У току важења реда вожње линијски превоз може се 
привремено обуставити или изменити у случајевима:

- прекида саобраћаја због више силе или извођења 
радова на реконструкцији пута;

- мера надлежног републичког или општинског 
органа које непосредно утичу на ограничење саобра-
ћаја, док те мере трају.

Превозник је дужан да о обустави, односно измени 
превоза из става 1. овог члана, без одлагања обавести 
Општинско веће, односно орган надлежан за реги-
страцију и оверу реда вожње, а путем средстава ја-
вног информисања и кориснике превоза.

Члан 23.
Регистровани ред вожње, односно полазак из реги-
стро ваног реда вожње инспектор надлежан за послове 
саобраћаја ће брисати из регистра ако прево зник:

- не отпочне да обавља превоз по регистрованом 
реду вожње, у року од три дана од дана почетка ва-
жења реда вожње, односно важења режима оба вљања 
превоза на линији;
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- престане да обавља превоз по регистрованом ре-
ду вожње, односно не обави превоз на релацији од 
почетне до крајње аутобуске станице, односно ау-
тобуског стајалишта, дуже од 5 дана узастопно у току 
важења реда вожње;

- повремено не обави превоз по регистрованом 
реду вожње, односно не обави превоз на релацији 
од почетне до крајње аутобуске станице, односно ау-
тобуског стајалишта, у укупном трајању дужем од 10 
дана у току важења реда вожње;

- врши укрцавање и искрцавање путника у истом 
насељу, односно истом насељеном месту које нема 
уписано у регистровани ред вожње, више од пет пута 
у календарској години у току важења реда вожње.

Брисање реда вожње врши орган надлежан за реги-
страцију истих.

Члан 24.
Превозник који намерава да престане да обавља ме-
ђумесни превоз по регистрованом реду вожње ду-
жан је да, најмање 10 дана пре намераваног датума 
престанка обављања превоза, поднесе захтев за одја-
ву регистрованог реда вожње и у истом року оба вести 
пружаоце услуга и кориснике превоза пу тем средстава 
јавног информисања или на други одговарајући начин.
Орган надлежан за регистрацију доноси решење о 
брисању регистрованог реда вожње из регистра, са 
датумом престанка обављања превоза наведеним у 
захтеву из става 1. овог члана.

Члан 25.
У аутобусу којим се обавља линијски превоз мора се 
налазити:

- регистровани ред вожње, односно фотокопија 
регистрованог реда вожње оверена печатом и потпи-
сом овлашћеног лица превозника;

- важећи ценовник оверен печатом и потписом 
овлашћеног лица превозника;

опште услове превоза

- истакнут, на предњој страни аутобуса и са стране 
поред улазних врата назив линије према реду вожње.

На бочним странама аутобуса мора бити истакнуто 
пословно име односно назив превозника.

1.2 Права и обавезе путника

Члан 26.
У случају прекида вожње због техничке неиспра-
вности аутобуса, путници могу са истом возном ка-
ртом наставити вожњу другим аутобусом на истој 
ли нији.
Уколико у последњој вожњи дође до квара аутобуса, 
превозник је дужан да обезбеди други аутобус којим 
ће путници са истом возном картом наставити вожњу.

Члан 27.
Превоз путника обавља се аутобусима који мора-
ју испуњавати прописане техничке услове о испра-
вности возила као и услове прописане овом Одлуком.
Возила којима се обавља превоз морају бити уредно 
обојена, чиста и проветрена. У зимском периоду 
возила у току вршења превоза морају бити загрејана.
За време стајања на почетној и крајњој станици, а пре 
уласка путника у возило, возно особље је дужно да 
возило прегледа, очисти и проветри.

Члан 28.
Возно особље је обавезно да за време рада према пу-
тницима опходи са пажњом и предусретљивошћу.

Члан 29.
За коришћење превоза путник је дужан да у возилу 
поседује оверену возну карту, претплатну карту или 
другу важећу возну исправу.
Путник је дужан да на захтев овлашћеног лица пре-
возника покаже одговарајућу возну исправу.

Члан 30.
Ствари нађене у аутобусу и на аутобуском стајалишту, 
предају се возном особљу.
За нађене ствари, возно особље ће налазачу издати 
потврду у којој ће назначити број линије, број ауто-
буса, време налажења и кратак опис нађене ствари.
Уколико се власник нађене ствари не пронађе за време 
вожње, возно особље ће ствари и копију потврде 
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пре дати одговарајућој служби превозника одмах по 
завршетку рада.

Члан 31.
Забрањено је:

- улазити у возило у напитом стању или са прљавим 
оделом,

- уносити у возило животиње,

- уносити у возило оружје, осим лица која су по-
себним прописима овлашћена за ношење оружја,

- уносити у возило ствари које могу повредити, 
оште тити и упрљати путника или возило,

- уносити у возило запаљиви и експлозивни ма-
теријал,

- узнемиравати возно особље и ометати их на њи-
ховој дужности, као и узнемиравати путнике виком, 
непристојним понашањем и сличним посту пцима,

- пушити у возилу,

- бацати отпатке и пљувати.

Превозник је дужан да забране из претходног става 
истакне на видном месту у возилу, као и да опомене пу-
тника који поступа противно забранама из претходног 
става.
Путник који и поред опомене изврши коју радњу из 
става 1. овог члана биће удаљен из возила и про тив 
таквог путника надлежни органи покренуће пре-
кршајне санкције.

Члан 32.
Једном годишње, од 15. до 31. јануара корисници услуга 
јавног линијског превоза путника могу да се изјасне о 
квалитету пружања од стране вршилаца комуналних 
делатности, које ће бити организовано електронским 
путем.

Члан 33.
За линијски приградски и међумесни превоз путника 
на територији општине Власотинце одређује се сле-
дећа аутобуска стајалишта: 

1. На делу државног пута ДП IB 39 (М-9) Вла-
сотинце – Лесковац и обрнуто:

- "Културни центар - Биоскоп" у улици Трг осло-
бођена бр 1

- Трг Драгољуба Петровића – испред Тржног це-
нтра

- "Власинка"
- "Орашачка долина"
- Раскрсница са локалним путем за Конопницу 
- Раскрсница са локалним путем за Батуловце
- Раскрсница са локалним путем за Стајковце

2. На делу државног пута ДП IB 39 (М-9) Власотинце 
– Тегошница и обрнуто:

- "Беско"
- Манастириште
- Бољаре
- Равноделски мост
- Крушевица
- Дејан – сукнари 
- Камењари
- Свође код гробља
- Свође - Амбуланта
- Свође Школа
- Алексине
- Пржојне
- Горњи Орах
- Тегошница

3. На делу државног пута ДП IB 39 (М-9) Власотинце 
– Свође и делу регионалног пута Горњи Присјан – 
Доњи Присјан (релација Власотинце- Свође - Горњи 
Присјан- Доњи Присјан)

- "Беско"
- Манастириште
- Бољаре
- Равноделски мост
- Крушевица 
- Дејан –сукнари
- Камењари
- Свође код гробља
- Свође – Амбуланта
- Свође- Основна школа 
- Свође Тропшинци
- Горњи Присјан

4. На локалном путу Власотинце- Орашје-Ладовица
- " Културни ценра - Биоскоп "
- "Трг Драгољуба Петковића"
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- "Власинка"
- Крстина долина
- Орашје код споменика 
- Орашје код "Цонкини",
- Кукавица,
- Ладовица- улаз у село,
- Ладовица код Школе.

5. На локалном путу Власотинце – Лопушња
- "Културни ценра - Биоскоп",
- Раскрсница ул. Милорада Величковића и 

Драгољуба Петковића,
- Јастребац кафана, 
- Градиште,
- Марићи,
- Доња Лопушња,
- Ћелиште,
- Самарница,
- Горња Лопушња.

6. На локалном путу Власотинце – Липовица 
- Раскрсница Мије Миленковића и Вељка Влахо-

вића,
- Раскрсница пута Шишва – Доња Ломница,
- Доња Ломница , код Основне школе,
- Средор,
- Липовица – Основна школа.
- Полазна станица за сва стајалишта је главна ау-

тобуска станица Власотинце.

Члан 34.
Аутобуска стајалишта у градској зони морају бити 
обележена хоризонталном и вертикалном сигна лиза-
цијом, а стајалишта ван града вертикалном сигнали-
зацијом.

2. Ванлинијски превоз

Члан 35.
Ванлинијски превоз обавља се на основу путног листа 
и писменог уговора закљученог између превозника 
и корисника превоза, односно привредног друштва, 
другог правног лица или предузетника који посредује 
у закључивању уговора о превозу којим се утврђује 
нарочито превозни пут са утврђеним полазиштем и 

одредиштем, време почетка обављања превоза, места 
укрцавања и искрцавања путника и цена превоза.
Уговор из става 1. овог члана који је превозник закључио 
са физичким лицем, које није предузетник, мора бити 
оверен код органа надлежног за оверу.
У ванлинијском превозу превозник може за једну вожњу 
закључити само један уговор који мора бити нумерисан 
и закључен само са једним корисником.
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском 
превозу врши се само на местима која су утврђена 
уговором из става 1. овог члана, на којима је дозвољено 
заустављање и паркирање и могуће безбедно укрцавање 
и искрцавање.
Превозници који обављају ванлинијски превоз не 
могу укрцавати и искрца-вати путнике на аутобуским 
стајалиштима.
Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз 
мора бити сачињен читко и закључен и оверен печа-
том и потписом овлашћеног лица превозника пре 
постављања аутобуса за укрцавање путника у по ла-
зишту.
Превозник је дужан да путни лист и уговор о превозу 
чува две године од дана обављеног превоза.
Књигу путних листова издаје министарство надлежно 
за послове саобраћаја.

Члан 36.
Ванлинијски превоз који се обавља аутобусом:

1) свакодневно на истом или сличном превозном 
путу, односно истог дана у недељи или

2) свакодневно, односно истог дана у недељи, са 
истим или сличним местима укрцавања и искрцавања 
путника, јесте линијски превоз, који се обавља 
супротно условима прописаним овом одликом.

Члан 37.
У аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз мо-
ра се налазити примерак уговора на основу кога се 
обавља превоз, попуњен путни лист и истакнут на 
предњој страни аутобуса натпис: "Слободна вожња".
Путни лист из става 1. овог члана мора бити попуњен 
читко, тачно и закључен и оверен печатом и потписом 
овлашћеног лица превозника пре постављања ауто-
буса за укрцавање путника у полазишту.
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Забрањено је прецртавати и исправљати податке уне-
те у путни лист.

Путни лист из става 1. овог члана мора бити закључен 
и оверен посебно за сваку вожњу садржану у уговору 
о превозу и у њему се не може налазити већи број 
имена путника од броја расположивих места уписа-
них у саобраћајној дозволи аутобуса.

3. Посебан линијски превоз 

Члан 38.

Посебан линијски превоз је превоз радника из места 
становања на посао и са посла, као и ђака и студената 
из места становања до школе и из школе, са посебним 
идентификационим возним исправама (недељна, 
ме сечна, годишња и сл.), који се обавља на основу 
пи сменог уговора и списка путника и без примања 
других путника.

Закључивање уговора из става 1. овог члана са фи-
зичким лицем, које није предузетник, није дозво-
љено.

Уговором из става 1. овог члана, који мора бити ну-
ме рисан, утврђује се нарочито превозни пут са утвр-
ђеним полазиштем и одредиштем, места укрца вања и 
искрцавања путника, план обављања превоза и цена 
превоза.

У свакој појединачној вожњи којом се извршава уговор 
о посебном линијском превозу, аутобусом се могу пре-
возити само радници, ђаци, односно студенти кори-
сника превоза са којим је закључен уговор (одређеног 
привредног субјекта, одређене организације, одређене 
установе и др.).

Укрцавање и искрцавање путника у посебном линијском 
превозу врши се на местима која су утврђена уговором 
из става 1. овог члана.

Превозници који обављају посебан линијски превоз не 
могу укрцавати и искрцавати путнике на аутобуским 
стајалиштима.

Списак путника из става 1. овог члана на основу кога 
се обавља посебан линијски превоз мора бити по-
пуњен читко, тачно и закључен и оверен печатом и 
потписом овлашћеног лица превозника.

Превозник је дужан да уговор о превозу и списак 
путника чува две године од дана обављеног превоза.

Члан 39.
У аутобусу којим се обавља посебан линијски превоз 
мора се налазити примерак уговора на основу кога се 
обавља превоз, списак путника за сваку појединачну 
вожњу којом се извршава уговор о посебном линијском 
превозу и на предњем делу аутобуса натпис: "Посебан 
линијски превоз".
Списак путника из става 1. овог члана мора бити по-
пуњен читко, закључен и оверен печатом и потписом 
овлашћеног лица превозника, пре постављања аутобу-
са за укрцавање путника у полазишту.

Члан 40.
Превозник који је уговорио посебан линијски превоз 
дужан је да путницима обезбеди идентификационе 
возне исправе.
Забрањено је превознику који обавља посебан ли-
ни јски превоз да превози путнике без идентифи ка-
ционих возних исправа.
Идентификациона возна исправа садржи нарочито 
име, презиме и фото-графију путника, као податке 
о личности, назив корисника превоза, превозни пут, 
рок важења, потпис и печат издаваоца возне исправе.

 
V АУТО–ТАКСИ ПРЕВОЗ

Члан 41.
Такси превоз је ванлинијски превоз путника који се 
обавља путничким аутомобилом, а услови, начин оба-
вљања и организација за обављање такси превоза ре-
гулисани су законом и одлукама Скупштине општи не.

VI НАДЗОР

Члан 42.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредабa 
ове Одлуке врши овлашћени инспектор Одељења за 
инспекцијске послове Општинске управе Општине 
Власотинце.

Члан 43.
Овлашћени инспектор има права, дужности и овла-
шћења над применом одредаба ове одлуке сходно 
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Закону о превозу путника у друмском саобраћају 
("Службени гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 
44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019, 9/2020).

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.
Новчаном казном у фиксном износу од 110.000,00 
динара казниће се правно лице за поступање супротно 
одредбама ове одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 ди-
нара казниће се предузетник за поступање супро тно 
одредбама ове одлуке
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара 
казниће се физичко и одговорно лице у пра вном лицу за 
поступање супротно одредбама ове одлуке.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о градском и приградском превозу путника на 
територији Општине Власотинце ("Сл.гласник града 
Лесковца", бр. 17/2017).

Члан 46.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Леско вца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06-20-7/2021, 

дана 18.03.2021. године.

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Милан Јовић,с.р.

116.
На основу члана 99, 100, 101, 103 и 104 Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 
8.Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18), 
члана 20. ст. 1. тачке 2. Закона о лoкалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016 и 47/2018) и члан 40. Статута општине Вла-

сотинце (''Службени гласник града Лесковца'', бр. 
6/19), Скупштина општине Власотинце на седници 
одржаној дана 18.03.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

О ОТУЂЕЊУ, ДАВАЊУ У ЗАКУП И 
ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком (у даљемтексту: Одлука), утврђују се 
услови, начин и поступак отуђења, давања у закуп и 
прибављања грађевинског земљишта у јавној својини (у 
даљем тексту: грађевинско земљиште), ради изградње и 
привођења намени у складу са одговарајућим планским 
актима, доношења и поништаја решења о отуђењу и 
давању у закуп, измена уговора о закупу и престанак 
закупа, на територији Општине Власотинце.
Општина Власотинце се стара о рационалном кори-
шћењу грађевинског земљишта према намени земљи-
шта одређеној планским документом, у складу са За-
коном о планирању и изградњи (у даљемтексту: За кон).

1. Појам грађевинског земљишта

Члан 2.
Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено 
законом или планским документом за изградњу и 
коришћење објеката, као и земљиште на којем су 
изгра ђени објекти у складу са законом.

2. Коришћење грађевинског земљишта

Члан 3.
Грађевинско земљиште се користи према намени 
одређеној планским документом, на начин којим се 
обезбеђује његово рационално коришћење, у складу 
са законом.

Својински режим над грађевинским земљиштем

Члан 4.
Грађевинско земљиоште може бити у свим облицима 
својине.
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Право својине на грађевинском земљишту у јавној 
својини има Република Србија, аутономна покрајина, 
односно јединица локалне самоуправе.

Члан 5.
Грађевинско земљиште је у промету.
Грађевинско земљиште у јавној својини је у промету, 
под условима прописаним Законом и другим пропи-
сима.

3. Врсте грађевинског земљишта.

Изграђено и неизграђено грађевинско земљиште

Члан 6.
Грађевинско земљиште може бити изграђено и неи-
зграђено.
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме 
су изграђени објекти намењени за трајну употребу, у 
скла ду са законом.
Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на 
коме нису изграђени објекти, на коме су изграђени обје-
кти без грађевинске дозволе и привремени објекти.

Уређено и неуређено грађевинско земљиште

Члан 7.
Грађевинско земљиште може бити уређено и неу ре-
ђено.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у 
складу са планским документом комунално опремљено 
за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, 
електромрежа, обезбеђено снабдевање водом идр).

4. Уређивање грађевинског земљишта

Члан 8.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово 
припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, 
изра ду геодетских, геолошких и других подлога, изра ду 
планске и техничке документације, програма за уре ђи-
вање земљишта, расељавања, уклањање објеката, са ни-
рање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 

комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење по-
вршина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта обавља се у скла-
ду са важећим планским документом према сре дњо-
рочним и годишњим програмима уређивања које до-
но си надлежно Одељење, за сваку календарску го ди ну 
до 31.12.текуће године за наредну годину, при чему 
се доносилац програма посебно стара о заштити, ра-
ционалном и одрживом коришћењу земљишта.

5. Припремање и опремање грађевинског земљишта 
средствима физичких или правних лица

Члан 9.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу 
закона и ове одлуке, а налази се у обухвату планског до-
кумента на основу кога се могу издати локацијски усло-
ви, односно грађевинска дозвола, може се припре мити 
и средствима физичких или правних лица.
Физичка и правна лица подносе Одељењу за урбанизам, 
привреду, заштиту животне средине и имовинско-
правне послове предлог о финансирању припремања, 
односно опремање грађевинског земљишта.
Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне 
средине и имовинско-правне послове дужно да одлучи 
о предлогу у року од 15 дана од дана пријема предлога.
Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне 
средине и имовинско-правне послове у име и за рачун 
општине, може са лицем из става 1.oвог члана закључити 
уговор о заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта, који нарочито садржи:

1) Податке о локацији, односно зони у којој се пла-
нира опремање грађевинског земљишта.

2) Податке из планског документа и техничке усло-
ве за изградњу.

3) Податке из програма за уређивање грађевинског 
земљишта.

4) Границе локације која се припрема, односно 
опре ма са пописом катастарских парцела.

5) Динамику и рок изградње.
6) Обавезу општине као инвеститора да обезбеди 

стручни надзор у току извођења радова.
7) Одређивање учешћа сваке уговорне стране у 

обезбеђивању, односно финансирању израде техни-
чке документације и стручне контроле техничке 
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доку ментације, извођењу радова и избору извођача 
радова, као и других трошкова у вези са опремањем 
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове 
обезбеђивања финансијских и других средстава.

8) Одређивање објеката који се граде и који ће 
прећи у својину општине

9) Одређивање износа учешћа лица из става 1.овог 
члана у финансирању припремања, односно опремања 
грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

10) Средства обезбеђења испуњена обавеза уго-
ворних страна.

6. Финансирање уређивања грађевинског земљишта.

Члан 10.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта 
обезбеђују се из средстава остварених од:

1) Доприноса за уређивање грађевинског земљи-
шта,

2) Закупнине за грађевинско земљиштe,
3) Отуђења или размене грађевинског земљишта,
4) Претварање права закупа у право својине у 

скла ду са законом,
5) Накнаде за уређење грађевинског земљишта у 

смислу члана 8.ове Одлуке и
6) Других извора у складу са законом.

II ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

Надлежност и надлежни органи

Члан 11.
Грађевинским земљиштем у јавној својини општине 
(у даљем тексту: грађевинско земљиште) располаже 
општина, у складу са законом којим је уређена област 
грађевинског земљишта (у даљем тексту: закон) и 
овом одлуком.
Располагањем грађевинским земљиштем, у смислу 
ове одлуке, сматра се:

1. Отуђење,
2. Давање у закуп,
3. Међусобно располагање власника грађевинског 

земљишта у јавној својини,

4. Улагање у капитал,
5. Установљавање права стварне службености.

Општина прибавља грађевинско земљиште у јавну 
својину општине у складу са законом, Уредбама Владе 
РС, овом и другим одлукама.
Под отуђењем грађевинског земљишта, односно под 
прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину 
сматра се и размена непокретности.

Члан 12.
Скупштина општине Власотинце (у даљем тексту: Ску-
пштина) доноси решење о располагању грађевинским 
земљиштем, прибављању грађевинског земљишта у ја-
вну својину општине, као и сва друга решења и друге 
акте који се доносе на основу ове Одлуке.
Скупштина општине одлучује и о другим питањима 
и актима који се доносе на основу ове одлуке осим о 
оним питањима која су изричито уређена законом и 
Уредбама Владе РС.
Председник општине (у даљем тексту председник) 
на образложен предлог Општинске управе покреће 
поступак располагања и прибављања грађевинског 
земљишта у јавној својини општине.
Акта из става 1. и 2.oвог члана, за Скупштину, Пре-
дседника и Општинско веће, припрема Општинска 
упра ва, Одељење за урбанизам, привреду, заштиту 
жи вотне средине и имовинско-правне послове.

Члан 13.
Грађевинско земљиште у јавној својини на територији 
Општине Власотинце отуђује се или даје у закуп по 
тржишним условимa ради изградње, на начин и по 
поступку утврђеним Законом и овом Одлуком, а све 
према намени и на начин којим се обезбеђује његово 
рационално коришћење.
Планиране површине јавне намене могу се дати у кра-
ткорочни закуп ради постављања монтажних објека та 
привременог карактера, на одређено време, до приво-
ђења планираној намени, под условима одре ђе ним овом 
одлуком.

Члан 14.
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапре-
ђивање и заштиту грађевинског земљишта обухвата: 
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припрему средњорочних и годишњих програма уре-
ђи вања грађевинског земљишта, уређивање грађе ви-
нског земљишта, старање о заштити, рационалном и 
одрживом коришћењу грађевинског земљишта, као и 
обављање других послова у складу са законом и другим 
прописима.

 III УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА 
И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

А) Услови давања у закуп грађевинског земљишта за 
постављање монтажних објеката привременог кара-
ктера на површинама јавне намене

Члан 15.
Грађевинско земљиште на територији Општине Власо-
тинце се може дати у закуп на одређено време за по-
стављање монтажних објеката привременог кара ктера, 
под условима, на начин и по поступку утврђеном За-
коном и овом одлуком, а у складу са Програмом да-
ва ња у закуп на одређено време грађевинског земљи-
шта јавне намене, а највише до привођења земљи шта 
планираној намени.
Програм из ставa 1. доноси Општинско веће, на предлог 
Одељења за урбанизам, привреду, заштиту животне 
седине и имовинско-правне послове (у даљем тексту 
Одељење).
Програм из ставa 1.oвог члана садржи ознаку и површи-
ну земљишта, намену и величину објекта, урбани стичке 
услове за постављање привременог монтажног објекта, 
врсту делатности која се може обављати и сл.
Постојеће и планиране површине јавне намене, не могу 
се отуђити из јавне својине.

Члан 16.
Лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп на 
одређено време дужно је да, пре закључења уговора о 
закупу, достави главни пројекат за изградњу привре-
меног објекта и пројекат рушења тог објекта, са пре-
драчуном трошкова рушења.
Средства у висини предрачуна трошкова рушења из 
одобреног пројекта, при закључивању уговора о при-
временом коришћењу земљишта, депонују се код 

Оде љења за финансије.
Ако власник у року утврђеном уговором не уклони 
објекат, рушење и одношење грађевинског материјала 
извршиће надлежна инспекција из средстава депо-
зита.
Депозит се власнику враћа у целини ако сам уклони 
објекат.

Б) Услови отуђења грађевинског земљишта

Члан 17.

Грађевинско земљиште у јавној својини може се 
отуђити, ради изградње, у складу са Програмом 
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини.
Изузетно од става 1. грађевинско земљиште у јавној 
својини се може отуђити под следећим условима:

- Ако је такво отуђење у интересу Општине, одно-
сно ако се тиме обезбеђују већи приходи за Општину 
или бољи услови за ефикасно вршење његових права 
и дужности.

- Ако се отуђује по тржишним условима.
Одлуку о покретању поступка отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини из става 2. доноси Општи-
нско веће на образложен предлог надлежног Одељења 
општинске управе.
Програм из става 1.овог члана доноси Скупштина 
општине на предлог Одељења за урбанизам, при-
вреду, заштиту животне средине и имовинско-правне 
послове.
Програм из става 1.овог члана садржи ознаку и по-
вршину земљишта, намену и величину објекта, урба-
нистичке услове за изградњу објекта, врсте дела-
тности које се могу обављати и слично.

Члан 18.
Грађевинско земљиште у јавној својини не може се 
отуђити или дати у закуп, ако није донет плански до-
кумент на основу кога се издају локацијски услови, 
односно грађевинска дозвола.

Члан 19.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 
као неизграђено и уређено.
Грађевинско земљиште се може отуђити или дати у 
закуп и као неизграђено грађевинско земљиште ко-
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је није уређено, ако учесник у поступку јавног на-
дметања, односно подносилац захтева у поступку 
да вања у закуп или отуђења грађевинског земљишта 
непосредном погодбом, прихвати прописане услове 
за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, 
односно условима за непосредну погодбу, и уговором 
преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално 
опремање грађевинског земљишта.

Члан 20.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 
јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним 
огласом, по тржишним условима, у складу са Законом 
и овом Одлуком. 
Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или 
дати у закуп и непосредном погодбом у случајевима 
предвиђеним Законом о планирању и изградњи.

Члан 21.
Одлуку о расписивању огласа за отуђење или давања 
у закуп путем јавног надметања или прикупљање 
понуда доноси Општинско веће у складу са чланом 
4. и 6.ове Одлуке, у зависности да ли се у закуп даје 
грађевинско земљиште јавне намене за постављање 
монтажних објеката привременог карактера или се 
отуђује грађевинско земљиште из јавне својине, ради 
изградње објекта.

IV ЈАВНИ ОГЛАС

Члан 22.
Оглас о јавном надметању, односно прикупљању 
понуда за отуђење грађевинског земљишта објављује 
се у средствима јавног информисања (у локалном 
листу, у дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије) и на огласној табли и 
званичном сајту Општине Власотинце, најмање 30 
дана пре дана одржавања јавног надметања.

Члан 23.
Оглас обавезно садржи:

1) Ознаку да ли се грађевинско земљиште отуђује 
или даје у закуп путем јавног надметања или путем 
прикупљања понуда;

2) Дужину трајања закупа (уколико се земљиште 
даје у закуп);

3) Податке о земљишту које се отуђује или даје 
у закуп (број парцеле, површина, локација, подаци 
из урбанистичке, односно планске документације о 
земљишту и објектима који се на њему могу градити 
и сл.)

4) почетни (најнижи) износ цене за отуђење, одно-
сно закупнине;

5) висину депозита изражену у процентима у 
односу на почетну цену и рок за уплату депозита у 
по ступку јавног надметања, односно за подношење 
понуда у поступку прикупљања понуда;

6) назив и адресу органа коме се пријаве, односно 
понуде подносе;

7) рок за подношење пријава за јавно надметање, 
односно прикупљање понуда;

8) обавештење о датуму и времену пријема пријава 
односно понуда;

9) обавештење о времену и месту где ће се спро-
вести поступак јавног надметања, односно при ку-
пљање понуда;

10) посебне напомене: да се понуде (уколико се 
спроводи поступак прикупљања понуда) достављају 
у запечаћеним ковертама са назнаком: "Понуда, не 
отварај", напомену у погледу обавеза лица, коме 
се даје у закуп грађевинско земљиште у складу са 
одредбама члана 4.ове одлуке, као и друге напомене;

11) рок, начин и динамику плаћања цене за отуђење 
односно закупнине;

12) назив органа који спроводи поступак јавног на-
дметања, односно прикупљања понуда;

13) рок у коме ће учесници поступка бити оба-
вештени о резултатима спроведеног поступка јавног 
надметања, односно прикупљања понуда и рок за 
повраћај гарантног износа учесницима који нису 
изабрани као најповољнији понуђачи;

14) обавештење о садржини пријаве односно доку-
ментацији која се мора приложити приликом подно-
шења пријаве одн.понуде;

15) рок привођења грађевинског земљишта на-
мени,

16) одредбу да подносиоци неблаговремене и не-
потпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку 
јавног надметања, односно да ће неблаговремене и 
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непотпуне пријаве бити одбачене:
17) рок за плаћање доприноса за уређивање грађе-

винског земљишта и
18) напомену да је стицалац, односно закупац у 

обавези да изврши промену намене земљишта, уко-
лико иста није извршена пре расписивања огласа.

