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АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА

ЛЕБАНЕ
367.
На основу члана 52. ст.1., .2. и 3. Закона о јавним пре
дузећима (''Сл. гласник РС'', бр.15/2016) и члана 41. 
став 1. тачка. 12. Статута општине Лебане (''Сл.гла
сник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина општине 
Лебане, на седници одржаној дана 12.06.2019. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  
В.Д. ДИРЕКТОРА ЈKП "КОМУНАЛАЦ" 

ЛЕБАНЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужно
сти директора JKП "Комуналац" Лебане, Драган 
Ристић из Лебана, због истека периода обављања фу
нкције вршиоца дужности директора.

II

Мандат в.д. директора престаје закључно са 
12.06.2019. године.

III

Решење доставити ЈKП ''Комуналац'' Лебане и Дра
гану Ристићу из Лебана.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02120

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

368.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) и члана 41. став 1. та чка 
12. Статута општине Лебане (''Сл. гласник града Ле
сковца'', бр. 08/19), Скупштина општине Лебане, на се
дници од одржаној дана 12.06.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈKП 
''КОМУНАЛАЦ'' ЛЕБАНЕ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора JKП ''Ко
муналац'' Лебане, Симић Мирослав, правник из Ле
бана. 

II

Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 
12.06.2019. године.

III

Решење доставити ЈKП ''Комуналац'' Лебане и име
нованом в.д. директору.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02121

ПРЕДСЕДНИК 
Срђан Јовић
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369. 
На основу члана 32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 78. ст.1. тачка 2. 
алинеја 5.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 41. ст.1. тачка 2. Статута 
Општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број 08/19), а на предлог 
извршног органа општине Лебане, Скупштина општине Лебане на седници одржаној 
дана 12.06.2019. године,  д о н е л а  је: 

 
 

ОДЛУКУ 
 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 
Члан 1. 

 
 Остварени укупни приходи и примања, као и извршени укупни расходи и издаци у 
завршном рачуну буџета, општине Лебане у 2018. години износе у хиљадама динара: 
 
I  Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства                  639,119 
1. Текући приходи и примања                                                                                         588.149 
2. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине                                         9,882 
3.Пренета средства из претходне године                                                                     41,088 
    
II  Укупно извршени текући расходи и издаци                                                      623.108 
1. Текући расходи и издаци                                                                                            608.762 
2. Отплата главнице кредита код пословне банке                                                      14.346        
 
III  Разлика укупних примања и укупних 
         издатака – суфицит (I-II)                                                                                 16,011  
                 
IV.ПРИМАЊА О ЗАДУЖИВАЊУ                                                                               

Члан 2. 
 

 У Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1) утврђена је укупна 
актива у износу од 452.607  у хиљадама динара и  укупна пасива у износу од 452.607  у 
хиљадама динара. 
     

Члан 3. 
 

 У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године          
( Образац 2) утврђени су: 
 
ПРИХОДИ                                                                                                            у хиљадама динара 
Број 
конта О п и с Износ 

711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 116.580 
   
713100 Периодични порези на непокретности 17.140 
713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон                            2.620 
713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 6.147 
714500 Порези, таксе и накнаде на  употребу добара, на дозволу да се 9.802 
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добра употребљавају или делатности обављају 
716100 Други порези које плаћају предузећа, односно предузетници 47.227 
733100 Текући трансфери од других нивоа власти 366.699 
733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 9.221 
741200 Дивиденде  
741500 Закуп непроизводне имовине 3.649 
742100 Прих. од продаје добара и услуга закупа од стране тржишних 

организација  
761 

742200 Таксе и накнаде 1.402 
743300 Приходи од новчаних казни 2.285 
743900 Остале новчане казне и пенали 1.100 
745100 Мешовити и неодређени приходи 3.151 
841100 Примања од продаје земљишта 365 

ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 588.149 
УКУПНИ ПРИХОДИ : 588.149 

 
РАСХОДИ                                                                                                               у хиљадама динара 
Број 
конта 

 
О п и с 

 
Износ 

410000 Расходи за запослене 129.573  
420000 Коришћење услуга и роба 236.032 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 5.101 
450000 Субвенције 8.080 
460000 Донације, дотације и трансфери 77.708 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 15.100 
480000 Остали расходи 106.153 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 577.747 
510000 Основна средства 31,015 
 ТЕКУЋИ  ИЗДАЦИ:  
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 608.762 
      
 
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА                                           у хиљадама динара
   

1.Укупно остварени текући приходи и примања од  продаје нефинансијске 
имовине 

588.149 

2.Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку  нефинансијске имовине 608.762 

3.Вишак прихода и приманња – буџетски суфицит ( ред.бр.1 – ред.бр.2 )  
4.Мањак прихода и примања – буџетски дефицит ( ред.бр.2 – ред.бр.1 ) 20,613 

 
5. Кориговање вишка  прихода и примања – односно мањка прихода и 
примања 
  а) увећан за укључивање: 
-  дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 
коришћен    за  покриће расхода и издатака текуће године; 
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће 
расхода и издатака текуће године; 
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из 
кредита; 
б) увећан за: 
- утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавезе по 
кредиту 
 ц) умањен за: 
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине  
6.вишак прихода и примања – буџетски суфицит  
- нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину                     

        
 
 

41,088 
 
 
 
 
                                                            

9,882 
 
 
 

14.346 
 

16,011 
16,011 
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УТВРЂЕНИ  РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА                                       у хиљадама динара                                    
                
ОП 
2344 Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 

 

2357 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ  16,011 

 
2357 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –СУФИЦИТ 
(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)   

2358 Пренос дела вишка прихода, наменски опредељен за наредну 
годину  

2359 Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину 16,011 
 

Члан 4. 
 