Поред елемената које оглас обавезно мора да садржи, 
у складу са ставом 1.овог члана, оглас може да садржи 
и друге елементе који се односе на услове отуђења/
закупа, земљишта које је предмет отуђења односно 
закупа, посебне напомене и сл.

Члан 24.
Поступак отуђења или давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини спроводи Комисија за 
спровођење поступка отуђења односно давања у за-
куп грађевинског земљишта у јавној својини (у да-
љем тексту: Комисија) у складу са Законом и овом 
Одлуком.
Комисију из става 1.овог члана својим актом образује 
Општинско веће.Актом о именовању утврђује се број 
чланова Комисије и састав Комисије.
Именовање и разрешење чланова Комисије, као и 
задатак Комисије утврђује Општинско веће актом о 
образовању Комисије, у складу са овомОдлуком.

Члан 25.
Комисија је обавезна да у року који не може бити 
краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања у сре-
дствима јавног информисања приступи јавном на-
дметању, односно отварању понуда, а што ће бити 
прецизирано самим огласом.
О току поступка јавног надметања и прикупљања 
понуда води се записник.

Члан 26.
Почетну (најнижу) цену за отуђење односно заку-
пнину утврђује се на основу Акта надлежног по-
ре ског органа или другог надлежног органа ко јим 
је извршена процена тржишне вредности не по кре-
тности.
Висину депозита, начин плаћања закупнине, као и 
лицитациони корак утврђује Општинско веће.

Члан 27.
Најповољнијим понуђачем, односно понудом, у смислу 
ове Одлуке сматра се понуђач, односно понуда која са-
држи највишу цену/ износ закупнине, најповољније 
услове плаћања.
Уколико је више понуђача понудило учинило идентичну 
понуду у свим елементима утврђеним ставом 1.овог 
члана, најповољнијим понуђачем сматра се онај чија је 
понуда прва приспела.

Члан 28.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за 
на јповољнијег понуђача имају право на повраћај 
де позита у рокуод 8 дана од дана одржавања јавног 
надметања.

Члан 29.
Уплаћени гарантни износ-депозит се не враћа уче-
снику јавног надметања:

1. ако буде проглашен за најповољнијег понуђача, 
а одустане од своје понуде,

2. ако након доношења Одлуке о отуђењу, односно 
давању у закуп грађевинског земљишта не закључи 
уговор и не уплати купопродајну цену, односно заку-
пнину у прописаном року,

3. ако му је изречена мера удаљења са јавног на-
дметања.

Поступак јавног надметања

Члан 30.
Пријава за учествовање у поступку јавног надметања 
се доставља у затвореној коверти са видљивом на-
знаком на коју се катастарску парцелу односи и које 
подносилац пријаве. Пријава се доставља Комисији 
у року, на месту и до часа одређеног у јавном огласу.
Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем 
тексту: пријава) садржи:

1. ознаку земљишта-катастарске парцеле за коју се 
пријава подноси,

2. назив односно пословно име, седиште, матични 
број и ПИБ,

3. извод из регистра привредних субјеката на дле-
жног органа,
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4. потврду о пореском идентификационом броју,

5. уредно овлашћење за заступање,

6. мора бити потписана од стране овлашћеног органа,

7. доказ о уплати гарантног износа-депозита,

8. изјаву подносиоца пријаве да прихвата све усло-
ве изјавног огласа.

Пријава физичког лица мора да садржи:

1. ознаку земљишта-катастарске парцеле за коју се 
пријава подноси,

2. име и презиме, адресу и јединствени матични 
број грађана,

3. фотокопија личне карте,

4. мора бити потписана,

5. доказ о уплати гарантног износа-депозита,

6. изјаву подносиоца пријаве да прихвата све усло-
ве изјавног огласа.

Пријаве из става 1. и 2.овог члана су неисправне, ако 
не садрже све податке и уредна документа изјавног 
огласа.

Члан 31.
Рок за подношење пријава за учествовање у поступку 
јавног надметања не може бити краћи од 30 дана од 
дана јавног оглашавања.
Пријаву не могу поднети председник, чланови коми-
сије нити чланови њихове породице.

Члан 32.
О раду Комисије се води записник, и о истом се врши 
аудио снимање.
У записник се поред времена спровођења, односно 
почетка поступка, лица која присуствују поступку и 
у ком својству, уноси цео ток поступка, а обавезно се 
констатује колико је понуда укупно пристигло, колико 
неблаговремених, колико непотпуних, (ако их има), 
колико понуда је отворено уз навођење ли ца која су их 
поднела, као и све што се дешавало у току поступка и 
што је од значаја за поступак који је спроведен.

Члан 33.
Услови за спровођење поступка јавног надметања 
испуњени су кад јавном надметању приступи један 
уче сник, односно његов заступник.

Поступак јавног надметања је јаван и истом могу да 
присуствују сва заинтересована лица.

Члан 34.
Председник комисије објављује почетни износ цене 
за отуђење односно закупнине и позива учеснике ја-
вног надметања да дају своје понуде.
Сваки учесник у јавном надметању обавезан је да 
јавно каже износ који нуди и у име ког понуђача.
Након што заинтересовани учесници учине понуде, 
председник Комисије, пита три пута учеснике јавног 
надметања, да ли неко од учесника даје понуду са ве-
ћим износом од, у том моменту, највећег понуђеног 
износа.
Уколико неко од учесника понуди већи износ, од тада 
понуђеног, поступак се наставља на начин утврђен ста-
вом 3. Овог члана, све док учесници јавног надме та ња 
дају понуде са износима већим, од оног који садржи 
последња учињена понуда.
Уколико после трећег позива председника Комисије 
ни ко од учесника у јавном надметању не учини по-
вољнију понуду, од последње учињене понуде, пре-
дседник Комисије јавно констатује који је највиши 
по нуђени износ и име понуђача.

Члан 35.
Уколико у поступку јавног надметања за предметну 
парцелу учествује један учесник, односно његов овла-
шћени заступник, јавно надметање се завршава када 
учесник, односно овлашћени заступник прихвати 
поче тни износ цене за отуђење односно закупнине.
Уколико учесник односно његов овлашћени заступник 
не прихвати почетни износ цене за отуђење односно 
закупнине губи права на враћање депозита.
Почетни износ цене за отуђење односно закупнине, 
утврђује се као најповољнији износ цене за отуђење 
односно закупнине.

Члан 36.
Понуђач који је учинио најповољнију понуду, оба-
везан је да на позив председника Комисије, одмах 
потпише изјаву да је понудио највиши износ цене за 
отуђење односно закупнине, са назнаком висине по-
нуђеног износа.
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Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише 
изјаву из става 1.овогчлана, председник Комисије 
обавештава учеснике да се поступак јавног надметања 
наставља и позива учеснике да поново учине понуде 
а учесник који је одбио да потпише изјаву из става 
1.овог члана губи право на повраћај депозита и даљег 
учешћа у поступку јавног надметања.

Члан 37.
Када најповољнији понуђач потпише изјаву из члана 
36.ове Одлуке, председник Комисије јавно објављује 
да је поступак јавног надметања завршен и позива 
све учеснике јавног надметања да потпишу записник 
о току поступка и у исти унесу евентуалне примедбе 
на ток поступка.
Председник Комисије обавештава све учеснике да ће 
им у року утврђеним огласом бити достављена Одлу-
ка о избору најповољнијег понуђача.

Члан 38.
Председник Комисије јавно отвара приспеле понуде 
уз навођење лица која су понуду учинила и услова које 
садржи понуда.
Неблаговремене понуде се не отварају, а непотпуне по-
нуде се не разматрају.
Након отварања, јавног читања понуда и њиховог запи-
сничког констатовања, председник Комисије, јавно 
обја вљује која је понуда најповољнија и име понуђача.
На кон тога јавно оглашава да је поступак прикупљања 
понуда завршен и позива присутне учеснике (понуђаче, 
односно лица овлашћена од понуђача да учествују у 
поступку) да потпишу записник и у исти унесу еве-
нтуалне примедбе на ток поступка.
Комисија је обавезна да у року од пет дана од дана јавног 
отварања понуда донесе Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача и исту достави учесницима поступка.

Одржавање реда

Члан 39.
Комисија је дужна да обезбеди једнак третман за 
све учеснике јавног надметања и одговорна је за по-
штовање правила поступка јавног надметања утвр-
ђеног овомОдлуком, као и за одржавање реда и ди-
сциплине током јавног надметања.
У случају ометања тока јавног надметања председник 
Комисије опомиње и упозорава, учеснике јавног на-

дметања и друга лица, о мерама које ће се употребити, 
ако се сметање настави.
Ако учесник из претходног става овог члана и после 
опомене нарушава ред и дисциплину, председник 
Комисије му изриче меру удаљења из просторије у 
којој Комисија заседа.
После удаљења лица које је ометало рад Комисије, 
Комисија наставља са радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење 
поступка и поред изречених мера опомене и 
удаљења, Комисија може да одлучи да прекине јавно 
надметање.
У случају прекида из става 5.овог члана, Комисија је 
дужна да одреди датум и време када ће се поступак 
наставити.
Све околности у вези са евентуалним удаљењем 
појединих лица, или прекидом поступка, уносе се у 
записник.

Записник о јавном надметању

Члан 40.
Комисија о почетку, току и завршетку поступка ја-
вног надметања води записник. Записник о јавном 
на дметању садржи:

1. место, датум и време почетка јавног надметања,
2. податке о грађевинском земљишту-парцели која 

је предмет надметања,
3. име и презиме председника, чланова Комисије 

и записничара,
4. почетну цену за отуђење, односно закупнине,
5. списак примљених пријава,
6. листу евидентираних и присутних учесника ја-

вног надметања,
7. износ највеће цене, односно највиши износ заку-

пнине и име учесника са највећом ценом, односно на-
јвишим износом закупнине,

8. изречене мере према учесницима надметања и 
присутним лицима,

9. евентуалне примедбе учесника надметања,
10. потписе председника, чланова Комисије, запи-

сничара, као и потписе свих учесника надметања,
11. остале податке од значаја за рад комисије.
Ако неко од учесника јавног надметања одбије да 

потпише записник, то се уноси у записник заједно са 
разлогом одбијања.
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Извештај Комисије

Члан 41.
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку 
јавног надметања.
Извештај и записник из претходног члана Комисија 
доставља надлежном Одељењу општинске управе 
општине Власотинце.

Члан 42.
Одељење, на основу извештаја и записника Комисије, 
утврђује да ли је поступак у складу са Законом и овом 
Одлуком.
Ако Одељење утврди неправилност у спровођењу 
поступка, може одлучити да се поступак понови у це-
лости или за поједине катастарске парцеле, или сам 
отклонити те неправилности.

Члан 43.
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са за-
коном и овом одлуком, Одељење сачињава посебан 
извештај о спроведеном поступку јавног надметања 
и доставља га Скупштини општине Власотинце, пре-
ко Општинског већа, у року од 8 дана од окончања 
јавног надметања.

Извештај из става 1.овог члана садржи:

1. копију јавног огласа,

2. податке о грађевинском земљишту које је предмет 
отуђења односно закупа (лист непокретности, копија 
плана, информација о правилима грађења и др.),

3. број пријављених учесника,

4. листу учесника који су учествовали у јавном на-
дметању са понуђеним ценама грађевинског зе мљи-
шта и износима закупнине,

5. предлог Скупштини општине Власотинце да 
донесе одлуку о отуђењу, односно давању у закуп 
гра ђевинског земљишта учеснику чија је понуда на-
јпо вољнија.

Непосредна погодба

Члан 44.
Грађевинско земљиште у јавној својини се може оту-
ђити или дати у закуп непосредном погодбом у слу-
чају:

1) изградње објеката за потребе обављања послова 
из надлежности државних органа и организација, 
органа јединица територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, као и других објеката у јавној својини;

2) исправке граница суседних катастарских па рцела;

3) формирања грађевинске парцеле у складу са 
чла ном 70.овог закона;

4) отуђења из члана 99. ст. 10. и 12.овог закона, 
одно сно давања у закуп из члана 86.;

5) споразумног давања земљишта ранијем власнику 
непокретности која је била предмет експропријације, 
у складу са прописима о експропријацији;

6) отуђења неизграђеног грађевинског земљишта 
у поступку враћања одузете имовине и обештећења у 
складу са посебним законом;

6а) размене грађевинског земљишта у случају ра-
сељавања породичног стамбеног објекта који се на-
ла зи на нестабилном терену са активним геоди на ми-
чким процесом који узрокује померање тла;

6б) отуђења грађевинског земљишта другом су-
власнику на истој непокретности, поправу прече ку-
по вине, у складу са законом, којим се уређују основе 
својинско правних односа и промет непокретности;

7) размене грађевинског земљишта.

Захтев за отуђење или давање у закуп непосредном 
погодбом подноси се Општинској управи надлежној 
за имовинске послове.
Цена за отуђење, односно закупнина утврђује се на 
основу акта надлежног пореског органа или другог 
на длежног органа.

Члан 45.
Уколико јавно надметање не успе, поступак огла ша-
вања се може поновити по истеку рока од најмање 30 
дана од дана неуспелог јавног надметања.

V ОДЛУЧИВАЊЕ О ОТУЂЕЊУ ИЛИ ДАВАЊУ 
У ЗАКУП И УГОВОР О ОТУЂЕЊУ ОДНОСНО 

ДАВАЊУ ЗАКУП

Члан 46.

Комисија на основу Одлуке о најповољнијем по-
ну ђачу и неопходне документације за израду Пре-
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дло га одлуке о отуђењу односно давању у закуп 
гра ђевинског земљишта, подноси захтев Одељењу 
надлежном за имовинске послове, да исти сачини и 
достави га Скупштини општине Власотинце, преко 
Општинског већа.
Одлуку о отуђењу односно давању у закуп непо сре-
дном погодбом доноси Скупштина општине Вла-
сотинце.
Уговор о отуђењу и давању у закуп грађевинског зе-
мљишта.

Члан 47.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује или даје 
у закуп закључује са Општином Власотинце уговор о 
отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта, 
у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу 
односно давању у закуп.
Лице коме је грађевинско земљиште отуђено или дато 
у закуп у складу са Законом и овом Одлуком, дужно 
је да исплати утврђену цену грађевинског земљишта, 
односно закупнину пре закључења уговора о отуђењу 
односно закупу односно на начин предвиђен Огласом.

Уговор из става 1.овог члана садржи нарочито пода-
тке и то:

А) О отуђењу грађевинског земљишта

- податке о катастарској парцели,

- опис и ближе податке о намени и величини обје-
кта који ће се градити,

- висину цене,

- рок и начин плаћања цене,

- посебне услове за уређење ако се отуђује неуре-
ђено грађевинско земљиште

- рок у коме грађевинско земљиште мора да се при-
веде намени уколико се грађевинско земљиште оту-
ђује ради изградње,

- начин и обезбеђивање потраживања општине 
Вла сотинце и начин усклађивања рате уколико се ку-
попродајна цена плаћа на рате

- права и обавезе у случају неизвршења обавезе

- начин решавања спорова,

- услове, начин и поступак за измену и раскид уго-
вора,

- одредбу да лице коме се отуђује грађевинско зе-
мљиште по измирењу цене стиче право на упис сво-
ји не на грађевинском земљишту у јавној књизи о еви-
денцији непокретности и правима на њима,

- друга права и обавезе;

Б) О закупу грађевинског земљишта

- податке о катастарској парцели,

- опис и ближе податке о намени и величини бу-
дућег објекта,

- висина закупнине,

- рок и начин плаћања закупнине, с тим да уколико 
се уговара плаћање закупнине на више рата, уговор са-
држи и начин усклађивања висине закупа са инде ксом 
потрошачких цена у Републици Србији, према обја-
вљеним подацима надлежне организације за послове 
вођења статистике,

- средство обезбеђења уколико се плаћање врши на 
рате,

- рок трајања закупа,

- рок и начин плаћања доприноса за уређивање зе-
мљишта,

- посебне услове за уређивање ако се у закуп даје 
неуређено грађевинско земљиште,

- рок у коме земљиште мора да се приведе намени,

- права и обавезе у случају неизвршења обавеза,

- начин решавања спорова,

- поступак и услове за измену уговора,

- услови под којима се закупцу предметно земљи-
ште може дати у својину.

Трошкове овере уговора о отуђењу, уписа у јавне књи-
ге завођење евиденције о непокретностима и пра вима 
на њима, као и све друге евентуалне трошкове про-
истекле из уговора, сноси лице коме је отуђено гра-
ђевинско земљиште.
Право закупа грађевинског земљишта се уписује у 
јавној књизи о евиденцији непокретности и правима 
на њима.
Трошкове овере уговора о закупу, уписа у јавне књиге 
за вођење евиденције о непокретностима и правима на 
њима, као и све друге евентуалне трошкове проистекле 
из уговора, падају на терет закупца.
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Уговор о отуђењу, давању у закуп и прибављању гра-
ђевинског земљишта у својину Општине, закљу чује 
се по претходно прибављеном мишљењу општи нског 
правобранилаштва.
Општинско правобранилаштво дужно је да мишљење 
из става 6.овог члана да у року од 15 дана од дана 
пријема захтева са потпуном документацијом.
Одељење дужно је да примерак закљученог уго вора 
из става 6. Овог члана достави општинском право-
бра нилаштву у рокуод 15 дана од дана закључења 
уго вора.

Тржишна вредност грађевинског земљишта

Члан 48.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 
по тржишним условима, у складу са законом и овом 
Одлуком.
Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити 
или дати у закуп по цени или закупнини која је нижа 
од тржишне вредности, односно отуђити или дати у 
закуп без накнаде, у случајевима прописаним законом 
и уредбама Владе Републике Србије.
Почетни износ цене за отуђење, односно почетни износ 
закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта, 
утврђује се у висини тржишне вредности по метру ква-
дратном грађевинског земљишта према процени органа 
за послове процене тржишне вредности непо кретности. 
Овако утврђена тржишна вредност важи годину дана.
Овако утврђени почетни износ може да се увећа за 
износ средстава које је Општина Власотинце уложила у 
грађевинско земљиште, осим у случају из члана 44.став 
1.тачке 5 и 6.ове Одлуке.
За отуђење грађевинског земљишта у јавној својини 
плаћа се цена, односно за давање у закуп плаћа се за-
купнина, која се утврди у поступку јавног надметања, 
односно прикупљања понуда јавним огласом и иста се 
не може накнадно умањивати.
Под умањењем највишег износа закупнине, не сматра се 
попуст који одобрава власник грађевинског земљишта 
за једнократно плаћање закупнине.

Члан 49.
Лице које је у складу са Законом и овом одлуком 
прибавило грађевинско земљиште у својину дужно је 
да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у 

року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп, 
закупнину може платити у целости у рокуод 15 дана 
од дана закључења уговора о закупу или у ратама и 
то прва рата у износуод 25% у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, а преостали износ у највише 24 
месечне рате које се усклађују са растом цена на мало 
у Републици Србији.
Изузетно, ако је власник бесправно саграђеног објекта 
за породично становање прибавио грађевинско зе-
мљи ште у својину непосредном погодбом, цену гра-
ђевинског земљишта може платити у ратама и то: 
прва рата у износу од 10% у рокуод 15 дана од дана 
закључења уговора, а преостали износ у највише 24 
месечне рате које се усклађују са растом цена на мало 
у РепублициСрбији.
За више породично стамбене, стамбено-пословне и 
пословно-стамбене бесправно изграђене објекте утвр-
ђена цена се може платити у ратама и то: прва рата у 
износу од 25% у року од 15 дана од дана закључења 
уговора, а преостали износ у највише 36 месечних рата 
које се усклађују са растом цена на мало у Републици 
Србији.

Члан 50.
Грађевинско земљиште у јавној својини може се оту-
ђити по цени нижој од тржишне, односно без на кна-
де, непосредном погодбом, само уколико је за та кво 
располагање претходно прибављена сагласност Владе 
Републике Србије у складу са Законом.

Средства обезбеђења плаћања

Члан 51.
Ради обезбеђивања плаћања закупнине на начину 
твр ђен у члану 49.ове Одлуке закупац који је пра-
вно лице је дужан да достави једно од средстава обе-
збеђивања и то: неопозиву банкарску гаранцију "без 
приговора" и наплативу "на први позив" на износ не-
уплаћених закупнина, односно хипотека првог реда 
над непокретности у својини закупца чија је тржишна 
вредност једнака или већа у односу на тржишну вре-
дност грађевинског земљишта које је предмет закупа, у 
корист Општине Власотинце.
Поред једног од средстава обезбеђења из претходног 
става закупац је обавезан да достави и следеће овере-
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не копије: Решење о упису у Регистар привредних 
субјеката, потписе лица овлашћених за заступање 
оверених од стране суда, овлашћење о разврставању 
– извод из регистра Републичког завода за статистику 
и депо картон од организације овлашћене за плаћање 
за сваки текући рачун који правно лице има.
Општина Власотинце је обавезна да закупцу изда 
потврду о пријему уредне и комплетне документације.
Ради обезбеђивања плаћања закупнине из члана 
49.ове Одлуке, закупац који је физичко лице или 
предузетник је дужан да достави средство обезбеђења 
и то хипотека првог реда над непокретности у својини 
закупца чија је тржишна вредност двострука у односу 
на тржишну вредност грађевинског земљишта које је 
предмет закупа, у корист Општине Власотинце.

Поништај решења о отуђењу или давању у закуп 
грађевинског земљишта

Члан 52.
Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку 
прикупљања понуда који сматра да је грађевинско зе-
мљиште отуђено или дато у закуп супротно одредбама 
Закона, те да му је на тај начин повређено право може 
поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у 
року од 8 дана од сазнања закључења уговора, а најка-
сније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

VI ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
О ОТУЂЕЊУ, ОДНОСНО О ЗАКУПУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 53.
Лице коме је отуђено грађевинско земљиште ради 
изградње дужно је да изградњу објекта започне у року 
од 12 месеци од закључења уговора о отуђењу. Значење 
појма "изградња објекта" дефинисано је одредбама чл. 
2. ст. 1. тач. 30. Закона, као и скуп радњи који обухвата: 
претходне радове, израду и контролу техничке 
документације, припремне радове за грађење, грађење 
објеката и стручни надзор у току грађењаобјекта.
Лице из става 1.овог члана дужно је да земљиште 
приведе намени, односно изгради објекат у року од 3 
године од закључења уговора о отуђењу.

Члан 54.
У случају да лица из члана 53. на земљишту које је оту-
ђено незапочне изградњу, у складу са Законом, у року од 
12 месеци, односно незаврши изградњу објекта у року 
од 3 године од закључења уговора о отуђењу, уговор о 
отуђењу се једнострано раскида.
У случају раскида уговора из става 1.овог члана до-
тадашњи прибавилац је у обавези да плати уговорну 
казну у висини троструког износа пореза на имовину 
који би био утврђен као да је изградио објекат макси-
малних капацитета прописаних урбанистичким усло-
вима за предметну локацију.
У случају из става 1.овог члана, Одељење је дужно да 
писаним путем упозори прибавиоца на кршење уго-
ворених обавеза.
Прибавиоцу се оставља рок од 30 дана за испуњење 
уговорених обавеза.
Истеком рока из става 4.овог члана, Председник општи-
не писаном изјавом о једностраном раскиду уговора, 
која се доставља дотадашњем прибавиоцу, раскида 
уговор.

Члан 55.
Општина Власотинце задржава право да у зависности 
од својих економских интереса, изврши продужење 
рокова прописаних чланом 53.одлуке, о чему одлуку 
доноси Општинско веће, на образложени предлог 
Оде љења.
Економски интерес Општине цени се упоређивањем 
тржишне вредности земљишта у моменту подношења 
предлога за продужењем рокова са уговореном. 
Сматра ће се да постоји економски интерес општине 
за продужењем рокова уколико је тржишна вредност 
предметног земљишта у моменту истека рока мања 
од уговорене.
Када Општинско веће продужи рокове везано за 
почетак или завршетак изградње објекта, са Општином 
се закључује Анекс уговора о давању у закуп.

VII ИЗМЕНА УГОВОРА О ЗАКУПУ

Члан 56.
Ако се промени власник објекта, односно посебног 
физичког дела објекта који је изграђен или се гради 
на грађевинском земљишту у јавној својини које се 
користи по основу Уговора о закупу, односно закупа 
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закљученом у складу са Законом и овомОдлуком, 
за куподавац ће, назахтев новог власника изменити 
уго вор о закупу тако што ће на место односно поред 
до тадашњег закупца ступити нови власник објекта, 
односно дела објекта.
Уз захтев за измену Уговора о закупу доставља се Уго-
вор о куповини објекта или куповини објекта у изгра-
дњи, односно други правни основ којим се стиче 
право својине на објекту или објекту у изградњи, који 
је оверен у складу са законом са потврдом пореске 
управе о измирењу пореза по том правном основу или 
са потврдом пореске управе о ослобађању од пореске 
оба везе, односно правоснажно решења о наслеђивању.
За куподавац закључује са новим власником објекта 
Уговор о закупу, који по потписивању представља основ 
за промену уписа закупца у јавној књизи о евиденцији 
непокретности и правима на њима. Права и обавезе за 
новог закупца настају даном уписа права закупа у јавну 
књигу о непокретности и правима на њима.
По упису права својине на објекту, који је изграђен или 
за који је накнадно издата грађевинска и употребна 
дозвола у поступку легализације на грађевинском 
земљишту, које се користи по основу Уговора о закупу 
закљученом у складу са Законом, на захтев закупца, 
закуподавац и закупац закључују Уговор о раскиду 
Уговора о закупу и евентуално други Уговор у складу 
са прописима, којим ће регулисати начин и услове 
измирења, односно испуњења уговорних обавеза из 
Уговора о закупу.

Члан 57.
Закупцима који на земљишту узетом у закуп, нису 
изградили објекте у складу са одредбама ове Одлуке 
рок за изградњу може се, на њихов писани захтев 
који подносе надлежном Одељењу уз који достављају 
доказ о уплати целокупне закупнине, продужити за 
још 2 године, од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
уколико у року од једне године Општини уплате или 
су већ авансно уплатили, накнаду за уређење односно 
допринос за уређивање грађевинског земљишта.
Одлуку из става 1.овог члана доноси Општинско веће 
на образложени предлог надлежног Одељења.

Члан 58.
Закупци, који на земљишту узетом у закуп, нису 
изгра дили објекте у складу са одредбама ове Одлуке, 

а не поднесу захтев у складу са чланом 56. Закључени 
уговори о давању у закуп биће раскинути, а закупци 
ће бити у обавези, да Општини надокнаде штету и то:

- трошкове израде планске документације по за-
хтеву закупца;

- трошкове комуналног опремања локације (при-
лазне саобраћајнице, унутрашње саобраћајнице, тро-
шкове прикључка на комуналну инфраструктуру, гас, 
струја, вода, канализација и друго);

- трошкове израде нове планске документације, 
уколико након раскида Уговора земљиште дато у за-
куп није могуће отуђити на основу планског акта ра-
ђе ног по захтеву закупца;

- припадајући износ накнаде за коришћење грађе-
винског земљишта и пореза до дана раскида Уговора.
Висину штете из става 1.овог члана утврдиће надле-
жно Одељење на основу расположиве документације 
везано за предметно земљиште.

VIII ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Члан 59.
Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину у 
складу са одредбама Закона о јавној својини, Уредбе 
о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда и у складу са Одлуком о прибављању, 
располагању, коришћењу и управљању стварима у 
јавној својини које се односе на прибављање других 
непокретности у јавној својини.
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавну својину Општине за потребе уређења површина 
јавне намене, може се, осим у поступку прописаним 
Законом, којим се уређује експропријација, спровести 
и споразумом са власником грађевинског земљишта, 
на начин и у поступку који се уређује одредбама ове 
Одлуке.
Прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину 
сматра се и размена непокретности.
Одлуку о покретању поступка прибављања неизгра-
ђеног грађевинског земљишта доноси Општинско ве-
ће на образложен предлог надлежног Одељења.
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Након спроведеног поступка прибављања неизгра-
ђеног грађевинског земљишта путем непосредне 
погодбе Скупштина општине на образложен предлог 
Комисије доноси одлуку да се одређено грађевинско 
земљиште прибави у јавну својину Општине.

Члан 60.
Неизграђено грађевинско земљиште се прибавља у 
јавну својину полазећи од тржишне вредности утвр-
ђене на основу акта надлежног пореског органа или 
другог надлежног органа којим је извршена процена 
тржишне вредности непокретности.

Члан 61.
Уговор о прибављању неизграђеног грађевинског зе-
мљи шта у јавну својину Општине закључује Предсе-
дник општине, односно лице опуномоћено од стране 
Председника општине.
Уговор о прибављању неизграђеног грађевинског зе-
мљи шта у јавну својину Општине закључује се по пре-
тходно прибављеном мишљењу Општинског право-
бранилаштва.
Општинско правобранилаштво је дужно да мишљење 
из става 2.овог чланада у року од 30 дана од дана при-
јема захтева.
У случају да лице од којег се прибавља неизграђено грађе-
винско земљиште у јавну својину Општине не приступи 
закључењу уговора, Скупштина општине ће поништити 
Одлуку о прибављању неизграђеног грађевинског земљи-
шта.
Одељење надлежно за административне послове Предсе-
дника и Општинског већа је дужно да примерак закљученог 
уговора достави Општинском правобранилаштву у року 
од 15 дана од дана закључења Уговора.

Члан 62.
Захтеви за располагање грађевинским земљиштем у 
јавној својини општине, односно прибављање грађе-
винског земљишта у јавну својину општине, као и 
други захтеви који су поднети до дана ступања на 
снагу ове одлуке, окончаће се по одредбама ове одлу-
ке.

Члан 63.
Сви појмови у овој одлуци употребљени у мушком 
граматичком роду подједнако обухватају и односе се 
на женски и средњи граматички род.

Члан 64.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06-20-8/2021, дана 18.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Милан Јовић,с.р.

117.
На основу члана 27. став 11. и члана 49. став 3.Закона 
о јавној својини ("Службени гласник РС", бр.72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 
и 153/20), Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и при купљања 
писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 
16/2018) и члана 40.став 1. тачка 27.Статута општине 
Вла сотинце ("Сл.гласник града Лесковца", бр.6/19), 
Скупштина општине Власотинце, на седници одржа-
ној 18.03.2021.године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ, 
УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ СТВАРИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком, у складу са законом и подзаконским 
актима, ближе се уређују начин, услови и поступак 
прибављања, располагања и управљања стварима 
ко је су у јавној својини општинe Власотинце (у да-
љем тексту: Општина), односно на којима Општина 
има посебна својинска овлашћења, начин, услови и 
по ступак прибављања, располагања и управљања 
другим имовинским правима у вези са којима Општи-
на има одговарајућа права, као и коришћење, одр-
жавање и управљање стварима у јавној својини које 
користе органи Општине.
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Члан 2.
Прибављање непокретности у јавну својину Општине 
подразумева прибављање непокретности полазећи од 
тржишне вредности непокретности, разменом, изгра-
дњом, бестеретним правним послом (наслеђе, по кло-
нили једнострана изјава воље), експропријацијом, као 
истицање у пореском, стечајном и другим посту пцима. 

Под располагањем стварима у јавној својини Општи-
не, у смислу ове одлуке, подразумева се: 

1) давање ствари на коришћење; 

2) давање ствари у закуп; 

3)пренос права јавне својине Општине на другог 
носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), 
укључујући и размену; 

4) отуђење ствари;

5) заснивање хипотеке на непокретностима; 

6) улагање ствари у капитал; 

7) залагање покретних ствари.

Под управљањем стварима у јавној својини Општине 
подразумева се њихово одржавање, обнављање и 
унапређивање, као и извршавање законских и других 
обавеза у вези са тим стварима, ако за одређени случај 
права коришћења није нешто друго прописано.
Коришћење ствари у јавној својини Општине обухвата 
коришћење непокретних и покретних ствари у јавној 
својини намењених извршавању права и дужности 
Општине, које су прибављене за потребе органа и 
организација Општине или су им дате на коришћење, 
као и коришћење непокретности које непосредно не 
служе извршавању надлежности тих органа и органи-
зација већ за остваривање прихода путем давања у 
закуп, односно на коришћење.

Члан 3.
Ствари у јавној својини које користе органи Општине 
могу бити покретне и непокретне ствари, као и друга 
имовинска права, која служе остваривању њихових 
пра ва и дужности. 
Непокретне ствари су: службене зграде и пословне 
просторије, стамбене зграде, станови (укључујући и 
станове у јавној својини Општине на којима је неко 

лице уписано са правом коришћења – станови из 
откупа), гараже и гаражна места, непокретности за 
ре презентативне потребе, добра у општој употреби и 
објекти инфраструктуре који у складу са законом и 
дру гим прописима којима се уређује јавна својина и 
изградња, могу бити у јавној својини општине.
Покретне ствари су: превозна средства (моторна возила, 
ваздухоплови, шинска возила), опрема и потрошни 
материјали (рачунарски системи, биротехничка опрема, 
канцеларијски намештај и други предмети потребни 
за рад органа јединицa локалне самоуправе), предмети 
исто ријско документарне, културне и уметничке вре-
дности, и друге покретне ствари у складу са законом. 
У покретне ствари се убрајају новац и хартије од вре-
дности чије коришћење је уређено посебним законом. 
Покретне ствари јесу акције и удели у јавним пре ду-
зећима и друштвима капитала чији је оснивач Општи-
на. 
Друга имовинска права су право на патент, право на 
лиценцу, модел, узорак и жиг, право коришћења те-
хни чке документације и друга имовинска права утвр-
ђена законом.

Члан 4.
Поступак, начин и услови прибављања и располагања 
грађевинским земљиштем, односно поступак закупа 
грађевинског земљишта регулисан је посебном одлу-
ком. 

II. НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 5.

Скупштина Општине одлучује о прибављању и распо-
лагању непокретностима у јавној својини Општине. 
Председник Општине одлучује о прибављању и распо-
лагању покретних ствари у јавној својини Општине.
Председник Општине одлучује о давању непо кре тно-
сти у закуп. 

Против аката донетих у поступку прибављања и 
располагања стварима у јавној својини Општине није 
дозвољена жалба нити вођење управног спора. 
Акти донети у поступку прибављања и располагања 
стварима у јавној својини Општине објављују се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".
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III. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 
НЕПОКРЕТНИМ СТВАРИМА1

Члан 6.

Непокретне ствари у јавној својини Општине при-
бављају се и отуђујуу складу са законом којим се 
уређује јавна својина (у даљем тексту: Закон), по-
дза конским прописима којима се уређују услови и 
поступци прибављања и отуђења непокретности и да-
вања у закуп непокретности у јавној својини и овом 
одлуком. 
Прибављање непокретних ствари експропријацијом 
врши се у складу са посебним законом којим је уре-
ђен поступак експропријације. 
Прибављање непокретних ствари бестеретним пра-
вним послом (поклон, наслеђивање, једнострана 
изја ва воље) врши се у складу са посебним законима 
којима је уређен поступак наслеђивања и поступак 
промета непокретности. 

Члан 7.
Непокретности се путем јавног надметања, прику-
пљања писаних понуда или путем непосредне по-
годбе, прибављају у јавну својину Општине или оту-
ђују из јавне својине на основу одлуке Скупштине 
Општине.
Предлог за покретање поступка прибављања, одно-
сно отуђења непокретности у јавној својини Општи-
не, подноси председник Општине самостално или 
на иници-јативу надлежне организационе јединице 
Општинске управе, јавног предузећа, друштва капи-
тала, установе и друге организације чији је оснивач 
Општина.
Организациона јединица Општинске управе надле-
жна за имовинско-правне послове припрема за орга-
не Општине све акте о прибављању, односно ра спо-
лагању непокретностима у јавној својини Општи не.

1. Прибављање и отуђење непокретности путем 
ја вног надметања, односно прикупљања писаних 

по нуда

1 За поступак отуђења и прибављања грађевинског земљишта, 
односно поступак закупа грађевинског земљишта обзиром да је 
питање грађевинског земљишта регулисано Законом о планирању 
и изградњи доноси се посебна одлука.

Члан 8.
Непокретне ствари прибављају се у јавну својину и 
отуђују из јавне својине полазећи од тржишне вредности 
непокретности коју је проценио порески, односно дру-
ги надлежни органи и лиценцирани про ценитељ, у по-
ступку јавног надметања, односно прикупљањем пи-
сa них понуда, ако законом или овом одлуком није дру-
гачије одређено.
Одлука Скупштине Општине о прибављању, одно сно 
отуђењу непокретности обавезно садржи: назив органа 
за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину 
Општине (назив купца); карактеристике непокретности 
која се прибавља у јавну својину Општине; ближе услове 
за прибављање непокретности у јавну својину Општине 
(предаја у посед, рок плаћања и сл.); врста поступка (јавно 
надметање, односно прикупљање писаних понуда); ви-
сина средстава обезбеђених у буџету (у случају при-
бављања), односно почетна цена (у случају продаје); 
лици тациони корак (у случају јавног надметања) и др.
Одлу ком из става 2. Овог члана образује се и именује 
комисија за спровођење поступка јавног надметања, 
односно прикупљања писаних понуда (у даљем те-
ксту: Комисија), одређују њени задаци, састав и број 
чланова.
Скупштина Општине може одлуком из става 2. овог 
члана да овласти Општинско веће да именује чланове 
Комисије посебним решењем.
Након доношења одлуке из става 2.овог члана обја-
вљује се оглас за јавно надметање, односно при ку-
пљање писаних понуда, у дневном листу који се ди-
стрибуира на територији Општине (за прибављање 
непокретности), односно на територији Републике (за 
отуђење непокретности), који је саставни део одлуке 
из ст.2.овог члана.
Нацрт решења о образовању Комисије и текст огласа 
за јавно надметање или прикупљање писаних понуда 
израђује организациона јединица Општинске управе 
надлежна за имовинско-правне послове.

Члан 9. 
Оглас за јавно надметање, односно прикупљење пи-
саних понуда за прибављање непокретности у јавну 
својину Општине, садржи:

- назив органа за чије потребе се непокретност 
при бавља у јавну својину (назив купца);
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 - карактеристике непокретности која се прибавља у 
јавну својину Општине; 

 - ближе услове за прибављање непокретности у 
јавну својину Општине (предаја у посед, рок плаћања 
и сл.); 

 - обавезу подносиоца пријаве за учествовање у 
поступку јавног надметања (у даљем тексту: прија-
ва), односно понуде за учествовање у поступку при-
купљања писаних понуда (у даљем тексту: понуда), да 
уз пријаву, односно понуду, достави оригинал листа 
непокретности, издатог од стране надлежног катастра; 

 - обавезу власника непокретности која се нуди да 
достави изјаву, оверену пред надлежним јавним бе-
лежником, дана истој непокретности не постоје права 
трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под 
спором, нити под забраном располагања, да није пре-
дмет теретног или бестеретног правног посла, нити 
уговора о доживотном издржавању, да не постоје друге 
сметње за пренос права својине, као и изјаву да, уколико 
се утврди да на непокретности која се нуди постоји 
било какав терет, продавац се обавезује да га отклони 
о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од 
евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне 
недостатке; 

 - обавезу подносиоца пријаве, односно понуде, да уз 
пријаву, односно понуду, достави доказ да су измирени 
сви трошкови коришћења непокретности која се нуди 
(порез на имовину, комунални трошкови и трошак 
електричне енергије и сл.); 

 - критеријум за избор најповољнијег понуђача; 

 - обавезан садржај пријаве, односно понуде и испра-
ве које је потребно доставити уз пријаву, односно по-
нуду: подаци о подносиоцу пријаве (за физичка лица: 
име и презиме, адреса, број личне карте и јединствени 
матични број грађана; за предузетнике: извод из реги-
стра надлежног органа, име и презиме, адреса, број 
личне карте, јединствени матични број грађана, назив 
радње, матични број и порески идентификациони број; 
за правна лица: назив и седиште, извод из реги стра 
надлежног органа и потврда о пореском иденти фи ка ци-
оном броју, као и пуномоћје за лице које заступа подно-
сиоца пријаве); 

- адресу за достављање пријаве, односно понуде; 

- рок за подношење пријаве, односно понуде; 

- место и време одржавања јавног надметања, одно-
сно отварања понуда; 

- обавештење да подносиоци неблаговремене и непо-
тпуне пријаве, односно понуде неће моћи да уче ствују 
у поступку јавног надметања, односно прикупљања пи-
саних понуда, односно да ће исте бити одбачене и 

- друге елементе битне за предмет прибављања не-
покретности. 

Члан 10.
Оглас за јавно надметање односно прикупљање писа-
них понуда за отуђење непокретности из јавне сво-
јине Општине садржи:

- назив органа и корисника непокретности која се 
отуђу је из јавне својине (продавац); 

- ближе податке о начину отуђења непокретности 
из јавне својине Општине (јавно надметање или при-
купљање писaних понуда); 

- опис непокретности која се отуђује из јавне сво-
јине Општине; 

- почетну цену по којој се непокретност отуђује; 

- рокове плаћања; 

- критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 

- висину и начин полагања депозита; 

- рок за повраћај депозита учесницима који нису 
успели на јавном надметању, односно у поступку 
при купљања писаних понуда; 

- обавезан садржај пријаве, односно понуде и испра-
ве које је потребно доставити уз пријаву, односно по-
нуду: подаци о подносиоцу пријаве (за физичка лица: 
име и презиме, адреса, број личне карте и јединствени 
матични број грађана; за предузетника: извод из регистра 
надлежног органа, име и презиме, адреса, број личне 
карте, јединствени матични број грађана, назив радње, 
матични број и порески идентификациони број; а за 
правна лица: назив и седиште, извод из регистра надле-
жног органа и потврда о пореском идентификационом 
броју, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца 
пријаве); 
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- адресу за достављање пријаве, односно понуде; 

 - место и време преузимања документације (на-
црт уговора) и образаца (изјава о губитку права на 
враћање депозита која чини саставни део продајне 
документације, пријава за учешће на јавном надме-
тању, изјава о висини понуђене цене, изјава учесника 
огласа да прихвата услове из јавног огласа, записник 
о примопредаји конкурсне документације и др.);

- рок за подношење пријаве, односно понуде; 

- место и време одржавања јавног надметања, 
одно сно отварања писаних понуда;

- обавештење да подносиоци неблаговремене или 
непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да 
учествују у поступку јавног надметања, односно при-
купљања понуда, односно да ће такве пријаве бити 
одбачене и

- друге елементе битне за предме тотуђења.

У поступку прикупљања писаних понуда, у пријави 
се обавезно наводи износ који се нуди за предметну 
непокретност.

Члан 11.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања 
писаних понуда ради прибављања, односно отуђења 
непокретности у јавној својини Општине, спроводи 
Комисија.
Стручно административне послове за потребе 
Комисије врши организациона јединица Општинске 
управе надлежна за имовинско-правне послове.
О току поступка јавног надметања, односно отварања 
приспелих понуда Комисија води записник.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, 
Комисија утврђује предлог за избор најповољнијег 
понуђача.
Засписник са предлогом за избор најповољнијег 
понуђача, Комисија доставља Одељењу за урбанизам, 
привреду, заштиту животне средине и имовинско-
правне послеве које израђује нацрт решења о избору 
најповољнијег понуђача.

Члан 12.
Решење о избору најповољнијег понуђача, након спро-
веденог поступка јавног надметања или прикупљања 

писаних понуда за прибављање, односно отуђење 
непокретности из јавне својине Општине доноси 
Ску пштина Општине, на предлог Општинског већа.
Решењем из става 1. Овог члана истовремено се да је 
овлашћење председнику Општине да у име и за ра-
чун Општине закључи уговор са најповољнијим по-
ну ђачем. 
Решење из става 1. овог члана је коначно и против 
истог се не може изјавити жалба. 
У случају да постоји два или више понуђача, па најпо-
вољнији понуђач одустане од закључивања уговора, 
поступак се мора поновити од почетка. 

Члан 13. 
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину 
Општине, односно о отуђењу непокретности из јавне 
својине, у име Општине закључује председник Општи-
не, по претходно прибављеном мишљењу Општи нског 
пра во бранилаштва. 
Организациона јединица Општинске управе надлежна 
за имовинско-правне послове у обавези је да примерак 
закљученог уговора достави организационој јединици 
Општинске управе надлежној за послове финансија и 
Општинском правобранилаштву, а оригинал закљу-
ченог уговора заједно са решењем органу надлежном 
за вођење евиденције непокретности у јавној својини, 
у року од три дана од дана извршене солемнизације 
тог уговора од стране јавног бележника. 
У случају да се уговор о прибављању или располагању 
не закључи у року од 30 дана од дана објављивања у 
службеном гласилу решења о избору најповољнијег 
понуђача, Председник општине је дужан да обавести 
доносиоца одлуке и Општинско правобранилаштво 
ради покретања поступка стављања ван снаге решења 
о избору најповољнијег понуђача. 

Члан 14.
Општинско правобранилаштво дужно је да достави 
решење о упису или брисању одговарајућих права на 
непокретности организационој јединици Општинске 
управе надлежној за имовинско-правне послове и орга-
низационој јединици надлежној за послове финансија, 
у року од три дана од добијања овог решења.
Општинско правобранилаштво дужно је да дá ми-
шљење из члана 13. став 1. Ове одлуке, у року од осам 
дана од дана пријема захтева. 
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Општинско правобранилаштво дужно је да покрене 
поступак за стављање ван снаге решења о избору 
најповољнијег понуђача, у случају из члана 13. став 
3. Ове одлуке, у року од пет дана од пријема оба-
вештења од стране Председника општине.

2. Прибављање и отуђење непокретности 
непосре дном погодбом

Члан 15.
Изузетно од поступка прибављања непокретности у 
јавну својину путем јавног надметања и прикупљања 
писаних понуда, непокретности се могу прибавити и 
путем размене непосредном погодбом, али само под 
следећим условима: 

1) Ако је таква размена у интересу Општине, одно-
сно ако се на тај начин обезбеђују већи приход и за 
Општину; 

2) Ако се непокретности размењују под тржишним 
условима и

3) Ако се у случају кад је тржишна вредност непо-
кретности у јавној својини Општине већа од тржишне 
вредности непокретности која се прибавља у јавну 
својину на име размене, уговор и доплата разлике у 
новцу у року од 20 дана од дана закључења уговора.
Предлог акта, односно акт о прибављању непокре-
тности мора да садржи образложење из којег се 
може утврдити постојање околности из става 1. тачка 
1) овог члана, уз обавезно објашњење разлога због 
којих се прибављање није могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писаних понуда.

Члан 16.
Непокретне ствари се могу прибавити или отуђити из 
јавне својине непосредном погодбом, али не испод од 
стране надлежног органа процењене тржишне вре-
дности непокретности (код отуђења), односно не 
изнад те вредности (код прибављања), ако у конкре-
тномслучају то представља једино могуће реше ње. 
Предлог акта о оваквом облику располагања, односно 
прибављања мора да садржи образложење из којег се 
може утврдити постојање ових околности уз обавезно 
објашњење разлога због којих се прибављање/оту-
ђење није могло реализовати јавним надметањем, 
односно прикупљањем писaних понуда. 

Непокретности у јавној својини Општине прибављају 
се и отуђују попоступку који је уређен уредбом којом 
се ближе уређују услови прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбоми давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно прибављању и 
уступању искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писаних понуда (у даљем тексту: Уредба).

3. Отуђење непокретности испод тржишне цене, 
односно без накнаде

Члан 17.
Непокретности се могу отуђити из јавне својине 
Општи не и испод тржишне цене, односно без накнаде, 
ако постоји интерес за таквим располагањем, као 
што је отклањање последица елементарних непогода 
или у другим случајевима прописаним законом или 
подзаконским актима.
Непокретности се отуђују из јавне својине испод 
тржишне цене, односно без накнаде,на начин и под 
условима утврђеним Законом и Уредбом.

4. Поступак и надлежност код прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и 

испод тржишне цене, односно без накнаде

Члан 18.
Одлуку да се непокретност прибави или отуђи из 
јавне својине Општине непосредном погодбом или 
испод тржишне цене, односно без накнаде, под усло-
вима прописаним овом одлуком, доноси Ску пштина 
Општине. 
Одлука из става 1. Овог члана мора да садржи обра-
зложење разлога који оправдавају сваки од наведених 
начина прибављања и располагања непокретностима 
у јавнојсвојини.
Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну 
својину Општине, односно отуђењу непокретности 
из јавне својине Општине путем непосредне погодбе, 
испод тржишне цене или без накнаде, утврђује 
Општи нско веће. 
Након доношења одлуке из става 1. Овог члана, Ску-
пштина Општине образује комисију за спро вођење 
поступка. 
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Након спроведеног поступка комисија из става 4. 
Овог члана саставља записник који заједно са одгова-
рајућим предлогом доставља Општинском већу.
Решење о прибављању, односно отуђењу непокре-
тности из става 1. овог члана, на предлог Општинског 
већа, доноси Скупштина Општине. 
Решење из става 6. овог члана је коначно и против 
истог није могуће изјавити жалбу. 
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину 
Општине односно о отуђењу непокретности из ја-
вне својине Општине путем непосредне погодбе, 
испод тржишне цене, односно без накнаде, у име и 
за рачун Општине закључује председник Општине, 
на кон прибављеног мишљења Општинског право-
бранилаштва. 

Члан 19.
Одредбе ове одлуке које се односе на обавезе Општи-
нског правобранилаштва код прибављања и ра-
сполагања непокретности путем јавног надметања и 
прикупљања писаних понуда, сходно се примењују и 
на овај поступак. 

5. Давање у закуп непокретности у јавној својини 
Општине

Члан 20.
Непокретности у јавној својини дају се у закуп, пола-
зећи од тржишне вредности закупнине, у поступку 
јавног надметања и прикупљањем писаних понуда.
Скупштина Општине прописује висину закупнине 
за коришћење стамбених зграда, станова, пословних 
просторија и гаража у јавној својини. 
Изузетно од става 1. овог члана, непокретности се 
могу дати у закуп и непосредном погодбом, у случа-
је вима предвиђеним Законом и Уредбом, стим да 
одлука о оваквом располагању мора бити посебно 
обра зложена. 
Непокретности у јавној својини Општине не могу се 
давати у подзакуп. 

Члан 21.
O давању у закуп непокретности у јавној својини 
Општине одлучује председник Општине. 
Одлука из става 1. Овог члана треба да садржи све 
обавезне елементе будућег огласа о спровођењу 
поступка јавног надметања или прикупљања писаних 

понуда, који су утврђени овом одлуком и важећим 
подзаконским актима.

Члан 22. 
Оглас о давању непокретности у закуп садржи:

- назив органа и корисника непокретности која се 
даје у закуп (назив закуподавца); 

- ближе податке о начину давања у закуп непо-
кретности (јавно надметање или прикупљање писа-
них понуда); 

- описне покретности која се даје у закуп; 

- услове под којима се непокретност даје у закуп 
(рок трајања закупа, делатности које се могу оба вља-
ти, и др.); 

- обавезе закупца у вези са коришћењем непокре-
тности за одређену сврху и намену; 

- напомену да закупац не сме предметну непо-
кретност издати у подзакуп;

- време и место одржавања јавног надметања, 
одно сно разматрања приспелих понуда; 

- начин, место и време за достављање пријава за 
учешће у поступку јавног надметања, односно до-
ста вљања писаних понуда за учешће у поступку при-
купљања писаних понуда; 

- место и време увида у документацију у вези са 
непокретности која се даје у закуп; 

- почетну, односно најнижу висину закупнине по 
којој се непокретност може дати у закуп; 

- висину и начин полагања депозита; 

- рок за повраћај депозита учесницима који нису 
успели на јавном надметању, односно у поступку 
при купљања писаних понуда;

- критеријуме за избор најповољнијег понуђача и

- друге елементе битне за предмет давања у закуп.

Пријава, односно понуда која се доставља обавезно 
садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине 
која се нуди, као и: за физичка лица-име и презиме, 
адресу, број личне карте, јединствени матични број 
грађана; за предузетнике - име и презиме преду зе-
тника, извод из регистра надлежног органа и по-
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рески идентификациони број, адресу, број личне 
карте, јединствени матични број грађана, назив ра-
дње, матични број; за правна лица -назив и седиште, 
копију решења о упису правног лица у регистар код 
надлежног органа и порески идентификациони број, 
као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца 
пријаве, односно понуде. 
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, 
односно понуде, не могу учествовати у поступку 
јавног надметања или прикупљања писаних понуда, 
а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно 
понуде се одбацују.

Члан 23.
Непокретности се могу дати у закуп на одређено или 
неодређено време. 

Члан 24.
Поступак давања у закуп непокретности спроводи 
комисија коју образује председник Општине реше-
њем, на период од 4 године.
Комисија из става 1. овог члана има председника и 4 
члана.
Стручно-административне послове за потребе ове 
комисије врши организациона јединица Општинске 
управе надлежна за имовинско-правне послове.
О току поступка јавног надметања, односно отварања 
приспелих понуда, комисија води записник, који 
заједно са предлогом за избор најповољнијег понуђача 
доставља организационој јединици Општинске упра-
ве надлежној за имовинско-правне послове.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом 
критеријума највише понуђене закупнине. 
Уколико у поступку два или више понуђача понуде 
исти износ закупнине, избор најповољнијег понуђача 
врши се жребом. 

Члан 25.
Организациона јединица из члана 24. Став 3. Ове 
одлуке, утврђује предлог решења о давању у закуп 
непокретности, по претходно прибављеном мишље-
њу Општинског правобранилаштва.
Решење о давању у закуп непокретности доноси 
председник Општине.
На решење из става2. Овог члана, сваки учесник у 
поступку може поднети приговор Општинском већу. 

Одлука Општинског већа је коначна. 
Уговор о закупу непокретности са изабраним на јпо-
вољнијим понуђачем закључује председник Општи-
не.
Уговором из става 5. овог члана регулишу се међу-
собна права и обавезе уговорних страна.

Члан 26.
Непокретности у јавној својини Oпштине могу 
се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног 
надметања, односно прикупљања писаних понуда, у 
случајевима:

- када закуп траже амбасаде страних држава у 
Републици Србији, као и трговинска и војна предста-
вништва и друге организације при дипломатско-ко-
нзу ларним представништима у Републици Србији, 
међународне организације за помоћ и сарадњу са зе-
мљама Европске уније, међународне хуманитарне 
орга низације у циљу обезбеђења услова за смештај 
и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне 
организације, политичке странке, организације и 
удру жења грађана из области здравства, културе, нау-
ке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, за-
шти те животне средине, под условом да тај простор 
не користе за остваривање прихода, као и у другим 
случајевима, у складу са Уредбом;

- када закупац престане да обавља своју делатност, 
услед тешке болести, одласка у пензију или смрти, а 
доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ 
закупца (чланови породичног домаћинства), под 
условом да настави са обављањем исте делатности;

- када закупац-правно лице тражи одређивање за 
закупца друго правно лице чији је оснивач или када 
закупац-правно лице тражи одређивање за закупца 
друго правно лице, а оба правна лица имају истог 
оснивача, односно када је код закупца-правног лица 
дошло до одређених статусних промена;

- када закупац-физичко лице тражи одређивање за 
закупца правно лице чији је оснивач или када осни-
вач правног лица, због брисања истог из регистра 
надлежног органа, тражи да буде одређен за закупца, 
као физичко лице;

- када закупац који је уредно измиривао обавезу 
плаћања закупнине, тражи продужење уговора о 
закупу, закљученог на одређено време, најраније три 



Страна 534 – Број  10Страна 534 – Број  10 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 30. март 2021.30. март 2021.

месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о 
закупу;

- када се непокретност даје у закуп за потребе 
одржавања спортских, културних, сајамских, научних 
и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 
дана;

- када се непокретност не изда у закуп ни после спро-
ведених четири и више поступка јавног оглашавања, 
али не испод 60% од тржишне висине закупнине за ту 
непокретност, односно висине закупнине прописане 
општим актом надлежног органа;

- када давање у закуп тражи физичко лице којем 
је та непокретност одузета национализацијом, одно-
сно његови наследници, под условом да је по кренут 
поступак за враћање одузете имовине пред надле-
жним органом;

- када један од закупаца исте непокретности тражи 
престанак закуподавног односа, а други закупац тра-
жи закључење уговора о закупу, као једини заку пац;

- када закупац-правно лице затражи одређивање 
за закупца непокретности друго правно лице, под 
условом да оно измири целокупан дуг закупца настао 
услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења 
закупљене непокретности, а уколико тај дуг није 
могуће намирити на други начин;

- када је то потребно ради боље организације и 
ефикасности рада носиоца права јавне својине, одно-
сно корисника ствари у јавној својини, као и посебних 
служби и организација чији су они оснивачи; 

- када закључење уговора о закупу гараже тражи 
власник стана или закупац стана, где је гаража са-
ставни део стана и са станом чини једну целину, 
одно сно има вертикалну комуникацију са станом.

Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. 
овог члана доноси председник Општине, на обра-
зложен предлог комисије из члана 24. ове одлуке.

Члан 27.
На поступак давања у закуп непокретности у јавној 
својини испод тржишне цене или непосредном пого-
дбом сходно се примењују одредбе ове одлуке које 
се односе на отуђење и прибављање напокретности 
испод тржишне цене или путем непосредне погодбе, 
као и одредбе Закона и Уредбе којима је тај поступак 
ближе уређен.

6. Посебни облици располагања непокретностима

а) Пренос права јавне својине на непокретности на 
другог носиоца јавне својине, односно друго физичко 
или правно лице

Члан 28.
Општина може пренети право јавне својине на другог 
носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, 
као и извршити размену права јавне својине са 
другим носиоцем права јавне својине, под условима 
и на начин прописан Законом и подзаконским актом.
Размена права својине могућа је и са другим физичким 
или правним лицем, с тим да се мора вршити према 
тржишним условима и уз обавезу доплате цене уколико 
постоји разлика у цени/површини непокретности које 
су предмет размене.
Поступак располагања из става 1. Овог члана спроводи 
се на начин прописан овом одлуком за прибављањене 
покретних ствари у јавну својину Општине, односно 
отуђење непокретних ствари из јавне својине Општине 
путем јавног надметања, прикупљања писаних понуда 
или непосредном погодбом. 

б) Давање ствари у јавној својини на коришћење

Члан 29.
Непокретности у јавној својини могу се давати на 
ко ри шћење корисницима чији је оснивач Општина, 
под условима и на начин прописан Законом и подза-
конским актом.
Носиоци права коришћења и корисници непо кре-
тности у јавној својини Општине имају права и оба-
везе прописане законом и овом одлуком. 

Члан 30.
Одлуку о давању непокретности на коришћење до-
носи Председник Општине. 
Председник Општине, закључује уговор о давању не-
покретности у јавној својини општине на коришће ње.
Организациона јединица Општинске управе надлежна 
за имовинско-правне послове у обавези је да примерак 
закљученог уговора достави организационој једи-
ници Општинске управе надлежној за послове фи-
нансија и Општинском правобранилаштву, у року од 
три дана од закључења тог уговора.
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Члан 31.
На захтев државних органа и организација, односно 
органа и организација Општине, правних лица и дру-
гих организација, простор у службеним зградама 
(ка нцеларијски простор) односно службени простор 
(сале), може се дати на привремено, односно повремено 
коришћење, са накнадом или без накнаде, за рад, 
одржавање састанака, промоција и манифестација од 
општег друштвеног значаја за локалну заједницу, по-
дно сиоцу захтева. 
Одлуку о давању на коришћење непокретности из 
става 1. Овог члана доноси Председник општине, или 
ли це које овласти. 
Штету насталу на опреми или службеном простору за 
време привременог односно повременог коришћења, 
сноси лице коме је простор дат на коришћење. 

Члан 32.
О распореду коришћења службених зграда и просто-
рија за потребе органа Општине одлучује председник 
Општине. 

в) Одузимање права коришћења на непокретности

Члан 33.
Право коришћења на непокретности у јавној сво-
јини Општине, може се одузети од носиоца права ко-
ришћења под условима прописаним Законом.
Одлуку о одузимању права коришћења доноси Ску-
пшти на Општине на предлог председника Општине.

г) Заснивање хипотеке на непокретностима у јавној 
својини

Члан 34.
Нанепокретностима у јавној својини Општине може 
се засновати хипотека. Одлуку о заснивању хипотеке 
на непокретностима у јавној својини Општине 
доноси Скупштина Општине.
Организациона јединица Општинске управе надле-
жна за имовинско-правне послове, по добијању обра-
зложене иницијативе, израђује нацрт одлуке о засни-
вању хипотеке на непокретностима у јавној својини 
Општине и доставља га Општинском већу.
Општинско веће утврђује предлог одлуке и доставља 
га Скупштини Општине на усвајање.

Заложну изјаву у име Општине потписује председник 
Општине.

д) Одлучивање о праву прече куповине непокре-
тности

Члан 35.
Физичко или правно лице које намерава да отуђи не-
покретност или део непо-кретности на којој Општи на 
има право прече куповине према важећим пропи сима, 
може да поднесе понуду организационој једини ци 
Општинске управе надлежној за имовинско-правне по-
слове. Понуда мора да садржи податке о непокре тности 
наведене из катастара непокретности и цену по којој се 
непокретност нуди. 
Организациона јединица Општинске управе надле-
жна за имовинско-правне послове понуду доста вља 
Општинском већу, на разматрање.
Општинско веће уколико понуду прихвати, утврђује 
предлог одлуке и доставља га Скупштини Општине 
на усвајање.
Председник општине, на основу одлуке Скупштине 
општине о прибављању непокретности или дела не-
покретности из става 1.oвог члана, закључује уго-
вор о прибављању непокретности или дела непо-
кретности у јавну својину Општине. 

Члан 36.
Код отуђења непокретности или дела непокретности 
на којој Општина има право сусвојине са другим 
физичким или правним лицем, Општина је у обавези 
да поштује право пречег и понуди непокретност или 
део непокретности сувласнику, по тржишним усло-
вима, путем непосредне погодбе, под условом да је 
не покретност дељива. 
У случају да сувласник одбије куповину непокре-
тности или дела непокретности, приступа се продаји 
путем јавног надметања или прикупљања писаних 
понуда у свему према поступку утврђеном Законом 
и овом одлуком.

ђ) Располагање становима у јавној својини

Члан 37.
На поступак располагања становима у јавној својини 
на којима је неко лице уписано са правом коришћења 
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(станови из откупа) примењују се одредбе посебног 
закона којим је регулисано питање стамбене подршке 
и становања. 

IV. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА

1. Прибављање и отуђење покретних ствари

Члан 38.
Поступак прибављања покретних ствари у јавну сво-
јину Општине спроводи се у складу са законом којим 
се уређују јавне набавке. 
Акт о прибављању покретних ствари у јавну својину 
Општине доноси председник Општине на предлог 
организационе јединице Општинске управе надлежне 
за имовинско-правне послове.
Организациона јединица из става 2. Овог члана спро-
води поступак прибављања покретних ствари у јавну 
својину Општине, у складу са законом, Уредбом и 
овом одлуком.

Члан 39.
Отуђење покретних ствари из јавне својине врши се 
у поступку јавног оглашавања, односно поступку 
при купљања писаних понуда, на начин којим се обе-
збеђује интерес Општине.
Изузетно од става 1. Овог члана, покретне ствари могу 
се отуђити из јавне својине Општине непосредном 
погодбом. 
У поступку отуђења непосредном погодбом, купо-
продајна цена не може бити мања од најниже, одно-
сно почетне цене утврђене у поступку јавног огла-
шавања, односно прикупљања писаних понуда.
Изузетно од става 3. Овог члана, отуђење покретних 
ствари из јавне својине Општине може се вршити и 
испод тржишне цене, односно без накнаде, ако по-
стоји интерес за таквим располагањем, као што је 
отклањање последица елементарних непогода и у 
другим случајевима утврђеним законом. 
Покретне ствари које немају никакву тржишну вре-
дност или се ради о стварима изузетно мале тржишне 
вредности могу се поклонити другом носиоцу права 
јавне својине.
Пре доношења одлуке о поклону неопходно је да Орга-
низациона јединица Општинске управе надлежна 

за послове финансија изврши анализу трошкова 
поседовања те покретне ствари, и ако су трошкови 
поседовања већи од користи коју та покретна ствар 
има стичу се услови за отуђење без накнаде (поклон). 

Члан 40.
Акт о покретању поступка отуђења покретних ства-
ри из јавне својине Општине, у поступку јавног 
огла шавања, односно прикупљања писаних понуда 
доноси председник Општине. 
Председник Општине истовремено са доношењем акта 
из става 1. Овог члана, образује и именује комисију за 
отуђење покретних ствари из јавне својине Општине.
Истим актом одређују се и задаци комисије. 
Стручно-административне послове за потребе коми-
сије из става 2. овог члана врши организациона једи-
ница Општинске управе надлежна за имовинско-
правне послове.

Члан 41.
Акт о отуђењу покретне имовине доноси председник 
Општине, на предлог комисије из члана 40. став 2. 
Ове одлуке.
Уговор о отуђењу покретне имовине у име и за рачун 
Општине закључује председник Општине.
Председник Општине може за закључивање уговора 
за отуђење покретне имовине мале вредности дати 
овлашћење другом лицу. 

2. Закуп покретних ствари

Члан 42.
На закуп покретних ствари у јавној својини Општине 
сходно се примењујуодредбе ове одлуке које се 
односе на закуп непокретних ствари. 

3. Пренос права јавне својине на покретним ства-
рима на другог носиоца јавне својине, укљу чу јући 
и размену

Члан 43.
Право јавне својине на покретним стварима у ја-
вној својини Општине, може се пренети на дру гог 
носиоца јавне својине, са накнадом или без на кнаде, 
укључујући и размену, у складу са законом.
О преносу права јавне својине Општине из става 1. 
Овог члана одлучује председник Општине, на пре-
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длог организационе јединице Општинске управе на-
длежне за имовинско-правне послове.
Текст уговора о преносу права јавне својине Општине 
на покретним стварима на другог носиоца права 
јавне својине, припрема организациона јединица из 
става 2. oвог члана.
Код закључивања уговора и преноса надлежности за 
закључивање уговора сходно се примењују одредбе 
члана 41. ст.2. и 3. Ове одлуке. 

4. Давање покретних ствари на коришћење

Члан 44.
Покретне ствари у јавној својини, могу се дати на ко-
ришћење јавним предузећима и установама чији је 
осни вач Општина, у сврху обављања њихове делатно-
сти, ако нису неопходне за обављање послова органа 
Општине. 
Акт о давању покретних ствари у јавној својини 
Општи не на коришћење, доноси председник Општине, 
на предлог организационе јединице Општинске управе 
на длежне за имовинско-правне послове.
Предлог акта из става 2. Овог члана и текст уговора 
о давању на коришћење припрема организациона је-
диница из става 2. Овог члана.
Код закључивања уговора и преноса надлежности за 
закључивање уговора сходно се примењују одредбе 
чл.41. ст. 2. и 3.ове одлуке. 

5. Улагање покретних ствари у капитал јавних 
предузећа и друштава капитала и давање у залогу

Члан 45.
Покретне ствари у јавној својини Општине могу се 
улагати у капитал јавних предузећа и друштава ка-
питала и залагати у складу са законом. 
Акт о улагању покретних ствари у капитал и залагању 
покретних ствари у јавној својини Општине доноси 
председник Општине. 
Предлог акта из става 2.oвог члана и текст уговора 
о улагању покретних ствари у капитал, односно 
залагању покретних ствари у јавној својини Општине 
припрема организациона јединица Општинске управе 
надлежна за имовинско-правне послове. 
Код закључивања уговора и преноса надлежности за 
закључивање уговора сходно се примењују одредбе 
члана 41. ст. 2. и 3. Ове одлуке.

V. УЛАГАЊЕ СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

Члан 46.
Општина може уложити у капитал јавног предузећа 
и друштва капитала које обавља делатност од општег 
интереса: 

1) новац и хартије од вредности; 

2) право својине на стварима у јавној својини, изузев 
природних богатстава и добара у општој употреби, мре-
жа које могу бити искључиво у јавној својини и дру-
гих непокретности које могу бити искључиво у ја вној 
својини; 

3) друга имовинска права која се по општим про-
писима могу уложити у капитал. 

Вредност ствари и права из става 1. Овог члана про-
цењује се према закону којим се уређује правни положај 
привредних друштава. 
По основу улагања Општина као носилац јавне својине 
стиче акције, односно уделе, док су унети удели својина 
тог јавног предузећа, односно друштва капитала. 

Члан 47.
Општина може уложити у капитал друштва капитала 
које не обавља делатност од општег интереса: 

1) новац и хартије од вредности; 

2) право својине на стварима у јавној својини, 
изузев природних богатстава, добара од општег 
интереса (укључујући и мреже) и добара у општој 
употреби; 

3) друга имовинска права која се по општим про-
писима могу уложити у капитал. 

Вредност ствари и права из става 1. Овог члана утвр-
ђује се према закону којим се уређује правни положај 
привредних друштава. 
По основу улагања Општина као носилац јавне сво-
јине стиче акције, односно уделе, док су унети удели 
своји на тог друштва капитала. 

Члан 48.
Образложен предлог за улагање у капитал јавног 
предузећа или друштва капитала заступник тог пра-
вног лица подноси председнику Општине.
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Председник општине предлог из става 1. Овог члана 
прослеђује Општинском већу на разматрање, а 
Општинско веће ако сматра да је предлог основан, 
утврђује предлог акта о улагању у капитал јавног 
предузећа, односно друштва капитала и доставља га 
Скупштини Општине на усвајање. 
Мишљење на предлог акта Општинског већа, пре 
упућивања Скупштини општине на усвајање, да је 
Општинско правобранилаштво, у року 8 дана од дана 
достављања. 
Стручно-административне послове, укључујући и 
израду свих предлога аката у овом поступку, врши 
организациона јединица Општинске управе надлежна 
за имовинско-правне послове. 

VI. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 
ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА 

У ВЕЗИ СА КОЈИМА ОПШТИНА ИМА 
ОДГОВАРАЈУЋА ПРАВА

Члан 49.
О прибављању и располагању другим имовинским 
правима у вези са којима Општина има одговарајућа 
права, односно уступању искоришћавања других 
имовинских права, одлучује председник Општине, 
сходном применом одредби ове одлуке које се односе 
на располагање и прибављање, односно коришћење и 
давање у закуп непокретних ствари у јавнојсвојини.

VII. КОРИШЋЕЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ

Члан 50.
Органи Oпштине дужни су да ствари у својини 
Oпштине користе на начин којим се обезбеђује ефи-
ка сно вршење њихових права и дужности, као и раци-
о нално коришћење и очување тих ствари.
Носиоци права коришћења и корисници дужни су 
да воде евиденцију о стварима у јавној својине које 
користе.

Члан 51.
Функционер који руководи органом Општине, одно-
сно друго овлашћено лице, стара се о законитости и 
одговоран је за законито коришћење ствари у јавној 
својини које користи тај орган.

Запослени у органима одговорни су за савесно и 
наменско коришћење ствари у јавној својини које 
користе у обављању послова.

VIII. УПРАВЉАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ

Члан 52.
Носиоци права коришћења (установе, месне заје-
днице, јавне агенције и друге организације) и кори-
сници ствари у јавној својини (органи и организације 
локалне самоуправе, јавна предузећа и друштва капи-
тала) управљају стварима у јавној својини Oпшти не 
које користе.
Процес управљања стварима у јавној својини обухвата 
поступке одабира средстава и начина финансирања, 
као и одређивање надлежности и организовање про-
цеса управљања стварима у јавној својини, њихово 
одр жа вање, обнављање, унапређивање, као и изврша-
вање законских и других обавеза у складу са законом, 
подзаконским актима, овом одлуком и другим општим 
актима Oпштине.

Члан 53.
Начелник Општинске управе, као и директори јавних 
предузећа и установа чији је оснивач Oпштина, 
старају се о законитости и одговорни су за законито 
управљање стварима у јавној својини које користе.

IX. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СТВАРИМА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

Члан 54.
Организациона јединица Општинске управе надле-
жна за послове финансија води евиденцију о стању, 
вредности и кретању средстава у јавној својини 
Општи не које користе органи и организације Општи-
не, у складу са законом.
Јединствену евиденцију непокретности у јавној својини 
Општине, у складу са подзаконским актом који уређује 
евиденцију непокретности у јавној својини,води орга-
ни зациона јединица Општинске управе надлежна за 
имо винско правне послове. 
Корисници и носиоци права коришћења на непокре-
тностима у јавној својини Општине, дужни су да 
по датке о непокретностима достављају искључиво 
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у електронском облику наОбрасцу НЕП-ЈС, преко 
web апликације Регистар јединствене евиденцијене 
покретности у јавној својини,организационој једи-
ници из става 2. Овог члана.
Организациона јединица из става 2. Овог члана је 
дужна да збирне податке о непокретностима води и 
доставља у електронском облику на Обрасцу ЗОС-ЈС 
Републичкој дирекцији за имовину.

X. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА

Члан 55.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши 
организациона јединица Општинске управе надлежна 
за имовинско правне послове. 
Органи и други корисници средстава у јавној сво-
јини Општине код којих се врши надзор дужни су да 
организационој јединици из става 1. Овог члана омогуће 
увид у евиденцију и документацију о при бављању, ко-
ришћењу, управљању и располагању ства рима у јавној 
својини Општине и дају потребна објашњења и пруже 
помоћ у вршењу надзора. 

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини Општине Власотинце ("Службени 
гласник града Лесковца", број 20/14, 30/16 и 29/18).

Члан 57.
Сви појмови у овој одлуци употребљени у мушком 
граматичком роду подједнако обухватају и односе се 
на женски и средњи граматички род.

Члан 58.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06-20-9/2021, 

дана 18.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Милан Јовић,с.р.

118.
На основу члана 32.ст.1.тачка 6., чл.72. и 74. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон и 47/2018) и члана 117. и 121.Статута општине 
Власотинце (''Службени гласник града Лесковца, број 
6/19), на седници Скупштине општине Власотинце 
одржаној дана 18.03.2021. године, донета је

ОДЛУКА

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.
Овом Одлуком се уређује правни статус месне заје-
днице, образовање, односно укидање или променa 
по дручја месне заједнице, права и дужности месне 
заједнице, број чланова савета, надлежност и начин 
одлучивања савета месне заједнице, поступак избора 
чланова савета месне заједнице, распуштање саве та 
месне заједнице, престанак мандата чланова савета 
месне заједнице, финансирање месне заједни це, сара-
дња месне заједнице са другим месним заједни цама, 
поступак за оцену уставности и законитости аката 
месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад 
и функционисање месних заједница на територији 
општи не Власотинце (у даљем тексту: Општина).

Сеоске и градске месне заједнице

Члан 2.
Овом одлуком образују се сеоске и градске месне 
заједнице као облици месне самоуправе и одређују се 
њихова подручја и послови.

Циљ образовања месних заједница

Члан 3.
Месне заједнице се образују ради задовољавања по-
треба и интереса становништва у селима и гра дским 
насељима.
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Месна заједница може се основати и за два или више 
села.

Статут месне заједнице

Члан 4.
Месна заједница има свој статут.
Статутом Месне заједнице уређује се:број чланова 
Савета месне заједнице; критеријуми за избор члано-
ва Савета месне заједнице;поступак за избор пре-
дседника и заменика председника Савета месне заје-
днице; број, састав, надлежност и мандат сталних и 
повремених радних тела Савета месне заједнице;дан 
месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен 
рад.

Правни статус

Члан 5.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру 
права и дужности утврђених Статутом општине и 
овом Одлуком.
Месна заједница има рачун отворен код Управе за 
трезор.

Представљање и заступање месне заједнице

Члан 6.
Председник Савета месне заједнице представља и 
заступа месну заједницу и наредбодавац језа извр ше-
ње финансијског плана.

Печат месне заједнице

Члан 7.
Месна заједнице има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, пречника 32 мм, исписаним 
на српском језику, ћириличним писмом, са следећом 
садржином и изгледом:
У спољашњем кругу печата исписује се назив "Ре-
публика Србија".
У другом и трећем кругу исписује се "Општина 
Власотинце - Месна заједница __________________".
У дну печата исписује се седиште месне заједнице.
Изнад седишта месне заједнице исписује се редни 
број печата, односно римска цифра.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 50х40 
мм у коме у хоризонталним редовима исписује се, 
ћириличним писмом, следећа садржина.

Република Србија
Општина Власотинце

Месна заједница "______________"
Број ___________

______________ године
(Седиште месне заједнице)

Имовина месних заједница

Члан 8.
Месна заједница има своју имовину коју могу чини-
ти: покретне ствари, новчана средства, као и пра ва и 
обавезе.
У складу са одлуком Општине, месна заједница има 
право коришћења на непокретностима које су у јавној 
својини Општине.
Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 
1. и 2. овог члана управља, користи и располаже у 
скла  ду са законом, одлукама општине Власотинце, 
овом одлуком и Статутом месне заједнице.

Образовање месних заједница

Члан 9.
На територији општине Власотинце настављају са 
радом постојеће месне заједнице и то: 

1. Месна заједница, ''Центар", за подручје насе-
љеног места, Власотинце која обухвата реоне I, II, III, 
IV и V, 

2. Месна заједница, ''Росуља'', за подручје насе-
љеног места, Власотинце која обухвата реоне VI/1, 
VI/2 и Манастириште, 

3. Месна заједница Алексине, за подручје насе ље-
ног места Алексине

4. Месна заједница Батуловце, за подручје на-
сељеног места Батуловце, 

5. Месна заједница Бољаре, за подручје насељеног 
места Бољаре, 

6. Месна заједница, Борин Дол, за подручје на-
сељеног места Борин Дол, 
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7. Месна заједница, Брезовица, за подручје на-
сељеног места Брезовица, 

8. Месна заједница Гложане, за подручје насељеног 
места Гложане, 

9. Месна заједница Горња Лопушња, за подручје 
насељеног места Горња Лопушња, 

10. Месна заједница Горња Ломница, за подручје 
насељеног места Горња Ломница 

11. Месна заједница Горњи Дејан, за подручје на-
се љеног места Горњи Дејан, 

12. Месна заједница Горњи Орах, за подручје на-
сељеног места Горњи Орах, 

13. Месна заједница Горњи Присјан, за подручје 
на сељеног места Горњи Присјан, 

14. Месна заједница Градиште, за подручје на-
сељеног места Градиште, 

15. Месна заједница Гуњетина, за подручје на-
сељеног места Гуњетина, 

16. Месна заједница Дадинце, за подручје на-
сељеног места Дадинце, 

17. Месна заједница Доња Лопушња, за подручје 
на сељеног места Доња Лопушња, Острц, Стрешковац, 
Самарница и Ћелиште, 

18. Месна заједница Добровиш, за подручје на-
сељеног места Добровиш, 

19. Месна заједница Доња Ломница, за подручје 
на сељеног места Доња Ломница, 

20. Месна заједница Доње Гаре, за подручје на-
сељеног места Доње Гаре, 

21. Месна заједница Доњи Присјан, за подручје 
на сељеног места Доњи Присјан, 

22. Месна заједница Доњи Дејан, за подручје на-
сељеног места Доњи Дејан, 

23. Месна заједница Златићево, за подручје на-
сељеног места Златићево, 

24. Месна заједница Јастребац, за подручје на-
сељеног места Јастребац, 

25. Месна заједница Јаковљево, за подручје на-
сељеног места Јаковљево и Јаворје, 

26. Месна заједница Јездине, за подручје насељеног 
места Јездине, 

27. Месна заједница Козило, за подручје насељеног 
места Козило, 

28. Месна заједница Конопница, за подручје на-
сељеног места Конопница, 

29. Месна заједница Комарица, за подручје на-
сељеног места Комарица, 

30. Месна заједница Крушевица, за подручје на-
сељеног места Крушевица, 

31. Месна заједница Кукавица, за подручје на-
сељеног места Кукавица, 

32. Месна заједница Крстићево, за подручје на-
сељеног места Крстићево, 

33. Месна заједница Ладовица, за подручје на-
сељеног места Ладовица, 

34. Месна заједница Липовица, за подручје на-
сељеног места Липовица, 

35. Месна заједница Орашје, за подручје насељеног 
места Орашје, 

36. Месна заједница Пржојне, за подручје на-
сељеног места Пржојне, 

37. Месна заједница Преданча, за подручје на-
сељеног места Преданча, 

38. Месна заједница Прилепац, за подручје на-
сељеног места Прилепац, 

39. Месна заједница Равни Дел, за подручје на-
сељеног места Равни Дел, 

40. Месна заједница Рајићево, за подручје на-
сељеног места Рајићево, 

41. Месна заједница Равна Гора, за подручје на-
сељеног места Равна Гора 

42. Месна заједница Свође, за подручје насељеног 
места Свође, 

43. Месна заједница Скрапеж, за подручје на-
сељеног места Скрапеж, 

44. Месна заједница Средор, за подручје насељеног 
места Средор, 

45. Месна заједница Стајковце, за подручје на-
сељеног места Стајковце, 

46. Месна заједница Страњево, за подручје насе-
љеног места Страњево, 
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47. Месна заједница Ћуове, за подручје насељеног 
места Ћуове, 

48. Месна заједница Црна Бара, за подручје насе-
љеног места Црна Бара, 

49. Месна заједница Црнатово, за подручје насе-
љеног места Црнатово, 

50. Месна заједница Шишава, за подручје насе-
љеног места Шишава, 

Предлог за образовање, односно укидање или про-
мену подручја месне заједнице

Члан 10.
Поступак за образовање, односно укидање или про мену 
подручја месне заједнице покреће се на образложени 
предлог најмање 10% бирача са пре бивалиштем на по-
дручју на које се предлог односи, најмање једна трећи на 
одборника и Општинско веће.
Нова месна заједница се образује спајањем две или ви-
ше постојећих месних заједница или издвајањем де ла 
подручја из једне или више постојећих месних заје-
дница у нову месну заједницу.
Месна заједница се може укинути и њено подручје 
припојити једној или више постојећих месних заје-
дница.
Променом подручја месне заједнице сматра се и изме-
на граница подручја уколико се извршеном изме ном 
део подручја једне месне заједнице припаја по дручју 
друге месне заједнице.
Предлог из става 1. овог члана подноси се Општи-
нском већу.

Саветодавни референдум

Члан 11.
Општинско веће доставља Скупштини општине пре-
длог из члана 10. став 1. ове одлуке, а ако Oпшти нско 
веће није предлагач уз предлог се обавезно до ставља 
и став општинског већа о предложеној про мени.
Ако сматра да је предлог оправдан, Скупштина општи -
не расписује саветодавни референдум за део те ри то-
рије општине на који се предлог из члана 10. ове одлу ке 
односи, у року од 30 дана од дана подно ше ња предлога.
На саветодавном референдуму грађани који имају 
би рачко право и пребивалиште на подручју за које је 
расписан саветодавни референдум, изјашњавају се да 

ли су ''за'' или ''против'' предлога који се предлаже.
У одлуци о расписивању саветодавног референдума, 
Скупштина општине ће одредити и органе за спро во-
ђење и утврђивање резултата референдума.
Сматра се да су грађани подржали предлог за обра-
зовање, односно укидање или промену подручја ме-
сне заједнице, ако се за предлог изјаснила већина од 
оних који су гласали.
Приликом утврђивања предлога одлуке којом се обра-
зује, односно укида или мења подручје месне за је-
днице, Општинско веће ће водити рачуна о резултатима 
спроведеног саветодавног референдума.

Мишљење Савета месне заједнице о промени 
подручја и укидању месне заједнице

Члан 12.
Општинско веће је дужно да пре утврђивања предлога 
одлуке о промени подручја и укидању месне заједнице 
прибави и мишљење Савета месне заједнице на који се 
предлог односи.
Савет месне заједнице ће се изјаснити у року од 10 
дана од дана достављања нацрта одлуке о промени 
подручја и укидању месне заједнице.
Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из 
ста ва 2. овог члана, сматра се да је мишљење пози-
ти вно.

II. ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 13.

Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:

- издавањем билтена, информатора, преко средста-
ва јавног информисања, презентовањем одлу ка и дру-
гих аката јавности и постављањем инте рнет пре зе нта -
ције;

- организовањем јавних расправа у складу са зако-
ном, Статутом општине, одлукама органа општине и 
овом Одлуком;

- и на други начин утврђен Статутом месне заје-
дни це и актима Савета месне заједнице.
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У месним заједницама основаним за више села, Савет 
ме сне заједнице је дужан да обезбеди постављање 
огласне табле у сваком од села.

Обавештавање путем интернет презентације и 
друштвених мрежа

Члан 14.
У циљу остваривања права грађана на истинито, по тпу-
но и благовремено обавештавање грађана по пи тањима 
од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница 
може да отвори званичну интернет пре зентацију или 
да користи званичну интернет пре зе нтацију општине 
Власотинце, на којој ће обја вљи ва ти информације, 
одлуке, извештаје и друге акте ме сне заједнице, као и 
вести од значаја за грађане са по дручја месне заједнице.
Обавештења и вести из става 1. овог члана, могу се 
ре ализовати и путем друштвених мрежа.

III. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Савет месне заједнице

Члан 15.
Савет месне заједнице је основни представнички 
орган грађана на подручју месне заједнице.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по 
пра вилима непосредног и тајног гласања на основу 
општег и једнаког изборног права, у складу са ста ту-
том месне заједнице и овом одлуком.
Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем 
на подручју месне заједнице који је навршио 18 го-
дина живота, има право да бира и да буде биран у 
Са вет месне заједнице.
За члана Савета месне заједнице, може бити изабран 
пунолетан, пословно способан грађанин који има 
пре бивалиште на територији месне заједнице у којој 
је предложен за члана Савета месне заједнице.
Председника и заменика председника Савета месне 
заједнице бира Савет из реда својих чланова, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја чланова 
савета месне заједнице. 

1. Чланови Савета месне заједнице

Број чланова Савета месне заједнице

Члан 16.
Савет месне заједнице може имати најмање 5, а на-
јвише 9 чланова.

Савет месне заједнице до 500 бирача има 5 чланова.
Савет месне заједнице од 500 до 1000 бирача има 7 
чланова.
Савет месне заједнице преко 1000 бирача има 9 чла-
нова.
Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 го-
дине.

Територијални принцип

Члан 17.
Чланови Савета месне заједнице бирају се по терито-
ријалном принципу, по правилу да се за сваку месну 
заједницу утврђује јединствена изборна листа.

2. Расписивање избора

Председник Скупштине општине

Члан 18.
Изборе за Савет месне заједнице расписује предсе-
дник Скупштине општине.
Избор члана Савета месне заједнице обавља се у ме-
сној заједници као изборној јединици.

Рокови за расписивање избора

Члан 19.
Избори за чланове Савета месне заједнице морају се 
спровести најкасније 30 дана пре краја мандата чла-
нова Савета месне заједнице којима истиче ма ндат.
Изузетно од става 1. овог члана, председник Скупштине 
може донети одлуку којом се одлаже расписивање 
избора, уколико за то постоје оправдани разлози про-
узроковани ванредним околностима (елементарне не-
погоде, ванредна ситуација, пандемија и сл).
Од дана расписивања избора до дана одржавања 
избора не може протећи више од 45 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан одр-
жа вања избора, као и дан од када почињу да теку ро-
кови за вршење изборних радњи.
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају 
у исто време када и избори за народне посланике, одно-
сно избори за председника Републике Србије, пре дсе-
дник Скупштине општине мора прибавити сагла сност 
Републичке изборне комисије о ангажовању би рачких 
одбора и за изборе за Савет месне заједнице, пре доно-
шења одлуке о расписивању избора из става 3. ове одлуке
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Право предлагања кандидата за члана Савета 
месне заједнице 

Члан 20.
Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже:

- најмање 5 грађана са пребивалиштем на подручју 
месне заједнице чији Савет броји 5 чланова. 

- најмање 10 грађана са пребивалиштем на подру-
чју месне заједнице чији Савет броји 7 чланова. 

- најмање 15 грађана са пребивалиштем на подру-
чју месне заједнице чији Савет броји 9 чланова. 

Сваки грађанин може предложити само једног канди-
дата за члана Савета месне заједнице.
 Ако је бирач потписао предлог за више предложених 
кандидата као важећи сматраће се потпис на прихва-
ћеном прдлогу који је раније поднет.
Предложени кандидати дају писану изјаву о прихва-
тању кандидатуре.

Изабрани кандидати

Члан 21.
Изабрани су они кандидати који су добили највећи 
број гласова до броја чланова који се бирају.
Ако два или више кандидата добију једнак број гла-
сова, гласање за те кандидате се понавља.

IV. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 22.
Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: 
Изборна комисија за спровођење избора за члано ве 
Савета месних заједница, бирачки одбор и Другосте-
пена изборна комисија.
Органи за спровођење избора су самостални и незави-
сни у раду и раде на основу закона и прописа донетих 
на основу закона, Статута општине, одредаба ове одлу-
ке и Статута месне заједнице.
За свој рад органи за спровођење избора одговарају 
органу који их је именовао.
Сви органи и организације општине дужни су да пру-
жају помоћ органима за спровођење избора и да до-
стављају податке који су им потребни за рад.

Изборна комисија
за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница

Члан 23.
Изборна комисија за спровођење избора за чланове са-
вета месних заједница (у даљем тексту: Изборна коми-
сија) обавља послове који су одређени овом одлуком.

Састав Изборне комисије

Члан 24.
Изборну комисију чине председник и шест чланова 
које именује Скупштина општине, на предлог одбо-
рни чких група у Скупштини општине, сразмерно бро-
ју одборника.
Изборна комисија има секретара кога именује Ску-
пштина општине и који учествује у раду Изборне ко-
мисије без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и секретар, 
име нују се на четири године, а по истеку мандата могу 
бити поново именовани.
Председник, чланови изборне комисије и њен секретар 
имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и 
заменика секретара Изборне комисије именују се ли-
ца која имају стечено високо образовање из научне 
обла сти правне науке на основним академским студи-
јама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма стер 
ака демским студијама, мастер струковним студи јама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, са најмање 
три година радног искуства у струци.
Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета 
месне заједнице искључиво у сталном саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу 
бити само грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији Општине.

Надлежност Изборне комисије

Члан 25.
Изборна комисија приликом спровођења избора за 
Савет месне заједнице: 
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1) стара се о законитости спровођења избора за 
чла нове савета месне заједнице;

2) одређује бирачка места;

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чла-
нове;

4) даје упутства бирачким одборима у погледу спро-
вођења поступка избора за чланове савета месне за-
једнице и доноси Роковник за вршење изборних ра-
дњи у поступку спровођења избора за чланове саве та 
месних заједница.

5) прописује обрасце и организује техничке при-
преме за спровођење избора;

6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и по-
днете у складу са Упутством за спровођење избора за 
чланове савета месне заједнице;

7) проглашава листу кандидата;

8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број 
гласачких листића за бирачка места и записнички их 
предаје бирачким одборима;

9) одлучује о приговорима бирача и кандидата по-
днетим у поступку избора за чланове савета месне 
заједнице;

10) утврђује и објављује резултате избора за члано-
ве савета месне заједнице;

11) подноси извештај Скупштини општине о спро-
веденим изборима за чланове савета месне заједнице. 
Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и начин 
рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Ску-
пштине општине којом се уређују месне заједнице.

Бирачки одбор

Члан 26.
Бирачки одбор ради у сталном саставу.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и 
два члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају заме-
ни ке.
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније 
десет дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу 
бити само пословно способни грађани који имају 

изборно право, као и пребивалиште на територији 
Општине.
Члановима бирачких одбора и њиховим заменицима 
престаје чланство у бирачком одбору кад прихвате 
ка ндидатуру за члана Савета месне заједнице, као и 
име  новањем за члана Изборне и Другостепене избо-
рне комисије.

Надлежност бирачког одбора

Члан 27.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обе збе-
ђује правилност и тајност гласања, утврђује резулта те 
гласања на бирачком месту и обавља друге по слове у 
складу са Упутством и овом Одлуком.
Би рачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком 
месту за време гласања.
Ближа правила о раду бирачких одбора одређује 
Избо рна комисија доношењем Упутства, у року 5 
дана од дана расписивања избора за чланове Савета 
ме сне заједнице.

Ограничења у именовању чланова бирачког 
одбора

Члан 28.
Исто лице не може истовремено да буде члан два би-
рачка одбора.
Чланови бирачког одбора и њихови заменици имају 
мандат само за расписане изборе за члана Савета ме-
сне заједнице.
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, би-
рачког одбора и Другостепене изборне комисије не могу 
бити лица која су међусобно сродници по правој линији 
без обзира на степен сродства, у побочној закључно 
са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству 
закључно са другим степеном сродства, као ни брачни 
другови и лица која су у међусобном одно су усвојиоца 
и усвојеника, односно стараоца и штићеника. Ако је би-
рачки одбор састављен супро тно одредби става 3. овог 
члана, бирачки одбор се распушта, а избори, одно сно 
гласање се понављају.
Заменици чланова бирачких одбора имају иста права 
и одговорности као и чланови које замењују.
Право гласа у бирачком одбору има само члан, а у ње-
говом одсуству, заменик.
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Замена члана бирачког одбора

Члан 29.
Замену члана бирачкогодбора врши Изборна комисија 
најкасније пет дана пре дана одржавања избора.
Приликом именовања и замене чланова бирачког 
одбора, Изборна комисија ће по службеној дужности 
во дити рачуна о ограничењима из члана 28. oве одлу-
ке.

Другостепена изборна комисија

Члан 30.
Другостепена изборна комисија у другом степену 
одлучује о приговорима на решење Изборне комисије.
Другостепену изборну комисију образује Скупштина 
општине. 
У погледу утврђивања састава Другостепене изборне 
комисије, примењују се одредбе ове Одлуке које се 
односе на Изборну комисију.
Другостепена изборна комисија се образује истовре-
мено када и Изборна комисија.

Рад Другостепене изборне комисије

Члан 31.
Другостепену изборну комисију чине председник и 
че тири члана.
Другостепена изборна комисија има секретара кога 
именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања.
Другостепена изборна комисија одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова.
Председник, најмање један члан и секретар Друго сте-
пене изборне комисије морају да имају стечено ви соко 
образовање из научне области правне науке на осно-
вним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
стру ковним студијама, специјалистичким академским 
сту дијама, специјалистичким струковним студијама, 
одно  сно на основним студијама у трајању од најмање 
че тири године или специјалистичким студијама на 
факултету, са најмање пет година радног искуства у 
стру ци.
Председник, чланови Другостепене изборне комисије 
и секретар, именују се на четири године и могу поно-
во да буду именовани.

Стручна административна и техничка помоћ

Члан 32.
Општинска управа је дужна да пружи неопходну 
стру чну, административну и техничку помоћ при оба-
вљању послова за потребе Изборне комисије, Дру го-
степене изборне комисије и бирачких одбора.

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА

Рок за подношење пријаве кандидата

Члан 33.
Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најка-
сније 15 дана пре дана одржавања избора у месној 
заједници.

Садржина пријаве кандидата

Члан 34.
Пријава се подноси на обрасцу који прописује Избо-
рна комисија у писменој форми.

Образац пријаве предлога кандидата

Члан 35.
Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси 
пријаву на посебном обрасцу који садржи: 

1) име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, адре-
са становања и потпис бирача да подржава предлог 
канди дата за члана Савета месне заједнице;

2) име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пре-
би валиште, адреса становања и потпис кандидата.
Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву 
из става 1. овог члана подноси и: писмену изјаву о 
при хватању кандидатуре, потврду о изборном праву 
и потврду о пребивалишту.

Обрасци за подношење предлога пријаве кандидата 
прописује Изборна комисија Упутством, које је дужна 
да објави у року од пет дана од доношења одлуке о 
расписивању избора.
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Недостаци у пријави предлога кандидата 

Члан 36.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога 
кандидата није поднета благовремено, донеће одлуку 
о одбацивању пријаве.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога 
кандидата садржи недостатке који онемогућују њего-
во проглашење, донеће, у року од 24 часа од при јема 
пријаве предлога кандидата, закључак којим се по-
дносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 
часова од часа достављања закључка, отклони те не-
достатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на 
начин отклањања недостатака.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога 
кандидата садржи недостатке, односно ако утврди 
да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у 
прописаном року, донеће у наредних 48 часова одлуку о 
одбијању проглашења предлога кандидата.

Проглашење предлога кандидата

Члан 37.
Изборна комисија проглашава предлог кандидата 
одмах по пријему предлога, а најкасније у року од 24 
часа од пријема предлога.
Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. 
овог члана Изборна комисија доставља кандидату без 
одлагања.
Кандидат може повући пријаву најкасније до дана 
утвр ђи вања листе кандидата за члана Савета месне 
заје днице.

Обустављање поступка избора 

Члан 38.
У случају да се за изборе за чланове Савета месне 
заједнице пријави мање кандидата од броја чланова 
Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија 
доноси одлуку о обустављању поступка избора чла-
нова за Савет месне заједнице.
Када протекне рок за изјављивање приговора на одлу-
ку о обустављању поступка из става 1. овог члана, 
Изборна комисија о томе обавештава председника 
Ску пштине општине.

VI. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА

Садржина изборне листе кандидата

Члан 39.

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета 
ме сне заједнице, садржи све предлоге кандидата, са 
личним именима свих кандидата и подацима о години 
рођења, занимању и пребивалишту.

Редослед кандидата на изборној листи кандидата 
утвр ђује се према редоследу њиховог проглашавања.

Изборна комисија неће утврдити изборну листу 
канди дата за чланове Савета месне заједнице у 
случају ако је број кандидата мањи од броја чланова 
Савета месне заједнице који се бира.

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата 
за чланове Савета месне заједнице и објављује их 
''Слу жбеном гласнику града Лесковца'', најкасније 10 
дана пре дана одржавања избора.

Изборна комисија је дужна да изборну листу 
кандидата за чланове Савета месне заједнице и објави 
и на огла сној табли месне заједнице и на званичној 
интернет пре зентацији Општине.

VII. БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места

Члан 40.

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном 
гласнику града Лесковца" и на огласној табли месне 
заједнице бирачка места на којима ће се гласати на 
изборима, најкасније 20 дана пре дана одржавања 
избора.

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи 
са општинском управом.

Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржав-
ају у исто време када и избори за народне посланике, 
односно избори за председника Републике Србије, 
избо ри за чланове Савета месне заједнице одржавају се 
на бирачким местима које је одредила Републичка избо-
рна комисија, у складу са сагласношћу из члана 19. ст. 
5. ове одлуке.
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Начин одређивања бирачких места

Члан 41.

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а 
највише 2.500 бирача.

У изузетним случајевима, може се одредити бирачко 
место и за гласање мање од 100 бирача, ако би, због 
просторне удаљености или неповољног географског 
положаја, бирачима гласање на другом бирачком 
месту било знатно отежано. 

Бирачко место може да обухвати подручје дела насе-
љеног места, једног или више насељених места.

За свако бирачко место одређује се: број бирачког 
места, назив бирачког места, адреса бирачког места 
и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком ме-
сту.

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у 
јавној својиниопштине, а само изузетно и просторије 
у приватној својини.

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву 
кандидата за члана Савета месне заједнице или члана 
његове породице.

Приликом одређивања бирачког места, водиће се ра-
чуна да бирачко место буде приступачно особама са 
инвалидитетом.

Гласање бирача

Члан 42.

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач 
може да гласа само једанпут.

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред 
имена и презимена кандидата и то највише до броја 
чланова Савета месне заједнице који се бира.

VIII. БИРАЧКИ СПИСКОВИ

Упис и промене у бирачком списку

Члан 43.
Општинска управа која је надлежна за ажурирање 
дела бирачког списка, врши упис бирача који нису 
уписани у бирачки списак, као и промену података у 

бирачком списку, све до његовог закључења, односно 
најкасније 5 дана пре дана одржавања избора.

Утврђивање и објављивање коначног броја 
бирача

Члан 44.
Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном 
гласнику града Лесковца'' коначан број бирача за 
сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким 
местима у месној заједници.

IX. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ 
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

Члан 45.
Обавештење бирачима о дану и времену одржавања 
избора, са бројем и адресом бирачког места на коме 
бирач гласа, врши општинска управа истицањем оба-
вештења на огласној табли месне заједнице и на дру-
гим местима погодним за обавештење грађана месне 
заједнице.
Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније 
пет дана пре дана одржавања избора у месној заје-
дници.

X. ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Обезбеђивање изборног материјала

Члан 46.
 Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују 
Изборна комисија и Општинска управа за сваки би-
рачки одбор, у складу са Упутством.

Употреба језика и писама

Члан 47.
Текст образаца за подношење предлога кандидата, 
текст Изборне листе кандидата, текст гласачког ли сти-
ћа, текст обрасца записника о раду бирачког одбо ра 
и текст уверења о избору за члана Савета месне за-
једнице штампају се на српском језику, ћирилицом.
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XI. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Утврђивање резултата избора по месним 
заједницама

Члан 48.
По пријему изборног материјала са бирачких места, 
Изборна комисија у року од 48 часова од затварања 
бирачких места доноси одлуку о резултатима избора 
за сваку месну заједницу.
Резултати избора се одмах објављују у Службеном 
гласнику града Лесковца на званичној интернет пре-
зе нтацији општине и на огласној табли месне за је-
дни це. 

XII. НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА

Домаћи и страни посматрачи

Члан 49.
Заинтересована регистрована удружења чији се ци-
ље ви остварују у области заштите људских и мањи-
нских права, као и заинтересоване међународне и 
стране организације и удружења којa желе да пра-
те рад органа за спровођење избора, подносе при-
јаву Изборној комисији најкасније пет дана пре да на 
одржавања избора, на обрасцу који прописује Избо-
рна комисија.
За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу 
да пријаве највише два посматрача.
За праћење рада појединих бирачких комисија по-
сматрачи могу да пријаве највише једног посма трача.

Овлашћење и акредитације посматрача

Члан 50.
На основу констатације о испуњености услова за 
пра ћење рада Изборне комисије, односно бирачких 
одбора, Изборна комисија подносиоцу пријаве издаје 
одго варајуће овлашћење за праћење рада органа за 
спровођење избора.
Трошкове праћења рада органа за спровођење избора 
сносе подносиоци пријаве чији посматрачи прате 
избо ре.

XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 51.
Средства за спровођење избора финансирају из бу-
џета општине и могу се користити за:

- набавку, штампање и превођење изборног мате-
ријала,

- накнаде за рад чланова Изборне комисије,

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне 
комисије

- накнаде за рад чланова бирачких одбора,

-накнаде за рад запосленима у општинској управи 
који су ангажовани на обављању послова спровођења 
избора за чланове Савета месне заједнице,

- набавку канцеларијског и осталог потрошног ма-
теријала,

- превозничке, ПТТ и друге услуге.

Налогодавци за располагање средствима су председник 
Изборне комисије и председник и Другостепене избо-
рне комисије.

XIV. ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И ЗАШТИТА 
ИЗБОРНОГ ПРАВА

Случајеви и рокови понављања гласања за члана 
Савета месне заједнице

Члан 52.
Уколико два или више кандидата добију исти број 
гласова, а према броју добијених гласова треба да буду 
изабрани као последњи члан савета месне заједнице, 
понавља се гласање само о тим кандидатима.
Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој 
кутији већи од броја бирача који су гласали, или у 
гласачкој кутији није нађен контролни листић, би-
рачка комисија се распушта и именује нова, а гласање 
на том бирачком месту понавља се.
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, 
гласање се понавља само на том бирачком месту.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана, гласање се 
понавља у року од седам дана од дана одржавања избора, 
на начин и по поступку утврђеним за спровођење избо-
ра. 
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У случају понављања гласања, коначни резултати 
избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања. 

Право на заштиту изборног права

Члан 53.
Сваки бирач, кандидат за члана Савета месне заје-
днице (и подносилац изборне листе) има право на за-
штиту изборног права, по поступку утврђеном овом 
одлуком.

Приговор Изборној комисији

Члан 54.
Бирач, кандидат за члана Савета месне заједнице и 
(подносилац изборне листе), има право да поднесе 
приговор Изборној комисији због неправилности у 
поступку кандидовања, спровођења избора, утврђи-
вања и објављивања резултата избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је 
донета одлука, односно извршена радња или учињен 
пропуст.
 

Рок за одлучивање по приговору

Члан 55.
Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова 
од пријема приговора и доставити га подносиоцу 
при говора.
Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, по-
ништиће одлуку или радњу.
 

Приговор против одлуке Изборне комисије

Члан 56.
Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити 
приговор Другостепеној изборној комисији у року од 
24 часа од достављања решења.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној 
комисији достави одмах, а најкасније у року од 12 
часова све потребне податке и списе за одлучивање.
Другостепена изборна комисија је дужна да донесе 
одлуку по приговору најкасније у року од 48 часова 
од дана пријема приговора са списима.
Против одлуке Другостепене изборне комисије по 

приговору може се изјавити жалба Управном суду у 
року од 24 часа од достављања решења.

Одлука Другостепене изборне комисије

Члан 57.
Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, 
поништиће одлуку или радњу у поступку предлагања 
кандидата, односно у поступку избора за члана Са-
вета месне заједнице или ће поништити избор члана 
Савета месне заједнице.
Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако 
природа ствари то дозвољава и ако утврђено чињенично 
стање пружа поуздан основ за то, Другостепена 
изборна комисија може својом одлуком мериторно 
решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне 
комисија у свему замењује поништени акт.
Ако је по приговору поништена радња у поступку 
избора или избор члана Савета месне заједнице, 
Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну 
радњу, односно изборе понови у року од седам дана 
од утврђивања неправилности у изборном поступку, 
на начин и по поступку утврђеним овом одлуком за 
спровођење избора.
Поновне изборе расписује Изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која 
је утврђена за изборе који су поништени, осим кад су 
избори поништени због неправилности у утврђивању 
изборне листе.
У случају понављања избора коначни резултати избо-
ра утврђују се по завршетку поновљеног гласања.
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о пони шта-
вању избора.

XV. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Конституисање Савета месне заједнице

Члан 58.
Савет месне заједнице конституише се након утвр-
ђивања коначних резултата избора.

Сазивање конститутивне седнице Савета месне 
заје днице
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Члан 59.
Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице 
сазива председник Савета меснезаједнице у претхо-
дном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања 
коначних резултата избора, а ако он то не учини, се-
дницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета.
Конститутивном седницом председава најстарији 
члан Савета месне заједнице.
Конститутивна седница се може одржати ако прису-
ствује већина од укупног броја чланова Савета месне 
заједнице.

Председник и заменик председника Савета месне 
заједнице

Члан 60.
Савет месне заједнице има председника и заменика 
председника које бирају чланови Савета.

Избор председника и заменика председника 
Савета месне заједнице

Члан 61.
Председника Савета месне заједнице бира Савет на 
конститутивној седници из реда својих чланова, та-
јним гласањем, већином гласова од укупног броја 
чла нова Савета месне заједнице. 
Сваки члан Савета може предложити само једног ка-
ндидата за председника Савета месне заједнице
Предлог садржи име и презиме кандидата и сагла-
сност кандидата у писаном облику.
За председника Савета месне заједнице изабран је ка-
ндидат који је добио већину гласова од укупног броја 
чланова савета месне заједнице.
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених 
кандидата не добије потребну већину, у другом кругу 
гласа се о два кандидата која су у претходном кругу 
имала највећи број гласова.
У другом кругу изабран је кандидат који добије ве-
ћину гласова од укупног броја чланова Савета месне 
заједнице.
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност 
по објављивању резултата гласања и преузима вођење 
седнице.
Заменика председника Савета месне заједнице би ра 
Савет месне заједнице, на предлог председник Са-

вета, већином гласова од укупног броја чланова Са-
вета месне заједнице.
Статутом месне заједнице детаљније се уређује по-
сту пак избора председника и заменика председника 
Савета месне заједнице.

Примопредаја дужности

Члан 62.
Председник Савета месне заједнице из претходног 
сазива дужан је да у писменој форми изврши при мо-
предају пописа имовине са свим правима и оба везама 
месне заједнице на дан примопредаје.

XVI. НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 63.
Савет месне заједнице:

1) доноси статут месне заједнице;

2) доноси финансијски план месне заједнице и про-
граме развоја месне заједнице;

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о 
раду месне заједнице

4) бира и разрешава председника и заменика пре-
дседника савета месне заједнице;

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних 
и других делатности на подручју месне заједнице, а 
нарочито:

- у области урбанистичког планирања и уређења 
месне заједнице,

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, 
путева и улица на територији месне заједнице, 

- у прикупљању и достављању надлежним репу-
бличким и општинским органима, јавним предузећима 
и установама представке и притужбе на њихов рад, као 
и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања 
од њиховог заједничког интереса,

- сарађује са органима општине на стварању усло-
ва за рад предшколских установа и основних школа, 
социјално збрињавање старих лица и деце,

- заштите и унапређење животне средине, 
- уређење и одржавање насеља и зелених површина, 
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- стање објеката комуналне инфраструктуре и 
квалитет комуналних услуга, 

- снабдевање и заштиту потрошача, 

- радно време трговинских и занатских радњи, 
уго ститељских и других објеката на подручју месне 
заједнице, 

- развој пољопривреде на подручју месне заје-
днице, 

6) покреће иницијативу за доношење нових или 
измену постојећих прописа општине;

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним 
организацијама у питањима која су од интереса за 
грађане месне заједнице,

8) именује свог представника на свим зборовима 
грађана, извршава одлуке и спроводи закључке збо-
рова грађана;

9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга 
радна тела ради задовољавања заједничких потреба 
грађана у складу са законом и статутом месне заје-
днице;

10) учествује у организовању противпожарне за-
штите, заштите од елементарних непогада и другим 
ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања 
последица;

11) сарађује са здравственим и ветеринарским 
уста новама и организацијама на стварању услова за 
здравствену и ветеринарску заштиту,

12) организује разне облике хуманитарне помоћи 
на свом подручју,

13) констатује престанак мандата члану Савета 
месне заједнице коме је престао мандат у случајевима 
из члана 71. став 1. тачка 2. до 6.ове oдлуке и покреће 
иницијативу за избор новог члана Савета месне заје-
днице;

14) доноси Пословник о свом раду;

15) врши друге послове из надлежности месне 
заједнице утврђене статутом општине, актом о осни-
вању месне заједнице или другим општинским про-
писима.

Поверавање појединих изворних послова месним 
заједницама

Члан 64.
Одлуком Скупштине општине, у складу са законом, 
може се појединим или свим месним заједницама 
поверити вршење одређених послова из надлежности 
Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава.
При поверавању послова полази се од чињенице 
да ли су ти послови од непосредног исвакодневног 
значаја за живот становника месне заједнице.

Ангажовање чланова Савета месне заједнице

Члан 65.
Ангажовање председника, заменика председника и 
чланова савета, као и чланова других органа месне 
заједнице на пословима из члана 63.ове oдлуке не по-
дразумева стварање додатних финансијских обавеза 
месној заједници.

Запослени у месној заједници

Члан 66.
За обављање послова наведених у члану 63. oве одлуке, 
месна заједница може да запосли лице које заснива 
радни однос у месној заједници, у складу са законом, 
одлу кама Општине и финансијском плану месне заје-
днице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно на-
води разлог за запошљавање, да ли је потребно запо-
шљавање лица на неодређено или одређено време или 
путем другог облика радног ангажовања, као и укупно 
потребан износ средстава за плате.
Одлуку о пријему запосленог доноси Савет месне за-
једнице. 
Запослени у месној заједници не могу бити исто вре-
мено и чланови органа месне заједнице.

Распуштање Савета месне заједнице

Члан 67.
Савет месне заједнице може се распустити ако:

1) не заседа дуже од три месеца;
2)не изабере председника савета у року од месец 
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дана од дана утврђивања коначних резултата избораза 
чланове савета месне заједнице или од дана његовог 
разрешења, односно подношења оставке;

3) не донесе финансијски план у року одређеном 
одлуком Скупштине општине.

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси 
Скупштина општине на предлог Општинског већа 
које врши надзор над законитошћу рада и аката месне 
заједнице.
Председник Скупштине општине, расписује изборе 
за савет месне заједнице, у року од 15 дана од 
ступањана снагу одлуке о распуштању савета месне 
заједнице, с тим да од датума расписивања избора до 
датума одржавања избора не може протећи више од 
45 дана. 

Повереник општине

Члан 68.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и 
неодложне послове месне заједнице обавља повереник 
Општине кога именује Скупштина општине, исто-
времено са доношењем одлуке о распуштању савета 
месне заједнице из члана 67.став 2. ове oдлуке.
 Повереник општине се може именовати и у случају 
када председник скупштине донесе одлуку којом се 
одлаже расписивање избора, у смислу члана 19. став 
2. ове Одлуке.
У ситуацији из става 2. овог члана, Скупштина општине 
на првој наредној седници након доношења одлуке о 
одлагању расписивања избора доноси одлуку којом се 
распушта савет месне заједнице и именује повереник 
општине.

Обављање административно-техничких и 
финансијско-материјалних послова

Члан 69.
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у 
обављању административно-техничких и финанси-
јско-материјалних послова.

Организовање рада Општинске управе у месној 
заје дници

Члан 70.
За обављање одређених послова из надлежности 
општи нске управе, односно градских управа, посе бно 
у вези са остваривањем права грађана, може се орга-
низовати рад општинске управе у месним заје дницама.
Послове из става 2. овог члана, начин и место њиховог 
вршења одређује председник општине на предлог 
начелника општинске управе.

XVII. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Престанак мандата члану Савета месне 
заједнице

Члан 71.
Члану Савета месне заједнице престаје мандат пре 
истека времена на које је изабран:

1) доношењем одлуке о распуштању Савета месне 
заједнице;

2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен 
на безусловну казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци;

3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне 
способности;

4) ако му престане пребивалиште на територији 
месне заједнице;

5) ако наступи смрт члана Савета месне заједнице;

6) подношењем оставке;

Оставка члана Савета месне заједнице

Члан 72.
Члан Савета месне заједнице може поднети оставку 
усмено на седници Савета, а између две седнице 
подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења оставке, Савет месне заједнице без 
одлагања, на самој седници (усмена оставка) или на 
првој наредној седници (писана оставка) констатује 
да је члану Савета престао мандат и о томе одмах 
обавештава председника Скупштине општине.
Ако најмање 1/3 чланова Савета месне заједнице пре-
стане мандат наступањем случаја из члана 72. став 
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1. тачка 2) до 6) ове одлуке, председник Скупштине 
општине расписује изборе за недостајући број чланова 
Савета, у року од 15 дана од пријема обавештења из 
става 2. овог члана. 

XVIII. СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 73.
Савет месне заједнице може да образује стална или 
повремена радна тела, а у циљу припреме, разматрања 
и решавања питања из надлежности месне заједнице.
Статутом месне заједнице утврђује се број и стру-
ктура чланова, надлежност, мандат, као и друга 
питања од значаја за њихов рад.

XIX. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице

Члан 74.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, 
посебно за сваку месну заједницу;

- средстава која грађани обезбеђују самодопри-
носом;

- донација, поклона и других законом прописаних 
начина;

- прихода које месна заједница оствари својом 
активношћу;

- других средстава за рад месне заједнице про-
писаних законом.

Савет месне заједнице доноси финансијски план.
Финасијски план месне заједнице мора бити у складу 
са Одлуком о буџету Општине.

Финансијски план и завршни рачун

Члан 75.
Месна заједница доноси финансијски план у складу 
са буџетом Општине, на који сагласност даје Општи-
нско веће оштине Власотинце.
У поступку припреме буџета општине Власотинце, 
месне заједнице израђују предлоге својих финанси-

јских планова, у складу са упутством достављеним 
од стране органа Општинске управе надлежног за по-
слове буџета.

Предлоге својих финансијских планова, месне заје-
днице достављају органу Општинске управе надле-
жном за послове буџета.

У финансијском плану месне заједнице исказују се 
приходи и расходи месне заједнице. 

Финансијски план се доноси за једну календарску 
годину у року од 30 дана од дана усвајања одлуке о 
буџету Општине.

На финасијски план месне заједнице сагласност даје 
Општинско веће, у складу са одлуком о буџету.

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по исте-
ку калeндарске године.

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице 
објављује се на званичној интернет презентацији 
општине и месне заједнице.

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице 
је председник Савета месне заједнице.

Извештај о раду месне заједнице

Члан 76.
Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 
30.марта текуће године, достави Општинском већу 
и Скупштини општине извештај о свом раду и ре-
ализацији програма за прошлу годину, као извештај 
о коришћењу средстава које им је Општина пренела.
Контролу материјално-финансијског пословања ме-
сне заједнице врше Општинска управа, као и буџетска 
инспекција Општине.

Захтев за обезбеђење финансијских  
средства

Члан 77.
На захтев Општинског већа или другог надлежног 
органа општине, Савет месне заједнице је дужан да 
у поступку припреме буџета, достави захтев за обе-
збеђење финансијских средства за наредну годину у 
роковима које одреди Општинска управа, у поступку 
припреме Одлуке о буџету за наредну годину.
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XX. САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним заједницама

Члан 78.
Месна заједница може да остварује сарадњу у обла-
стима од заједничког интереса са другим месним 
заједницама на територији исте или друге општине 
или града.
Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет 
месне заједнице и доставља је Општинском већу.

Сарадња са општином и њеним институцијама

Члан 79.
Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са 
Општином и њеним органима, јавним и другим пре-
дузећима и организацијама, установама и удружењима 
са територије општине.

Сарадња са удружењима 

Члан 80.
Савет месне заједнице може сарађивати са удруже-
њима, хуманитарним и другим организацијама, у 
инте ресу месне заједнице и њених грађана.

XXI. НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Поступак за оцену уставности и законитости 
општег акта месне заједнице

Члан 81.
Општинско веће покренуће поступак за оцену уста-
вности и законитости општег акта месне заједнице 
пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у са-
гласности са Уставом или законом.
Председник општине дужан је да обустави од извр-
шења општи акт месне заједнице за који сматра да 
није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа 
на снагу објављивањем у Службеном гласнику града 
Ле сковца. 
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако 
Општинско веће у року од пет дана од објављивања 

решења не покрене поступак за оцену уставности и 
законитости општег акта.

Указивање Савету месне заједнице на 
предузимање одговарајућих мера

Члан 82.
Када Општинско веће сматра да општи акт месне за-
једнице није у сагласности са статутом, актом о осни-
вању месне заједнице или другим општинским про-
писом, указаће на то савету месне заједнице ради пре-
дузимања одговарајућих мера.
Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима 
органа из става 1. овог члана, председник општине 
по ништиће општи акт месне заједнице решењем које 
ступа на снагу објављивањем у "Службеном гласнику 
гра да Лесковца".
Општинско веће, предлаже председнику општине обу-
стављање финансирања активности месне заједнице 
у којима се финансијска средства не користе у складу 
са финансијским планом месне заједнице, одлуком о 
буџету или законом.

XXII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Правни континуитет месних заједница

Члан 83.
Месне заједнице основане у складу са Одлуком о 
месним заједницама на територији општине Власо-
тинце (Службени гласник града Лесковца, број 3/10 
и 40/16) настављају са радом и дужне су да у року од 
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке ускладе 
своје статуте са Статутом општине и овом Одлуком.

Спровођење нових избора за Савете месних 
заједница

Члан 84.
Избори за Савет месне заједнице, у складу са овом 
Одлуком и усклађеним статутом месне заједнице, 
спровешће се од наредних редовних избора за чла-
нове Савета месних заједница.
До спровођења избора из става 1. овог члана, Савет 
месне заједнице наставља са радом до потврђивања 
мандата новоизабраним члановима савета.
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Престанак важења Одлуке о  
месним заједницама

Члан 85.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о месним заједницама на територији општине 
Власотинце (Службени гласник града Лесковца, број 
3/10 и 40/16)

Ступање на снагу

Члан 86.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 18.03.2021.године,  

01.бр.06-20-10/2021

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић,с.р.

119.
На основу члана 32. тачка. 6. у вези члана 20. став 1. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон 
и 47/18), члана 6. тачка 3. и члана 7. тачка 4. Закона о 
заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 
91/10, 14/16 . и 92/18-други закон) и члана 150. став 
2. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца", бр. 6/19), Скупштина општине Вла со-
тинце на седници од 18.03.2021 године, доноси 

ОДЛУКУ 

О ЗАБРАНИ ИЗГРАДЊЕ МАЛИХ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

Члан 1.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ даља изградња малих хидроеле ктра-
на на територији општине Власотинце до усвајања 
Измена и допуна планске документације у делу који 
се односи на правила уређења и грађења, као и других 
услова за изградњу малих хидроелектрана.

Члан 2.
Изменом планске документације забранити изградњу 
деривационих-цевоводних, а размотрити могућност 
за изградњу прибранских малих хидроелектрана чи-
јом изградњом се не би угрозио екосистем, водо сна-
бдевање и слично.

Члан 3.
Одлуку доставити Миистарству грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре и Министарству за штите 
животне средине, са захтевом да се у Просторном 
плану Републике Србије од 2021 – 2035 године, не 
планира изградња деривационих-цевоводних малих 
хидроелектрана на територији општине Власотинце, 
већ да се размотри могућност за изградњу при бра-
нских малих хидроелектрана без угрожавања еко-
система и водоснабдевања и да се до усвајања Про-
сторног плана Републике Србије од 2021 – 2035 го-
дине, забрани градња деривационих-цевоводних 
ма лих хидроелектрана на територији општине Вла-
со тинце.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Ле сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
01 број 06-20-11/2021,  

дана 18.03.2021. године.

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Милан Јовић, с.р.

120.
На основу члана 9, 20, 23, 26, 27, 28, 42, 46, 47, 48. 
и 53. Закона о планском систему републике Срби-
је ("Службени гласник Републике Србије", број 
30/2018), члана 20. и 32. Закона о локалној са мо-
управи ("Службени гласник републике Србије" број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 
47/2018) и члана 40 став 1, тачка 4. Статута општине 
Власотинце ("Службени гласник града Лесковца" 
број 6/19) Скупштина општине Власотинце на се-
дници одржаној 18.03.2021.године донела је 
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ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА 
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 

2021. ДО 2028. ГОДИНЕ 

Члан 1.
Под Планом развоја Општине Власотинце (у даљем 
тексту: План), у смислу ове одлуке, подразумева се 
дугорочни документ развојног планирања, за пе риод 
од 7 година, који усваја Скупштина Општина Вла со-
тинце на предлог Општинског већа Општине Вла со-
тинце.

Члан 2.
Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја 
Општине Власотинце, одређивање потенцијалних 
пре дности и развојних праваца Власотинца и одго-
вара ју ћих мера, заснованих на унапређењу квалитета 
жи вота грађана, подстицању убрзаног економског ра-
звоја, убрзавање и олакшавање системских промена 
кроз социјалне иновације, тежећи ка одрживом, пла-
нском и рационалном коришћењу природних ресурса 
и простора, уз очување природног и културног на-
сле ђа, обезбеђење социјалног напредка и смањење 
си ро маштва пружања квалитетног образовања, здра-
вствене заштите, социјалне и територијалне кохезије 
у сигурном друштву, поштујући различитости и пру-
жа јући основна права, укључујући право и једнаке мо-
гућности за све.

Члан 3.
План садржи преглед и анализу постојећег стања, 
визију односно жељено стање, приоритетне циљеве 
развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак 
опис одговарајућих мера које се даље разрађују до-
кументима јавних политика и Средњорочним планом.

Члан 4.
Полазну основу за формулисање Плана, представљају 
дефинисани правци развоја Републике Србије и Евро-
пске уније и Општине Власотинце, кроз сагле давање 
Европских, националних и локалних развојних доку ме-
ната и докумената јавних политика, и програма и про-
јеката који се реализују у Власотинцу.

Члан 5.
Кроз процесе припреме Плана промовисаће се инте-
грални партиципативни приступ планирању лока-
лног развоја, међусекторска сарадња и размена инфо-
рмација, укључивање и координација јавног, при ватног, 
научно-истраживачког и цивилног сектора у процесу 
одлучивања и партнерство међу инсти туцијама.

Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке, Председник Општине 
Власотинце (у даљем тексту Скупштина) именује коо-
рдинациони тим чији је задатак да координира и надзире 
процес израде Плана, да разматра План по фазама при-
преме, предложен од стране тематских радних група и 
даје Општинском већу на даљу надлежност.
Координациони тим чиниће представници Општине 
Власотинце, јавних установа, представници при вре-
дног сектора и организација цивилног друштва.
Координационим тимом руководи Председник 
Општи не Власотинце.

Члан 7.
У циљу спровођења ове Одлуке и израде Плана, обра-
зоваће се тематске радне групе за израду Плана (у 
да љем тексту Радне групе) које чине представници 
Општи нске управе, стручњаци ангажовани у адми ни-
страцији, јавним институцијама, јавним предузећима, 
установама, организацијама цивилног друштва као и 
остали представници јавног, приватног и научно-истра-
живачког сектора.
Чланови Радних група бирају се на основу предлога 
институција заступљених у Радним групама. 
У рад Радне групе могубити укључени и страни стру-
чњаци, као стручна и техничка подршка кроз међу-
народне програме.
Радом радне групе руководи Председник општине 
Вла сотинце.
Задатак радних група је да прикупљају податке неопхо-
дне за израду Плана, провере дефинисане кључне про-
блеме, циљеве, мере и активности за достизање тих 
циљева, провере дефинисани институционални оквир 
за спровођење плана и размотре могуће економске 
инстру менте и изворе финансирања. Ближи задаци 
ра дних група биће дефинисани Решењем које доносе 
Председник општине Власотинце о формирању Радних 
група.
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Члан 8.
За пружање стручне подршке у изради Плана развоја, 
Општине Власотинце ће ангажовати екстерно правно 
лице.
Екстерно правно лице пружа подршку тематским Ра-
дним групама кроз техничку и стручну помоћ током 
израде Плана и достављање свих званичних реле-
вантних података.

Члан 9.
Координациони тим усмерава рад Радних група и 
пружа подршку приликом израде Плана.

Члан 10.
Током израде Плана биће организовани форуми за 
стручне и јавне расправе, трибине, округли столови и 
радионице на којима ће се усаглашавати предложена 
Решења. У њихов рад могу бити укључени и сви заи-
нтересовани учесници како би се обезбедила парти-
ципација и транспарентност процеса одлучивања и 
правовремено обавештавање јавности. 

Члан 11.
За реализацију ове Одлуке задужен је Координациони 
тим. 

Члан 12.
Средства за израду Плана обезбеђена су из буџета 
Општине Власотинце.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 18.03.2021.године,  

01 број 06-20-12/2021

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

121.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 
4. Статута општине Власотинце ("Службени гла-

сник града Лесковца број 6/19) и чл. 41. Закона о за-
пошљавању и осигурању за случај незапослености 
("Сл. гласник града Лесковца", број 36/09, 88/10, 
38/15, 113/17), Скупштина општине Власотинце на 
седници одржаној дана 18.03.2021.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА  

ЗА ПЕРИОД 2021-2023

I
УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања 
за период 2021-2023, који је код Општинске управе 
општине Власотинце заведен 25.01.2021.године под 
бр.101-4/2021.

II
Локални акциони план запошљавања за период 
2021-2023, који је код Општинске управе општине 
Власотинце заведен 25.01.2021.године под бр.101-
4/2021, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-13/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

122.
На основу чл. 20. ст. 1. тачка 10. и чл.32. ст. 1. тачка 
20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
број 129/07, 83-14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) 
и чл. 40. ст. 1. тачка 4. Статута општине Власотинце 
("Службени гласник града Лесковца број 6/19), Ску-
пштина општине Власотинце на седници одржаној 
дана 18.03.2021.године, донела је
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ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ 

РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ 
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2023.

ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у општини Власотинце 
за период од 2021-2023.године, који је заведен код 
Општинске управе општине Власотинце под бројем 
01 бр.02-54/21 од 26.02.2021.године.

II
Локални акциони план за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у општини Власотинце за период 
од 2021-2023.године, који је заведен код Општинске 
управе општине Власотинце под бројем 01 бр.02-
54/21 од 26.02.2021.године, је саставни део овог за-
кључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-14/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

123.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 20. и чл. 57. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 40.ст. 1. тачка 72. и чл. 88. Статута општине 
Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", 
број 6/19) и чл. 21. Одлуке о Општинској управи 
општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца, 
број 36/20), Скупштина општине Власотинце, на се-
дници одржаној 18.03.2021. доноси

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе 
општи не Власотинце за 2020.годину, 01 број 02-
69/2021 од 04.03.2021. године.

II
Извештај о раду Општинске управе општине Вла-
сотинце за 2020.годину, 01 број 02-69/2021 од 
04.03.2021.године, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-15/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

124.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07, 83-14-
др.закон, 101/16-др.закон  и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 
67.Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца број 6/19), Скупштина општине 
Власотинце на седници одржаној дана 18.03.2021.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2020.

ГОДИНУ
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I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад 
за општине Власотинце и Црна Трава са финансијским 
извештајем за 2020.годину, усвојен на седници 
Управног одбора број 9-551-6/21-3 од 01.03.2021.
године, а заведен код Општинске управе општине 
Власотинце 03.03.2021.године под бр.02-68/2021.

II
Извештај о раду Центра за социјални рад за општине 
Власотинце и Црна Трава са финансијским извештајем 
за 2020.годину, усвојен на седници Управног одбора 
број 9-551-6/21-3 од 01.03.2021.године, а заведен код 
Општинске управе општине Власотинце 03.03.2021.
године под бр.02-68/2021, је саставни део овог закљу-
чка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-16/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

125.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној са-
моуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл.40. ст. 1. тачка 67. 
Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца број 6/19), Скупштина општине Вла-
сотинце на седници одржаној дана 18.03.2021.године, 
донела је

 ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2020.
ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Културног центра Вла-
сотинце са финансијским извештајем за 2020.го дину, 

број 23 од 22.02.2021.године, заведен код Општи нске 
управе општине Власотинце 23.02.2021.годи не под 
бр. 02-43/2021.

II
Извештај о раду Културног центра Власотинце са 
финансијским извештајем за 2020.годину, број 23 од 
22.02.2021.године, заведен код Општинске управе 
општине Власотинце 23.02.2021.године под бр.02-
43/2021, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-17/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

126.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној 
са моуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-
др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 
67.Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца број 6/19), Скупштина општине Вла-
сотинце на седници одржаној дана 18.03.2021.године, 
донела је

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" 

ВЛАСОТИНЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке 
"Десанка Максимовић" Власотинце са финансијским 
извештајем за 2020.годину, број 46 од 01.03.2021.
године, заведен код Општинске управе општине 
Власотинце 02.03.2021.године под бр.02-63/2021.

II
Извештај о раду Народне библиотеке "Десанка Ма-
кси мовић" Власотинце са финансијским извештајем 
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за 2020.годину, број 46 од 01.03.2021.године, заве-
ден код Општинске управе општине Власотинце 
02.03.2021.године под бр.02-63/2021, је саставни део 
овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-18/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

127.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07, 83-14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 
67.Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца број 6/19), Скупштина општине 
Власотинце на седници одржаној дана 18.03.2021.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
СРЦ "ВЛАСИНА" ВЛАСОТИНЦЕ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ  
ЗА 2020.ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду СРЦ "Власина" Власо-
тинце са финансијским извештајем за 2020.годину, 
број 52-02/21 од 26.02.2021.године, заведен код 
Општи нске управе општине Власотинце 01.03.2021.
године под бр.02-62/2021.

II
Извештај о раду СРЦ "Власина" Власотинце са фи-
нансијским извештајем за 2020.годину, број 52-02/21 
од 26.02.2021.године, заведен код Општинске управе 
општине Власотинце 01.03.2021.године под бр.02-
62/2021, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-19/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

128.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др. 
закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 67. 
Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца број 6/19) и чл.12.ст.2.Одлуке о 
правобранилаштву општине Власотинце ("Сл.гла-
сник града Лесковца", број 25/14), Скупштина општи-
не Власотинце на седници одржаној дана 18.03.2021.
године, донела је 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА У 

ВЛАСОТИНЦУ ЗА ОПШТИНУ ВЛАСОТИНЦЕ 
И ОПШТИНУ ЦРНА ТРАВА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског право-
брани лаштва у Власотинцу за општину Власотинце 
и општину Црна Трава за 2020.годину, ЈП број 2/21 
од 11.01.2021.године, заведен код Општинске управе 
општине Власотинце 13.01.2021.године под бр.02-
9/2021.

II
Извештај о раду Општинског правобранилаштва у 
Власотинцу за општину Власотинце и општину Црна 
Трава за 2020.годину, ЈП број 2/21 од 11.01.2021.
године, заведен код Општинске управе општине 
Власотинце 13.01.2021.године под бр.02-9/2021,
 је саставни део овог закључка.
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III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-20/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

129.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној са-
моуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07, 83-14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), чл. 40. ст.1. тачка 67. Статута 
општине Власотинце ("Службени гласник града Ле-
сковца број 6/19), Скупштина општине Вла сотинце на 
седници одржаној дана 18.03.2021.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације 
општине Власотинце са финансијским извештајем за 
2020.годину, број 24 од 17.02.2021.године, заведен код 
Општинске управе општине Власотинце 18.02.2021.
године под бр.400-15/2021.

II
Извештај о раду Туристичке организације општине 
Власотинце са финансијским извештајем за 2020.годину, 
број 24 од 17.02.2021.године, заведен код Општи нске 
управе општине Власотинце 18.02.2021.године под 
бр.400-15/2021 је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-21/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

130.
На основу члана 41.ст. 1. тачка 5. и чл 43. ст. 1. тачка 12. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 
87/18), чл. 12. Одлуке о саставу, начину и организација 
рада Штаба за ванредне ситуације општине Власо-
тинце ("Сл.гласник града Лесковца", број 36/20), чл. 
32. ст. 1 тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Слу-
жбени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 -др. закон, 
101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. ст. 1. тачка 67. 
Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца", број 6/19), Скупштина општине Вла-
сотинце, на седници одржаној 18.03.2021.доноси,

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског Штаба за 
ванредне ситуације Власотинце за 2020.годину, 01 
број 217-1/11-7 од 02.03.2021.године, који је заведен 
код Општинске управе општине Власотинце под 01 
бр.02-65/2021 дана 02.03.2021.године.

II
Извештај о раду Општинског Штаба за ванредне 
ситуације Власотинце за 2020.годину, 01 број 217-
1/11-7 од 02.03.2021.године, који је заведен код 
Општинске управе општине Власотинце под 01 
бр.02-65/2021 дана 02.03.2021.године, је саставни део 
овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 18.03.2021.године, 

01 брoj 06-20-22/2021

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.
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131.
На основу члана 55. ст. 1. и ст. 5. Закона о водама (''Слу-
жбени гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), 
чл. 32. ст. 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др. закон и 47/18) и чл. 40. ст. 1. тачка 35. Статута 
општине Власотинце (''Службени гласник града 
Лесковца'', бр. 6/19), Скупштина општи не Власотинце, 
на седници одржаној дана 18. 03. 2021. године и 
наставку седнице од 19. 03. 2021. године, донела је,

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 

2021. Г.

I
УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава 
за воде II реда на територији општине Власотинце за 
2021.године, сачињен у складу са позитивним Ми-
шљењем ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' 
Ниш, бр. 2299/1 од 01.03.2021. године.

II
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда 
на територији општине Власотинце за 2021.године, 
сачињен у складу са позитивним Мишљењем ЈВП 
''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, бр.2299/1 
од 01.03.2021.године, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
на седници од 18.03.2021.године 

 и наставку седнице од 19.03.2021.године, 
01 брoj 06-20-23/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Милан Јовић, с.р.

132.
Скупштина општине Власотинце је на седници 
одржаној дана 18.03.2021.године и наставку седнице 

од 19.03.2021.године разматралa је Предлог решења 
Oпштинског већа општине Власотинце о отуђењу гра-
ђе винског земљишта из јавне својине општине Вла-
сотинце, непосредном погодбом са Јовановић Але-
ксандром из Београда, Војводе Влаховића 41 а/ 8, па 
је на основу члана 20. тачка 2. и члана 32. став 1. та-
чка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
бр.129/2007, 83/2014, 101/16 и 47/18), члана 100 став 1. 
тачкa 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник 
РС" бр.72/2009, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 83/2018, 145/2014, 
83/19 и 31/2019), члана 136. Закона о општем управном 
поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/16  и 95/18) и  члана 
40.Статута општине Власотинце ("Сл.гласник града 
Лесковца" бр.6/19), донела 

РЕШЕЊЕ

О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине општине Власотинце у 
корист прибавиоца Јовановић Александра из Београда, 
Војводе Влаховића 41 а/8, катастарске парцеле кп. бр. 
107/1 у површини од 48 м2, кп. бр. 108/4 у површини 
од 12 м2 и кп. бр. 109/3 у површини од 66 м2, укупне 
површине 126м2 све са листа непокретности број 
5597 у КО Власотинце-варош у потесу/улица Мије 
Миленковића, као остало неизграђено градско гра-
ђе винско земљиште у јавној својини општине Вла-
сотинце, ради припајања са његовим катастарским 
па рцелама кп. бр. 108/1, кп. бр. 109/1 и кп. бр. 110/2, 
све КО Власотинце-варош, у циљу израде про јекта 
пре парцелације ради формирања правилне грађе ви-
нске парцеле и спровођења Плана генералне регула-
ције опшине Васотинце.
У року од 30 дана по правоснажности овог решења 
закључиће се Уговор о отуђењу  грађевинског земљишта 
из јавне својине општине Власотинце, између општине 
Власотинце као власника јавне својине и Јовановић 
Александра из Београда, Војводе Влаховића 41а/8  као 
прибавиоца непокретности из јавне својине, по цени 
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градског грађевинског земљишта, утврђеној Одлуком 
Скупштине општине Власотинце о грађевинском зе-
мљи шту.

О б р а з л о ж е њ е

Јовановић Александар из Београда, поднео је захтев 
општинском органу управе надлежном за имовинско-
правне послове за припајање грађевинских парцела 
кп.бр.107/1 у површини од 48 м2, кп.бр.108/4 у 
повр ши ни од 12 м2 и кп. бр.109/3 у површини од 
66 м2 све по ЛН бр.5597 за КО Власотинце-варош, 
укупне површине 126 м2 као остало грађевинско 
земљиште у државној својини, са његовим катаста-
рским парцелама кп.бр. 108/1, кп.бр.109/1 и кп. бр. 
110/2, све КО Власотинце-варош у циљу израде про-
јекта препарцелације ради формирања правилне 
грађевинске парцеле ради спровођења Плана генера-
лне регулације општине Васотинце.
Поступајући по захтеву општински орган управе 
на длежан за имовинско-правне послове утврдио је 
да је Јовановић Александар из Београда, на основу 
еви денције Службе за катастар непокретности у 
Власотинцу има право својине на катастарским 
парце лама кп. бр.108/1, кп.бр.109/1 и кп.бр.110/2 
све КО Власотинце-варош, да на њима има изграђен 
породични стамбени објекат у приватној својини, да 
су кат.парцела бр.107/1, кп.бр. 108/4 и кп.бр.109/3, 
све КО Власотинце-варош, у јавној својини општине, 
да представљају остало грађевинско земљиште у 
државној својини, да важећим планским документом 
нису одређене за припајање и да им није одређена 
намена а да подносилац захтева има правни интерес да 
му је припоје јер заједно са његовим парцелама чине 
јединствену правилну грађевинску парцелу, сходно 
Плану генералне регулације опшине Васотинце.
На основу свега напред наведеног припремљен је 
Нацрт Решења како гласи у диспозитиву.
Имајући предње у виду Општинскa управa општине 
Вла сотинце предлаже Општинском већу општине 
Вла сотинце решење као у диспозитиву.
Општинско веће општине Власотинце је мишљења 
да је предлог овог решења на закону основан и да 
су испуњени услови из члана 100. став 1. тачке 3. 
Закона о планирању и изградњи за доношење оваквог 

решења, па је на основу члана 70. Статута општине 
Власотинце на седници од 08.03.2021.године утврди-
ло Предлог решења у предложеном тексту и предлаже 
Скупштини општине Власотинце да истo усвоји.
Скупштина општине Власотинце је на седници од 
18.03.2021.године и наставку седнице од 19.03.2021.
године разматрала предлог Општинског већа, па је 
на основу члана 40.Статута општине Власотинце, 
донела решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења не може се изјавити жалба већ се може по-
кренути управни спор у року од 30 дана од дана до-
стављања решења тужбом код Управног суда у Бео-
граду.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
на седници од 18.03.2021.године  

и наставку седнице од 19.03.2021.године,  
01 број 06-20-24/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

133.
Нa oснову члана 41.став 1.тачка 5.и члана 42. и 43. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и упра-
вљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" 
број 87/18) и члана 2. Одлуке о саставу, начину и 
орга низација рада Штаба за ванредне ситуације 
општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", 
број 36/20), члана 32. ст. 1.тачка 6. Закона о локалној 
са моуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. ст. 1. тачка 
13.Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца", бр.6/19), Скупштина општине Власотинце 
на седници одржаној 18.03.2021. године и наставку 
седнице од 19.03.2021.године донела је 

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ  
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ
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I
Образује се Општински штаб за ванредне ситуације 
на територији општине Власотинце, као оперативно-
стручно тело за координацију и руковођење у ванре-
дним ситуацијама (у даљем тексту Општински штаб) 
у саставу:

- Командант:
1. Братислав Петровић, председник општине Вла-

сотинце,

- Заменик команданта:
2. Владимир Коцић, заменик председника општине 

Власотинце,

- Начелник:
3. Иван Станковић, координатор за планирање 

одбра не, приправност и реаговање у ванредним ситу-
ацијама,

- Чланови штаба:

4. Милан Јовић, председник Скупштине општине 
Власотинце, ПНШ за збрињавање и евакуацију угро-
женог становништва,

5. Зоран Стаменковић, заменик председника Ску-
пштине општине Власотинце, ПНШ за збриња вање и 
евакуацију угроженог  становништва;

6. Марјан Станковић, начелник Општинске упра ве 
општине Власотинце,  ПНШ за евакуацију и збри ња-
вање угроженог становништва,

7. Предраг Митковић, помоћник председника 
општи не, ПНШ за евакуацију и збрињавање угро же ног 
становништва,

8. Небојша Стојановић, помоћник председника 
општине, ПНШ за заштиту и спасавање из рушевина, 
земљотреса, клизишта и одрона,

9. Бобан Петровић, члан Општинског већа, ПНШ 
за оперативно-планске послове, 

10. Зоран Миљковић, члан Општинског већа, ПНШ 
за очување добара битних за опстанак,

11. Жаклина Стефановић, члан Општинског већа, 
ПНШ за заштиту од поплава и снежних наноса,

12. Татјана Јовановић, члан Општинског већа, 

ПНШ за заштиту од града и суше,

13. Александар Јовић, члан Општинског већа, 
ПНШ за морал и психолошко-пропагандна дејства,

14. Сања Ристић, члан Општинског већа, ПНШ за 
прву медицинску помоћ,

15. Драгиша Миљковић, члан Општинског већа, 
ПНШ за очување добара битних за опстанак стано-
вништва,

16. Ивана Станојевић, секретар Скупштине општи-
не, ПНШ за административно-техничке посло ве,

17. Драган Стаменковић, командир ВСЈ Власо-
тинце, ПНШ за заштиту и спасавање од пожара, 
експло зија и НУС,

18. Мирослав Ранђеловић, дипл. грађ.инж. из оде-
љења за урбанизам,  ПНШ за  заштиту и спасавање од 
поплава, клизишта,  одрона и снежних наноса,

19. Вишња Буњевац, секретар Црвеног крста,ПНШ 
за збрињавање становништва и расподелу хумани-
тарне помоћи, 

20. Милена Станковић- Митровић, директор Дома 
здра вља Власотинце, ПНШ за прву медицинску по-
моћ,

21. Звонко Илић, директор ЈКП "Водовод” Власо-
тинце, ПНШ за очување добара битних за опстанак, 

22. Момчило Игњатовић, директор Центра за со-
ци јални рад, ПНШ за евакуацију и збрињавање ста-
новништва,

23. Владица Димитријевић, мајор полиције, наче-
лник Полицијске станице Власотинце, ПНШ за везу 
са Полицијском станицом Власотинце

24. Филип Станковић, мајор полиције, командир 
полицијске испоставе Власотинце ПНШ за безбе дно-
ст;

25. Горан Стојиљковић, "ГЕРА-ВЕТ" Шишава, ПНШ 
за заштиту животиња и намирница животињског по-
рекла и асанацију терена,

26. Маринко Ђорђевић, шеф Одељења за урба-
низам, комунално-стамбене и имовинско-правне по-
слове у Општинској управи општине Власотинце, за 
ПНШ за оперативно-планске послове,

27. Божидар Коцић, вд директора ЈКП "Комуналац" 
Власотинце ПНШ за асанацију терена.



Страна 566 – Број  10Страна 566 – Број  10 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 30. март 2021.30. март 2021.

II
Општински штаб по потреби посебним актом обра-
зује помоћне, стручно-оперативне тимове за специ-
фичне задатке заштите и спашавања.

III
Општински штаб обавља послове у складу са Законом 
о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним и другим подзаконским актима.

IV
Послови из тачке 3.овог Решења и средства за на-
кнаде лицима у саставу Штаба обезбедиће се у буџету 
општине Власотинце у складу са Законом.

V
Лица у саставу Општинског Штаба за ванредне си-
туације Власотинце имају право на накнаду за уче-
шће у раду на седницама Штаба, у висиниод 5% од 
про сечне нето зараде у Републици Србији на основу 
последњег објављеног податка органа надлежног за 
послове статистике у моменту одржавања седнице, 
по одржаној седници.

VI
Стручне и организационе послове за потребе Општи-
нског штаба за ванредне ситуације Власотинце оба-
вљаће Одељење за општу управу, заједничке и ску-
пштинске послове Општинске управе општине Вла-
со тинце.

VII
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи 
Решење Скупштине општине Власотинце о обра-
зовању Општинског штаба за ванредне ситуације Вла-
сотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број  36/20).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
на седници од 18.03.2021.године  

и наставку седнице од 19.03.2021.године,
01 бр.06-20-25/2021.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

134.
На основу члана 30.,31.,34.,40. и 41.Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 
и 88/19), члана 32. ст.1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 
40.ст.1. тачка 6. Статута општине Власотинце ("Слу-
жбени гласник града Лесковца", број 6/19) Ску-
пштина општине Власотинце, на седници одржаној 
18.03.2021.године и наставку седнице од 19.03.2021.
године донела је следеће,

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

1. Образује се Комисија за спровођење јавног ко-
нкурса за избор директора јавних предузећа, чији је 
оснивач Скупштина општине Власотинце (у даљем 
тексту Комисија).

2. Комисија има пет чланова, од којих је један пре-
дседник.

3. У Комисију се именују:

- Драган Ранђеловић из Власотинца, ул. Вука Ка-
раџића 37, за председника

- Ивана Рајковић из Власотинца, ул.Д. Максимови-
ћа, за члана

- Стевица Николић из Власотинца, ул. Змај Јовина 
7, за члана

- Јелена Ђокић из Власотинца, ул. Ратка Павлови-
ћа 9, за члана, 

- Јован Стаменковић из Шишаве, за члана

4. Задатак Комисије је:

- По истеку рока за подношење пријава Комисија 
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и 
саставља списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. 

- Чланови Комисије дужни су да дају писане изјаве 
о томе да ли они или са њима повезана лица имају 
интерес везан за спровођење конкурса.
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- У изборном поступку се оцењивањем стручне 
оспособљености , знања и вештина, утврђује резултат 
кандидата према мерилима за именовање директора 
јавног предузећа.

- Кандидатима међу којима се спроводи изборни 
поступак доставља се писано обавештење о томе кад 
отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре 
отпочињања изборног поступка.

- Ако се изборни поступак спроводи у више делова, 
кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о 
томе кад почиње наредни део изборног поступка.

- Кандидат који се не одазове позиву да учествује 
у једном делу изборног поступка, не позива се да 
учествује у наредном делу изборног поступка.

- Комисија саставља ранг листу са највише три 
кандидата која су са најбољим резултатом испунила 
мерила за избор директора јавног предузећа.

- Ранг листу и записник о спроведеном изборном 
поступку Комисија доставља надлежном органу 
јединице локалне самоуправе.

- Надлежни орган јединице локлане самоуправе 
припрема предлог акта о именовању првог кандидата 
са ранг листе и доставља га, ради усвајања органу 
је динице локлане самоуправе надлежном за име но-
вање директора јавног предузећа.

- Акт о именовању директора је коначан.

5. Мандат чланова Комисије траје до образовања 
Комисије у новом саставу. 

6. За рад у Комисији чланови имају право на 
новчану накнаду, сходно Одлуци о накнадама одбо-
рника и чланова сталних радних тела Скупштине 
општине Власотинце ("Службени гласник РС", број 
29/18 и 26/19).

7. Решење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у "Службеном  гласнику града Лесковца".

8. Ступањем на снагу овог решења престаје да 
ва жи Решење о образовању Комисије за именовање 
ди ректора јавних предузећа општине Власотинце 
("Службени гласник града Лесковца", број 30/16 и 
47/16).

9. Ово решење је коначно. Против овог решења 
мо же се покренути спор пред Управним судом у Бео-
граду. 

10. Решење доставити именованим члановима Ко-
мисије. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
на седници од 18.03.2021.године 

и наставку седнице од 19.03.2021.године,
01 бр. 06-20-26/2021

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић,с.р.

135.
На основу члана 18. Закона о јавним службама ("Сл.
гласник РС", број 42/91 и 71/94, 79/05-12, 83/14-22) 
чл.32. ст. 1.тачке 9. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-други закон и 47/18) и чл. 40. ст. 1 тачке 13. 
Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца", број 6/19), Скупштина општине Вла со-
тинце на седници одржаној 18.03.2021.године и на-
ставку седнице од 19.03.2021.године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СПОРТСКО 

РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ВЛАСИНА", 
ВЛАСОТИНЦЕ

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Игору Јовићу, професору физичке 
културе из Орашја, престаје функција на месту 
вршиоца дужности директора Спортско рекреативног 
центра "Власина" Власотинце, на коју је именован 
решењем Скупштине општине Власотинце 01 број 
06-75-16/2021, због истека мандатног периода на који 
је именован.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца", и на 
инте рнет страници општине Власотинце.

III
Ово решење је коначно.Против овог Решења може се 
покренути спор пред Управним судом у Београду, у 
року од 30 дана од пријема решења.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 брoj 06-20-27/2021,  

на седници од 18.03.2021.године  
и наставку седнице од 19.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић,с.р.

136.
На основу члана 18. и 19. Закона о јавним службама ("Сл.
гласник РС", број 42/91 и 71/94, 79/05-12, 83/14-22), 
чл.32. ст. 1.тачке 9.Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС" број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-други 
закон и 47/18) и чл. 40.ст.1 тачка 13.Статута општине 
Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", број 6/19), 
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној 
18.03.2021.године и наставку седнице од 19.03.2021.
године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ 

ЦЕНТРА "ВЛАСИНА", ВЛАСОТИНЦЕ

I
Игор Јовић, професор физичке културе из Орашја, 
именује се за вршиоца дужности директора Спортско 
рекреативног центра "Власина" Власотинце, до име-
но вања директора по спроведеном јавном ко нкурсу, а 
најдуже 6 месеци.

II
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења директора.

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

IV
Ово решење је коначно.Против овог решења може се 
покренути спор пред Управним судом у Београду у 
року од 30 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06-20-28/2021 на седници  

од 18.03.2021.године 
и наставку седнице од 19.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић,с.р.

137.
На основу чл.16. и 18.Закона о библиотечко-информа-
ционој делатности ("Службени гласник РС", број 
52/11), члана 33. и 41.Закона о култури (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30-16-испр.), члана 
32.ст.1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.
закон и 47/18) и члана 40.став 1.тачка 13.Статута 
општине Власотинце, (''Сл.гласник града Лесковца'', 
бр.6/19) Скупштина општине Власотинце, на седни-
ци од 18.03.2021.године и наставку седнице од 
19.03.2021.године, донела je 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", 

ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ 
ЧЛАНОВА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Упра-
вног одбора НБ "Десанка Максимовић" Власоти нце, 
из реда представника локалне самоу праве:

1. Бојан Митровић из Власотинца, ул. Првомајска, 
председник

2. Јелена Поповић Ишљамовић  из Власотинца, ул. 
С. Јаковљевића 34, члан

3. Предраг Филиповић из Власотинца, ул. Власи-
нска, члан

II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора НБ "Десанка 
Максимовић" Власотинце из реда представника ло-
калне самоуправе:
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1. Бојан Митровић из Власотинца,ул.Првомајска, 
председник

2. Данијела Димитријевић из Власотинца, ул. А. 
Пушкина 45, члан

3. Марија Тасић из Орашја, члан

III
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Упра-
вног одбора НБ "Десанка Максимовић" Власо тинце 
из реда представника запослених:

1. Слађана Живковић из Власотинца, члан
2. Александар Николић из Власотинца, члан

IV
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора НБ "Десанка 
Максимовић" Власотинце  из реда представника за-
по с лених:

1. Слађана Живковић из Власотинца, за члана
2. Александар Николић из Власотинца, за члана

V
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Надзорног 
одбора НБ "Десанка Максимовић" Власотинце из реда 
представника локалне самоуправе:

1. Милица Стоиљковић из Шишаве, члан
2. Марјан Николић из Власотинца, ул. Ђуре Ђако-

вића, члан

VI
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора НБ "Де-
санка Максимовић" Власотинце из реда предста вни-
ка локалне самоуправе:

1. Саша Цветковић из Орашја, за председника
2. Иван Ђокић из Власотинца, за члана

VII
УТВРЂУЈЕ  СЕ престанак мандата члану Надзорног 
одбора НБ "Десанка Максимовић" Власотинце из 
реда представника запослених:

1.Татјана Миладиновић из Власотинца, члан

VIII
ИМЕНУЈУ СЕ члан Надзорног одбора НБ "Десанка 
Максимовић" Власотинце из реда представника запо-
слених:

1.Маја Миљковић из Власотинца, за члана

IX
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', и на 
инте рнет страници општине Власотинце. 

X
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, 
 01 бр.06-20-29/2021,  

на седници од 18.03.2021.године  
и наставку седнице од 19.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

138.
На основу члана 123.Закона о социјалној заштити 
("Сл.глaсник РС" број 24/11), члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 40. став 1. тачка 13.Статута општине 
Вла сотинце (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 6/19), Скупштина општине Власотинце, на се-
дници од 18.03.2021.године и наставку седнице од 
19.03.2021.године донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА И 

ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Упра-
вног одбора Центра за социјални рад за општине 
Власотинце и Црна Трава, из реда представника ло-
калне самоуправе:

1. Ненад Димитријевић из Власотинца, ул.Власи-
нска 57, председник
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2. Драган Стефановић из Власотинца, ул. С. Ја-
ковљевића 11, члан

II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Центра за 
со цијални рад за општине Власотинце и Црна Трава, 
из реда представника локалне самоуправе:

1. Ненад Димитријевић из Власотинца, ул. Вла си-
нска 57, председник

2. Драган Стефановић из Власотинца, ул. С. Ја ко-
вљевића 11, члан

III
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Упра-
вног одбора Центра за социјални рад за општине 
Вла сотинце и Црна Трава, из реда представника запо-
слених:

1. Ана Стојиљковић из Власотинца, члан
2. Весна Николић из Црне Траве, члан

IV
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Центра за 
со цијални рад за општине Власотинце и Црна Трава, 
из реда представника запослених:

1. Ана Стојиљковић из Власотинца, члан
2. Весна Николић из Црне Траве, члан

V
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Надзо-
рног одбора Центра за социјални рад за општине 
Власотинце и Црна Трава, из реда представника ло-
калне самоуправе:

1. Анђелка Јованов из Власотинца, ул.Конопничка, 
члан

2. Марија Ивковић из Власотинца, ул.22.Дивизије 
121, члан

VI
ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Надзорног одбора Центра за 
социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава, 
из реда представника локалне самоуправе:

1. Милош Тричковић из Власотинца, ул. Јосипа 
Па нчића бб

2. Сретен Миљковић из Власотинца, ул. М. Миле-
нковића бб

VII
УТВРЂУЈЕ  СЕ престанак мандата члану Надзорног 
одбора Центра за социјални рад за општине Вла-
сотинце и Црна Трава, из реда представника запо сле-
них:

1. Ивана Митровић из Власотинца, ул.Доситеја 
Обра довића 4, члан

VIII
ИМЕНУЈУ СЕ члан Надзорног одбора Центра за 
социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава,  
из реда представника запослених:

1. Јелена Поповић из Власотинца, ул. К. Стаме-
нковића 49, за члана

IX
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се  у ''Службеном гласнику града Лесковца'', и на 
инте рнет страници општине Власотинце. 

X
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,  
01 бр.06-20-30/2021,  

на седници од 18.03.2021.године  
и наставку седнице од 19.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

139.
На основу члана 33. и 41. Закона о култури (''Службе-
ни гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30-16-испр.), члана 
32.ст.1.тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС" број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.
закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута 
општине Власотинце, (''Сл.гласник града Лесковца'', 
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бр.6/19), Скупштина општине Власотинце, на се-
дни ци од 18.03.2021. године и наставку седнице од 
19.03.2021. године, донела je 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ И 
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Упра-
вног одбора Културног центра Власотинце, из реда 
представника локалне самоуправе:

1. Марина Марковић из Власотинца, ул.12.бригаде, 
председник

2. Оливера Миленковић из Власотинца, ул. А. На-
горног 2, члан

3. Даница Цекић из Власотинца, ул. М. Диманића 
16, члан

II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Културног 
центра Власотинце, из реда представника локалне са-
моуправе:

1. Милена Јоцић из Власотинца, ул.Његошева бб, 
за председника 

2. Ивана Митић из Власотинца, ул.М.Миленковића 
бб, за члана,

3. Константин Миладиновић из Шишаве, за члана

III
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Упра-
вног одбора Културног центра Власотинце из реда 
представника запослених:

1. Јован Печенковић из Власотинца, члан
2. Јасмина Стаменковић из Власотинца, члан

IV
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Културног 
центра Власотинце, из реда представника запослених:

1. Небојша Илић из Власотинца, ул. Лењинова 7, 
за члана

2. Светлана Станковић из Власотинца, ул.Трг осло-
бођења 19/6, за члана

V
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Надзо-
рног одбора Културног центра Власотинце, из реда 
представника локалне самоуправе:

1. Миодраг Тасић из Власотинца, ул.Првомајска 3, 
члан

2. Драган Јовић из Шишаве, члан

VI
ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Надзорног одбора Културног 
центра Власотинце, из реда представника локалне 
самоуправе:

1. Александар Петковић из Власотинца, ул. Ко-
совска 16, за председника

2. Војкан Цекић из Орашја бб, за члана 

VII
УТВРЂУЈЕ  СЕ престанак мандата члану Надзорног 
одбора Културног центра Власотинце, из реда пре-
дста вника запослених:

1. Новица Тричковић из Власотинца, члан

VIII
ИМЕНУЈУ СЕ члан Надзорног одбора Културног це-
нтра Власотинце, из реда представника запослених:

1. Немања Стојановић из Власотинца, ул.Радничка 
21, за члана

IX
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', и на 
инте рнет страници општине Власотинце. 

X
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.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 бр.06-20-31/2021, 

на седници од 18.03.2021.године 
и наставку седнице од 19.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

140.
На основу члана 42.ст.2.и 3.Закона о туризму ("Сл.
гласник РС", број 17/19), а у вези са чл. 36., 37. и 
38. Истог Закона, чл.32. став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/16-други закон и 
47/18) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине 
Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", број 
6/19), Скупштина општине Власотинце на седници од 
18.03.2021.године и наставку седнице од 19.03.2021.
године донела је,

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ 

ЧЛАНОВА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Упра-
вног одбора Туристичке организације општине Вла-
сотинце, из реда представника локалне самоуправе:

1. Бојан Ристић из Конопнице, председник

2. Ивана Рајковић из Власотинца, ул.Д.Максимовић, 
члан

3. Марија Крстић из Власотинца, ул.Д.Максимовић 
бр.14, члан

4. Миодраг Николић из Власотинца, ул.22.Диви-
зије 119, члан

II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Туристичке 
организације општине Власотинце, из реда пре дста-
вника локалне самоуправе:

1. Бојан Ристић из Конопнице, председник
2. Ивана Рајковић из Власотинца, ул.Д. Макси-

мовић, члан
3. Александра Пузић из Власотинца, ул.Ђуре Ђа-

ко вића, члан
4. Надица Костић из Власотинца, ул. М. Поповића, 

члан

III
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члану Управног 
одбора Туристичке организације општине Власоти-
нце, из реда представника запослених:

1. Анђелка Јованов из Власотинца, ул. Конопничка, 
члан

IV
ИМЕНУЈУ СЕ члан Управног одбора Туристичке 
орга  низације општине Власотинце, из реда предста-
вника запослених:

1. Анђелка Јованов из Власотинца, ул. Конопничка, 
за члана

V
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Надзо-
рног одбора Туристичке организације општи не Вла-
сотинце, из реда представника локалне самоу пра ве:

1. Љиљана Савић из Власотинца, члан
2. Кристина Стојиљковић из Власотинца, ул. Ђуре 

Ја кшића 22, члан

VI
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Тури сти-
чке организације општине Власотинце, из реда пре-
дставника локалне самоуправе:

1. Љиљана Савић из Власотинца, председник
2. Марија Крстић из Власотинца, ул.Д.Максимовић 

бр.14, члан

VII
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члана Надзорног 
одбора Туристичке организације општине Власо-
тинце, из реда представника запослених:
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1. Слободан Ракић из Власотинца, члан

VIII
ИМЕНУЈУ СЕ члан Надзорног одбора Туристичке 
организације општине Власотинце, из реда предста-
вника запсолених:

1. Слободан Ракић из Власотинца, члан

IX
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', и на 
инте  рнет страници општине Власотинце. 

X
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,  
01 бр.06-20-32/2021,

на седници од 18.03.2021.године  
и наставку седнице од 19.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

141.
На основу члана 115. ст. 2. и чл. 116. ст. 1., 2., 5., 6., 
13. и 15.Закона о основама система образовања и ва-
спита ња (''Службени гласник РС'', број 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20),чл. 32.ст.1.тачка 6.Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40.ст. 
1. тачка 6.Статута општине Власотинце (''Службени 
гласник града Лесковца'', број 6/19), Скупштина 
општине Власотинце, на седници од 18.03.2021.године 
и наставку седнице од 19.03.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "СИНИША ЈАНИЋ" 

ВЛАСОТИНЦЕ 

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ "Сини-
ша Јанић" Власотинце, из реда представника запо-
слених:

1. Марија Динић из Власотинца, ул.М.Величковића 
169

II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора ОШ "Си-
ниша Јанић" Власотинце, из реда представника запо-
слених:

1. Мирослав Коцић из Власотинца, ул. Учитеља 
Петра 12

III
Ово 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 року од 30 
дана од пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 бр.06-20-33/2021, 

на седници од 18.03.2021.године 
и наставку седнице од 19.03.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

142.
На основу члана 115.ст.2. и чл.116.ст.1.,2.,5.,6.,13. и 
15.Закона о основама система образовања и васпи та-
ња (''Службени гласник РС'', број 88/17, 27/18 и 10/19), 
чл. 32.ст.1.тачка 6.Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14-др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40.ст.1.тачка 
6.Статута општине Власотинце (''Службени гласник 
града Лесковца'', број 6/19), Скупштина општине 
Власотинце, на седници од 18.03.2021.године и 
наставку седнице од 19.03.2021.године, донела је 



Страна 574 – Број  10Страна 574 – Број  10 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 30. март 2021.30. март 2021.

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "КАРАЂОРЂЕ 

ПЕТРОВИЋ" КРУШЕВИЦА И ИМЕНОВАЊУ 
НОВИХ ЧЛАНОВА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је члановима Школског одбора ОШ 
"Карађорђе Петровић" Крушевица, из реда пре дста-
вника локалне самоуправе, престао манадат на ме сту 
чла нова Школског одбора због подношења оста вке и то:

1. Станиша Тевденић из Власотинца, ул. Саве Ко-
вачевића,

2. Биљана Шушулић из Власотинца, ул. С. Јанића 24 и
3. Саша Милошевић из Власотинца 

II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбор ОШ "Ка-
рађорђе Петровић" Крушевица, из реда предста вника 
локалне самоуправе:

1. Срђан Ранђеловић из Крушевице,
2. Саша Маринковић из Власотинца, ул. Народних 

хероја
3. Ивица Вукадиновић из Власотинца, ул. Иве Андри-

ћа

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у ''Службеном гласнику града Лесковца''. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 
бр.06-20-34/2021, на седници од 18.03.2021.године и 

наставку седнице од 19.03.2021.године.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

ВЛАСОТИНЦЕ
143.
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама 
(”Сл. гласник РС” бр. 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8 
и члана 44. Закона о локалној самоуправи (”Службени 
глансик РС” број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 13. став 1. тачка 
19. Статута општине Власотинце (”Сл. гласник града 
Лесковца”, бр. 12/2008, 24/2011 и 17/2017), а на основу 
Закључка штаба за ванредне ситуације општине 
Власотинце 01 број: 217-1/20-2 од 24.03.2021. године, 
председник општине Власотинце, доноси

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу тери-
торију општине Власотинце.

2. Ванредна ситуација се проглашава због наглог 
погоршања епидемиолошке ситуације на територији 
општине Власотинце са тендецијом даље повећања 
броја оболелих од заразне болести COVID-19.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински 
Штаб за ванредне ситуације општине Власотинце у 
складу са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(”Сл. гласник РС”, број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ва-
нредне ситуације Јабланичког управног округа, Репу-
бличком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ва-
нредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 
Ле сковцу, Општинској управи Општине Власотинце 
и средствима јавног информисања.

5. Ова одлука ступа на снагу даном доншења и биће 
објављена у Службеном глансику града Лесковца”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ

Братислав Петровић

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
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ЛЕСКОВАЦ
144.
На основу члана 5. и члана 9 став 2. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину ("Слу-
жбени гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) и 46. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС'' бр.72/09, 
81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 
37/19 –др-закон и 9/2020), Одељење за урбанизам, 
Гра дске управе града Лесковца, по претходно при-
бављеном Мишљењу Одељења за заштиту животне 
средине Градске управе града Лесковца бр.41/20-09 
од 03.02.2020. године доноси:

РЕШЕЊЕ

О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", 

ЗАПАДНО ОД ОПШТИНСКОГ ПУТА ОП-16 
ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕСКОВЦУ 

1/ НЕ приступа се о изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину за ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУ ЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", 
ЗАПАДНО ОД ОПШТИНСКОГ ПУТА ОП-16 ЗОНА 2, 
ЦЕЛИНА 2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
16 У ЛЕСКОВЦУ (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

2/ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НА-
СЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", ЗАПАДНО ОД ОПШТИ-
НСКОГ ПУТА ОП-16 ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 2А У ПЛАНУ 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕСКОВЦУ изра-
ђује се у циљу дефинисања елемената развоја пла нског 
подручја и правила уређења и грађења за изгра дњу 
нових објеката, доградњу, реконструкцију, са на цију и 
адаптацију постојећих објеката и изградњу мреже са-
обраћајне и комуналне инфраструктуре и успо ста вљање 
потребног нивоа инфраструктурне опре мљености. 

Основни циљеви за уређење и изградњу пре дметног 
подручја су следећи: 

- усклађивање са смерницама које прописује план 
вишег реда;

- рационалније коришћење грађевинског земљи-
шта; 

- дефинисање детаљне намене земљишта са пла-
нирањем нове изградње;

- дефинисање јавног интереса кроз разграничење 
површина јавне и остале намене; 

- квалитетна опремљеност потребном инфра стру-
ктуром; 

- озелењавање јавних простора; 

- усклађивање организације, опремања и уређења 
простора и његова заштита уз примену услова и 
критеријума за заштиту животне средине 

3/ На основу карактеристика Плана из става 2 ове 
Одлуке и Мишљења Одељења за заштиту животне 
средине Граске управе града Лесковца бр.41/20-09 
од 03.02.2020. год. позивајући се на члан 5. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
сре дину (''Службени гласник РС'' бр.134/04 и 88/10) 
оцењено је да није потребна израда Стратешке про-
цене утицаја на животну средину.

4/ Израда ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ДЕО НАСЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", ЗАПАДНО ОД 
ОПШТИНСКОГ ПУТА ОП-16 ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 
2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕ-
СКОВЦУ поверена је ЈП Урбанизам и изградња Ле-
сковац.Средства за израду плана обезбеђује Град Ле-
сковац

5/ Ово решење се објављује у "Службеном гла снику 
Града Лесковца", саставни је део Одлуке о изради 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА 
"ОБРАД ЛУЧИЋ", ЗАПАДНО ОД ОПШТИ НСКОГ 
ПУТА ОП-16 ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 2А У ПЛАНУ ГЕ-
НЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕСКОВЦУ и ступа на 
снагу даном објављивања.

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
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Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-86/20-02 од 29.03.2020. године

Шеф Одељења
Јасминка Миленковић дипл.правник

О б р а з л о ж е њ е

Изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
НАСЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", ЗАПАДНО ОД ОПШТИ-
НСКОГ ПУТА ОП-16 ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 2А У ПЛАНУ 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕ СКОВЦУ при сту-
пиће се на основу Одлуке о изради.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) Одељење за урбанизам 
градске управе града Лесковца у поступку доношења 
овог решења, имајући у виду територију плана, 
планиране намене, чињеницу да су будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Одељења за заштиту животне средине бр.41/20-09 
од 03.02.2020. год. утврдио је да предметни план не 
подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину у смисли члана 5. Став1 и став 
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС'' бр.135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник 
РС'' бр.135/04 и 88/10) достављен је на мишљење 
предлог овог Решења Одељењу за заштиту животне 
средине, ЈКП Водоводу Лесковац, Заводу за заштиту 
природе, ЈП Електродистрибуција Лесковац, ЗЗЗЈ 
Лесковац,Завод за заштиту споменика културе Ниш.

Наведене институције и јавна предузећа су у скла-
ду са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину ("Службени гласник РС" 
бр.135/04 и 88/10) сагласна са предлогом решења о 
не приступању изради Стратешке процене утицаја 
на животну средину предметног плана. Одељење за 

заштиту животне средине, Градске управе града Ле-
ско вца доставило је Мишљење на предлог Решења 
бр. 336/20-09 од 14.12.2020. године

На основу наведеног Одељење за урбанизам Градске 
управе града Лесковца донело је решење као у ди-
спозитиву.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-86/20-02 од 29.03.2021. године

Шеф Одељења 
Јасминка Миленковић дипл.правник 

145.
На основу члана 5. и члана 9 став 2. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину ("Слу-
жбени гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) и 46. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС'' бр.72/09, 
81/09- исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 
37/19 –др-закон и 9/2020), Одељење за урбанизам, 
Градске управе града Лесковца, по претходно при-
бављеном Мишљењу Одељења за заштиту животне 
средине Градске управе града Лесковца бр.42/20-09 
од 03.02.2020.. године доноси:

РЕШЕЊЕ

О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", 

ИСТОЧНО ОД ОПШТИНСКОГ ПУТА ОП-16 - 
ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 2Б У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕСКОВЦУ 

1/ НЕ приступа се о изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину за ПЛАН ДЕТАЉНЕ 
РЕ ГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", 
ИСТОЧНО ОД ОПШТИНСКОГ ПУТА ОП-16 - ЗО-
НА 2, ЦЕЛИНА 2Б У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕ-
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ГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕСКОВЦУ (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

2/ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НА-
СЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", ИСТОЧНО ОД ОПШТИ-
НСКОГ ПУТА ОП-16 - ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 2Б У 
ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕ СКО-
ВЦУ израђује се у циљу дефинисања елемената ра-
звоја планског подручја и правила уређења и гра ђења 
за изградњу нових објеката, доградњу, реко нструкцију, 
санацију и адаптацију постојећих обје ката и изградњу 
мреже саобраћајне и комуналне инфра структуре и 
успостављање потребног нивоа инфраструктурне опре-
мљености. Основни циљеви за уређење и изградњу 
предметног подручја су следећи: 

- усклађивање са смерницама које прописује план 
вишег реда;

- рационалније коришћење грађевинског земљи-
шта; 

- дефинисање детаљне намене земљишта са плани-
рањем нове изградње;

- дефинисање јавног интереса кроз разграничење 
површина јавне и остале намене; 

- квалитетна опремљеност потребном инфра-
структуром; 

- озелењавање јавних простора; 

- усклађивање организације, опремања и уређења 
простора и његова заштита уз примену услова и 
критеријума за заштиту животне средине 

3/ На основу карактеристика Плана из става 2 ове 
Одлуке и Мишљења Одељења за заштиту животне 
средине Граске управе града Лесковца бр.42/20-09 
од 03.02.2020. год. позивајући се на члан 5. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'' бр.134/04 и 88/10) 
оцењено је да није потребна израда Стратешке 
процене утицаја на животну средину.

4/ Израда ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ДЕО НАСЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", ИСТОЧНО ОД 
ОПШТИНСКОГ ПУТА ОП-16 - ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 
2Б У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У 

ЛЕСКОВЦУ поверена је ЈП Урбанизам и изградња 
Лесковац. Средства за израду плана обезбеђује Град 
Лесковац

5/ Ово решење се објављује у "Службеном гла-
снику Града Лесковца", саставни је део Одлуке 
о изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ДЕО НАСЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", ИСТОЧНО ОД 
ОПШТИ НСКОГ ПУТА ОП-16 - ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 
2Б У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У 
ЛЕСКОВЦУ и ступа на снагу даном објављивања.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-87/20-02 од 29.03.2021. године

Шеф Одељења
Јасминка Миленковић дипл.правник 

О б р а з л о ж е њ е

Изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ПОДЦЕЛИНЕ 1Д И 1 Е У ЦЕЛИНИ 1 ПЛАНА ГЕ-
НЕРАЛНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ДЕО НАСЕЉА "ОБРАД ЛУЧИЋ", ИСТОЧНО ОД 
ОПШТИНСКОГ ПУТА ОП-16 - ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 
2Б У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У 
ЛЕСКОВЦУ приступиће се на основу Одлуке о изра ди.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) Одељење за урбанизам 
градске управе града Лесковца у поступку доношења 
овог решења, имајући у виду територију плана, 
планиране намене, чињеницу да су будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Одељења за заштиту животне средине бр.42/20-09 
од 03.02.2020. год. утврдио је да предметни план не 
подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину у смисли члана 5. Став1 и став 
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС'' бр.135/04 и 88/10).
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Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину (''Службени гласник РС'' 
бр.135/04 и 88/10) достављен је на мишљење пре-
длог овог Решења Одељењу за заштиту животне 
средине, ЈКП Водоводу Лесковац, Заводу за заштиту 
природе, ЈП Електродистрибуција Лесковац, ЗЗЗЈ 
Лесковац,Завод за заштиту споменика културе Ниш.

Наведене институције и јавна предузећа су у скла-
ду са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину ("Службени гласник РС" 
бр.135/04 и 88/10) сагласна са предлогом решења о 
не приступању изради Стратешке процене утицаја 
на животну средину предметног плана. Одељење 
за заштиту животне средине,Градске управе града 
Лесковца доставило је Мишљење на предлог Решења 
бр.337/20-09 од 14.12.2020. године

На основу наведеног Одељење за урбанизам Градске 
управе града Лесковца донело је решење као у 
диспозитиву.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-87/20-02 од 29.03.2021. године

Шеф Одељења
Јасминка Миленковић дипл.правник 

146.
На основу члана 5. и члана 9 став 2. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину ("Слу-
жбени гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) и 46. Закона о 
пла нирању и изградњи ("Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 
81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 –др-закон и 
9/2020), Одељење за урбанизам, Градске управе града 
Лесковца, по претходно прибављеном Мишљењу Оде-
љења за заштиту животне средине Граске управе града 
Лесковца бр.45/20-09 од 05.02.2020. год. доноси:

РЕШЕЊЕ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ДЕО НАСЕЉА ОХРИДСКО - ЈУЖНО 

ОД КОМПЛЕКСА ''ЗДРАВЉЕ АКТАВИС'' 
–ДЕО БЛОКА А14 У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 10 У ЛЕСКОВЦУ 

1/ Приступа се о изради Стратешке процене ути цаја 
на животну средину за ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ОХРИДСКО - ЈУЖНО 
ОД КОМПЛЕКСА ''ЗДРАВЉЕ АКТАВИС'' –ДЕО 
БЛОКА А14 У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
10 У ЛЕСКОВЦУ (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

2/ У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне 
сре дине на подручју обухваћеног планом, значај и 
карактеристике плана, карактеристике утицаја пла-
нираних садржаја на микро и макро локацију и 
друга питања и проблема заштите животне средине 
у складу са критеријумима за одређивање могућих 
значајних утицаја плана на животну средину а узи-
мајући у обзир планиране намене.

3/ О извршеној стратешкој процени утицаја плана 
на животну средину израдиће се извештај који ће 
обухватити обавезне елементе утврђене у члану 
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС'' бр. 135/04 
и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени 
утицаја су:

1. полазне основе стратешке процене;

2. опште и посебне циљеве стратешке процене и 
избор индикатора;

3. процену могућих утицаја са описом мера пре-
дви ђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину;

4. смернице за израду страгешких процена на ни-
жим хијерархијским нивоима и процене утицаја про-
јеката на животну средину;
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5. програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана и програма (мониторинг);

6. приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке процене;

7. приказ начина одлучивања, опис разлога који 
су били одлучујући за избор датог плана са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључени у план;

8. закључке до којих се дошло током израде изве-
штаја о стратешкој процени, представљене на начин 
разумљив јавности и

9. друге податке од значаја за стратешку процену.

У оквиру полазних основа стратешке процене утвр-
диће се постојеће стање и квалитет чинилаца животне 
средине (ваздух вода земљиште) у границама. пре-
дметног плана. У случају непостојања релевантних по-
датака, извршиће се циљна мерења у складу са За ко ном.

4/ Извештај о стратешкој процени утицаја планираних 
намена на животну средину за ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ део је документације која се прилаже уз 
план.

5/ Израда ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ пове-
рена је ЈП Урбанизам и изградња Лесковац и фина-
нсира се средствима из буџета Града Лесковца.

6/ У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним 
и заинтересованим органима и организацијама које 
имају интерес у доношењу одлука које се односе на 
заштиту животне средина.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину биће изложен на јавни увид заједно са јавним 
увидом у нацрт плана сходно члану 19. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) и члану 
50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 
37/19 –др-закон и 9/2020). 

7/ Ово решење се објављује у Службеном гласнику 
Града Лесковца и ступа на снагу даном објављивања.

Градска управа града Лесковца 
Одељење за урбанизам 

Бр.350-88/20-02 од 29.03. 2020. год. 

Шеф Одељења
Јасминка Миленковић дипл. правник 

О б р а з л о ж е њ е

Изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
НАСЕЉА ОХРИДСКО - ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА 
''ЗДРАВЉЕ АКТАВИС' –ДЕО БЛОКА А14 У ПЛАНУ 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 У ЛЕСКОВЦУ при-
ступиће се на основу Одлуке о изради.

 Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) Одељење за урбанизам 
градске управе града Лесковца у поступку доношења 
овог решења, имајући у виду територију плана, 
планиране намене, чињеницу да су будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Одељења за заштиту животне средине бр.45/20-09 
од 05.02.2020. год. утврдио је да предметни план 
представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката и подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смисли члана 
5. став 1. и став 2. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину ("Службени гласник РС'' 
бр.135/04 и 88/10).

Извештај о стратешкој процени утицаја ПЛАН ДЕТА-
ЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ОХРИДСКО 
- ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА ''ЗДРАВЉЕ АКТАВИС''–
ДЕО БЛОКА А14 У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ 10 У ЛЕСКОВЦУ садржаће елементе из чла-
на 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС" бр.135/04 и 
88/10).
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Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица ја 
на животну средину ("Службени гласник РС'' бр.135/04 
и 88/10) достављен је на мишљење предлог овог 
Решења Одељењу за заштиту животне средине, ЈКП 
Водоводу Лесковац, Заводу за заштиту природе, ЈП 
Електродистрибуција Лесковац, ЗЗЗЈ Лесковац,Завод 
за заштиту споменика културе Ниш.

Наведене институције и јавна предузећа су у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (Службени гласник РС бр.135/04 и 
88/10) сагласана са предлогом решења о приступању 
изради Стратешке процене утицаја на животну сре-
дину предметног плана. Одељење за заштиту животне 
средине,Градске управе града Лесковца доставило 
је Мишљење на предлог Решења бр. 338/20-09 од 
14.12.2020. године

На основу наведеног Одељење за урбанизам Градске 
управе града Лесковца донело је решење као у ди-
спозитиву.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-88/20-02 од 29.03.2021.године

Шеф Одељења 
Јасминка Миленковић дипл.правник 

147.
На основу члана 5. и члана 9 став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) и 46. Закона о планирању 
и изградњи ("Сл. гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 
64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 –др-закон и 9/2020), Оде-
љење за урбанизам, Градске управе града Лесковца, по 
претходно прибављеном Мишљењу Одељења за за шти-
ту животне средине Граске управе града Лесковца бр. 
50/20-09 од 07.02.2020. године доноси:

РЕШЕЊЕ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА '' СЛАВКО 

ЗЛАТАНОВИЋ'' У ЛЕСКОВЦА ЦЕЛИНЕ А3 И 
А4 У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 

1/ Приступа се о изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину за ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА ''СЛАВКО ЗЛАТА-
НОВИЋ'' У ЛЕСКОВЦА ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПЛАНУ 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

2/ У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне сре-
ди не на подручју обухваћеног планом, значај и кара-
кте ристике плана, карактеристике утицаја пла нираних 
садржаја на микро и макро локацију и друга питања 
и проблема заштите животне средине у складу са 
критеријумима за одређивање могућих значајних ути-
цаја плана на животну средину а узимајући у обзир пла-
ниране намене.

3/ О извршеној стратешкој процени утицаја плана 
на животну средину израдиће се извештај који ће 
обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
Став2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину ("Службени гласник РС'' бр.135/04 и 
88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени 
утицаја су:

1. полазне основе стратешке процене;

2. опште и посебне циљеве стратешке процене и 
избор индикатора;

3. процену могућих утицаја са описом мера пре-
двиђених за смањење негативних утицаја на жи во тну 
средину;

4. смернице за израду страгешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 
пројеката на животну средину;

5. програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана и програма (мониторинг);
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6. приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изра ди стратешке процене;

7. приказ начина одлучивања, опис разлога који 
су били одлучујући за избор датог плана са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључени у план;

8. закључке до којих се дошло током израде изве-
штаја о стратешкој процени, представљене на начин 
разумљив јавности и

9. друге податке од значаја за стратешку процену.

У оквиру полазних основа стратешке процене утвр диће 
се постојеће стање и квалитет чинилаца жи во тне средине 
(ваздух вода земљиште) у границама. предметног плана. 
У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са Зако ном.

4/ Извештај о стратешкој процени утицаја планираних 
намена на животну средину за ПЛАН ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА ''СЛА-
ВКО ЗЛАТАНОВИЋ'' У ЛЕСКОВЦА ЦЕЛИНЕ А3 И 
А4 У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 део је 
документације која се прилаже уз план.

5/ Израда ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ по-
верена је ЈП Урбанизам и изградња Лесковац и фи-
нансира се средствима из буџета Града Лесковца.

6/ У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним 
и заинтересованим органима и организацијама које 
имају интерес у доношењу одлука које се односе на 
заштиту животне средина.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину биће изложен на јавни увид заједно са јавним 
увидом у нацрт плана сходно члану 19. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину ("Слу-
жбени гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) и члану 50. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС'' 
бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 
37/19 –др-закон и 9/2020) 

7/ Ово решење се објављује у Службеном гласнику 
Града Лесковца и ступа на снагу даном објављивања.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам 

Бр.350-89/20-02 од 29.03.2021. год. 

Шеф Одељења 
Јасминка Миленковић дипл. правник 

О б р а з л о ж е њ е

Изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗАПА-
ДНИ ДЕО НАСЕЉА ''СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ'' 
У ЛЕСКОВЦА ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПЛАНУ ГЕ-
НЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 приступиће се на основу 
Одлуке о изради.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) Одељење за урбанизам 
градске управе града Лесковца у поступку доношења 
овог решења, имајући у виду територију плана, 
планиране намене, чињеницу да су будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Одељења за заштиту животне средине бр.50/20-09 
од 07.02.2020. год. утврдио је да предметни план 
представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката и подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смисли члана 
5. став 1. и став 2. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину ("Службени гласник РС'' 
бр.135/04 и 88/10).

Извештај о стратешкој процени утицаја ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА 
'' СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ'' У ЛЕСКОВЦА ЦЕЛИНЕ 
А3 И А4 У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 
садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину ("Слу-
жбени гласник РС" бр.135/04 и 88/10).
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Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени ути-
ца ја на животну средину ("Службени гласник РС'' 
бр.135/04 и 88/10) достављен је на мишљење предлог 
овог Решења Одељењу за заштиту животне средине, 
ЈКП Водоводу Лесковац, Заводу за заштиту природе, 
ЈП Електродистрибуција Лесковац, ЗЗЗЈ Лесковац, За-
вод за заштиту споменика културе Ниш.

Наведене институције и јавна предузећа су у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС" бр.135/04 и 
88/10) сагласана са предлогом решења о приступању 
изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
предметног плана. Одељење за заштиту животне 
сре дине, Градске управе града Лесковца доставило 
је Мишљење на предлог Решења бр. 339/20-09 од 
14.12.2020. године

На основу наведеног Одељење за урбанизам Градске 
управе града Лесковца донело је решење као у ди-
спозитиву.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-89/20-02 од29.03.2021.године

Шеф Одељења 
Јасминка Миленковић дипл.правник

148.
На основу члана 5. и члана 9 став 2. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину ("Слу-
жбени гласник РС'' бр. 135/04 и 88/10) и 46. Закона 
о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС'' бр.72/09, 
81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 
37/19 –др-закон и 9/2020), Одељење за урбанизам, 
Гра дске управе града Лесковца, по претходно при-
бављеном Мишљењу Одељења за заштиту жи вотне 
средине Градске управе града Лесковца бр. 47/20-09 
од 06.02.2020. године доноси:

РЕШЕЊЕ

О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ДЕО СТАМБЕНОГ НАСЕЉА НА ХИСАРУ 

ДЕО ПОДСЕКТОРА 2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 5 У ЛЕСКОВЦУ

1/ НЕ приступа се о изради Стратешке процене ути-
цаја на животну средину за ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУ ЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТАМБЕНОГ НАСЕЉА НА 
ХИСАРУ ДЕО ПОДСЕКТОРА 2А У ПЛАНУ ГЕ-
НЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 У ЛЕСКОВЦУ (у даљем 
те ксту: План детаљне регулације).

2/ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТА-
МБЕНОГ НАСЕЉА НА ХИСАРУ ДЕО ПОДСЕКТОРА 
2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 У ЛЕ-
СКОВЦУ израђује се у циљу подизањa нивоа саобраћајне 
и комуналне инфраструктурне опремљености насеља; 
дефинисањa урбанистичких параметара и услова за 
уређење и изградњу објеката чиме би се створили 
услови за планско усмеравање даље изградње, као и за 
покретање процедуре решавања имовинско-правних 
односа и озакоњења објеката; прописивањa смернице 
за унапређење стања животне средине. 

3/ На основу карактеристика Плана из става 2 ове 
Одлуке и Мишљења Одељења за заштиту животне 
средине Граске управе града Лесковца бр.47/20-09 
од 06.02.2020. год. позивајући се на члан 5. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'' бр.134/04 и 88/10) 
оцењено је да није потребна израда Стратешке 
процене утицаја на животну средину.

4/ Израда ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ДЕО СТАМБЕНОГ НАСЕЉА НА ХИСАРУ ДЕО 
ПОДСЕКТОРА 2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ 5 У ЛЕСКОВЦУ поверена је ЈП Урбанизам 
и изградња Лесковац.Средства за израду плана обе-
збеђује Град Лесковац
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5/ Ово решење се објављује у Службеном гласнику Гра-
да Лесковца, саставни је део Одлуке о изради ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТАМБЕНОГ 
НА СЕЉА НА ХИСАРУ ДЕО ПОДСЕКТОРА 2А У 
ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 У ЛЕСКОВЦУ 
и ступа на снагу даном објављивања.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-90/20-02 од 29. 03.2021. године

Шеф Одељења 
Јасминка Миленковић дипл.правник 

О б р а з л о ж е њ е

Изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
СТАМБЕНОГ НАСЕЉА НА ХИСАРУ ДЕО ПО-
ДСЕКТОРА 2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ ЛА-
ЦИЈЕ 5 У ЛЕСКОВЦУ приступиће се на основу 
Одлу ке о изради.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
про цени утицаја на животну средину (''Службени гла-
сник РС'' бр.135/04 и 88/10) Одељење за урбанизам 
градске управе града Лесковца у поступку доношења 
овог решења, имајући у виду територију плана, 
планиране намене, чињеницу да су будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Одељења за заштиту животне средине бр.47/20-09 
од 06.02.2020. год. утврдио је да предметни план не 
подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину у смисли члана 5. став1. и став 
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС'' бр.135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину (''Службени гласник РС'' 
бр.135/04 и 88/10) достављен је на мишљење пре-
длог овог Решења Одељењу за заштиту животне сре-
дине, ЈКП Водоводу Лесковац, Заводу за заштиту 
природе, ЈП Електродистрибуција Лесковац, ЗЗЗЈ 
Лесковац,Завод за заштиту споменика културе Ниш.

Наведене институције и јавна предузећа су у скла-
ду са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину ("Службени гласник РС" 
бр.135/04 и 88/10) сагласна са предлогом решења о 
не приступању изради Стратешке процене утицаја 
на животну средину предметног плана. Одељење 
за заштиту животне средине, Градске управе града 
Лесковца доставило је Мишљење на предлог Решења 
бр.334/20-09 од 14.12.2020. године

На основу наведеног Одељење за урбанизам Градске 
управе града Лесковца донело је решење као у ди-
спозитиву.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-90/20-02 од 29.03.2021. године

Шеф Одељења
Јасминка Миленковић дипл.правник

149.
На основу члана 5. и члана 9 став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Службени гла-
сник РС'' бр.135/04 и 88/10) и 46. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 
64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 –др-закон и 9/2020), 
Одељење за урбанизам, Градске управе града Лесковца, 
по претходно прибављеном Мишљењу Одељења за за-
штиту животне средине Градске управе града Лесковца 
бр.49/20-09 од 07.02.2020. године доноси:

РЕШЕЊЕ

О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ДЕО СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ИЗМЕЂУ 

УЛИЦЕ РАДАНСКЕ И БАЛКАНСКЕ НА 
ХИСАРУ ДЕО ПОДСЕКТОРА 2А У ПЛАНУ 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 У ЛЕСКОВЦУ
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1/ НЕ приступа се о изради Стратешке процене ути-
цаја на животну средину за ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦЕ РАДАНСКЕ И БАЛКАНСКЕ НА ХИСАРУ 
ДЕО ПОДСЕКТОРА 2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ 5 У ЛЕСКОВЦУ (у даљем тексту: План де-
таљне регулације).

2/ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТА-
МБЕНОГ НАСЕЉА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ РАДАНСКЕ И 
БАЛКАНСКЕ НА ХИСАРУ ДЕО ПОДСЕКТОРА 2А У 
ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 У ЛЕ СКОВЦУ 
израђује се у циљу подизањa нивоа саобраћајне и ко-
му налне инфраструктурне опре мљености насеља; 
де финисањa урбанистичких параметара и услова за 
уређење и изградњу објеката чиме би се створили 
усло ви за планско усмеравање даље изградње, као и за 
по кретање процедуре решавања имовинско-правних 
односа и озакоњења објеката; прописивањa смернице 
за унапређење стања животне средине. 

3/ На основу карактеристика Плана из става 2 ове 
Одлуке и Мишљења Одељења за заштиту животне 
средине Граске управе града Лесковца бр.49/20-09 од 
07.02.2020. год. позивајући се на члан 5. став 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'' бр.134/04 и 88/10) оцењено је 
да није потребна израда Стратешке процене утицаја на 
животну средину.

4/ Израда ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ДЕО СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ РА-
ДАНСКЕ И БАЛКАНСКЕ НА ХИСАРУ ДЕО ПО-
ДСЕКТОРА 2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ ЛАЦИЈЕ 
5 У ЛЕСКОВЦУ поверена је ЈП Урба низам и изградња 
Лесковац.Средства за израду плана обезбеђује Град 
Лесковац

5/ Ово решење се објављује у Службеном гласнику Града 
Лесковца, саставни је део Одлуке о изради ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТАМБЕНОГ 
НАСЕЉА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ РАДАНСКЕ И БАЛКА-
НСКЕ НА ХИСАРУ ДЕО ПОДСЕКТОРА 2А У ПЛА-
НУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 У ЛЕСКОВЦУ и 
ступа на снагу даном објављивања.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-91/20-02 од 29.03.2021. године

Шеф Одељења
Јасминка Миленковић дипл.правник

О б р а з л о ж е њ е

Изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ РА-
ДА НСКЕ И БАЛКАНСКЕ НА ХИСАРУ ДЕО ПО-
ДСЕКТОРА 2А У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ ЛАЦИЈЕ 
5 У ЛЕСКОВЦУ приступиће се на основу Одлуке о 
изради.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (''Службени гла-
сник РС'' бр.135/04 и 88/10) Одељење за урбанизам 
градске управе града Лесковца у поступку доношења 
овог решења, имајући у виду територију плана, пла-
ниране намене, чињеницу да су будући развојни про-
јекти одређени прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину и Мишљење Одељења за 
заштиту животне средине бр.49/20-09 од 07.02.2020. 
год. утврдио је да предметни план не подлеже обавези 
израде стратешке процене утицаја на животну средину 
у смисли члана 5. став1. и став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС'' бр.135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 
и 88/10) достављен је на мишљење предлог овог 
Решења Одељењу за заштиту животне средине, ЈКП 
Водоводу Лесковац, Заводу за заштиту природе, ЈП 
Електродистрибуција Лесковац, ЗЗЗЈ Лесковац,Завод 
за заштиту споменика културе Ниш.

Наведене институције и јавна предузећа су у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС" бр.135/04 и 
88/10) сагласна са предлогом решења о не приступању 
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изради Стратешке процене утицаја на животну сре-
дину предметног плана. Одељење за заштиту живо-
тне средине,Градске управе града Лесковца доста ви-
ло је Мишљење на предлог Решења бр.335/20-09 од 
14.12.2020. године
На основу наведеног Одељење за урбанизам Градске 
управе града Лесковца донело је решење као у диспо-
зитиву.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр.350-91/20-02 од 29.03.2021. године

Шеф Одељења 
Јасминка Миленковић дипл.правник    
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