 Остварени вишак прихода – буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу 407  у 
хиљадама динара, преноси се у 2018. годину за ненаменско опредељење у износу од407у  
хиљадама динара. 

 
 

Члан 5. 
 

 У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 
31.децембра 2018. године (Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од 
9.856 у хиљадама  динара и укупни издаци у износу од  54.966  у хиљадама динара. 
 
                                                                                                                      У хиљадама динара 
Број конта О п и с Износ 
 Извори финансирања   
911400 Примања од задуживања код пословних банака 9,882 
 Укупни издаци  45,361 
510000 Основна средства 31,015 
610000 Отплата главнице 14,346 

 
 

Члан 6. 
 

 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године  
(Образац 4), утврђени су укупни кориговани новчани приливи у износу од 604.223 у хиљадама 
динара, укупни –кориговани новчани одливи у износу од 629.238  у хиљадама динара и салдо 
готовине на крају године у износу од   16.073  у хиљадама динара.   
  
 
 НОВЧАНИ ПРИЛИВИ                                                                                у хиљадама динара 
 
Конто  

Назив конта 
 

Износ 
 НОВЧАНИ ПРИЛИВИ  
711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 116.580 
712100 Порез на фонд зарада   
713100 Периодични порези на непокретности 17.140 
713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон  2.620 
713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 6.147 
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714500 

Порези, таксе и накнаде на  употребу добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности обављају 

9.802 

716100 Други порези које плаћају предузећа, односно предузетници 47.227 
733100 Текући трансфери од других нивоа власти 366.699 
741200 Дивиденде 9.221 
741500 Закуп непроизводне имовине 3.649 
742100 Прих. од продаје добара и услуга закупа од стране тржишних 

организација  
761 

742200 Таксе и накнаде 1.402 
   
43900 Остале новчане казне 1.100 
743300 Приходи од новчаних казни за прекршај 2.285 
745100 Мешовити неодређени приходи 3.151 
841100 Примања од продаје земљишта 365 

ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 588.149 
911400 Примања од задуживања код пословних банака 9.882 
 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
9.882 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 598.031 
         
                                                                                                                                                                                                     
 
НОВЧАНИ ОДЛИВИ                                                                                    у хиљадама динара  
 
 
Конто  

Назив конта 
 

Износ 
НОВЧАНИ ОДЛИВИ  
410000 Расходи за запослене 129.574 
420000 Коришћење услуга и роба 236.031 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 5.100 
450000 Субвенције 8.080 
460000 Донације, дотације и трансфери 77.708 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 15.101 
480000 Остали расходи 106.151 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 577,747 
510000 Основна средства 31,015 
 ТЕКУЋИ  ИЗДАЦИ: 152.738 
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 608,762 
     
610000 Отплата главнице 14,346 
 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ПО КРЕДИТУ: 14,346 
 Укупно остварени новчани одливи  
 Мањак новчаних прилива 25,077 
 Салдо готовине на почетку године 41.088 
 Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 598,031 
 Коракција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 

евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000 
 

 Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 623,108 
 Коракција новчаних одлива за исплаћена средства која се не 

евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 
 

 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 16.011 
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Члан 7. 
 
 
           У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године 
(Образац 5), утврђена је разлика текућих прихода и примања – буџетски дефицит (мањак 
новчаних прилива), у износу од 20.616 у хиљадама  динара између укупних прихода и примања у 
износу од 588.149 у хиљадама динара и укупних расхода и издатака у износу од 608.765 у 
хиљадама динара по нивоима финансирања из Републике, општине, донација и осталих извора.  
 

 
I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                                          у хиљадама динара 
              

Број 
конта 

 
О п и с 

Укупно 
4+5+6 

Приходи из буџета 
Републике Општине Остали 

1 2 3 4 5 6 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ     

711100 Порези на доходак и капиталне добитке 
које плаћају физичка лица 

116.580  116.580  

712100 Порез на фонд зарада      
713100 Периодични порези на непокретности 17.140  17.140  
713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон  2.620  2.620  
713400 Порези на финансијске и капиталне 

трансакције 
6.147  6.147  

 
714500 

Порези, таксе и накнаде на  употребу 
добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности обављају 

9.802  9.802  

716100 Други порези које плаћају предузећа, 
односно предузетници 

47.227  47.227  

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 366.699 366.699   
733200 Капитални трансфери  9.221   
741200 Дивиденде 9.221    
741500 Закуп непроизводне имовине 3.649  3.649  
742100 Прих. од продаје добара и услуга закупа од 

стране тржишних организација  
761  761  

742200 Таксе и накнаде 1.402  1.402  
743300 Прих.од нов.казни 2.285  2.285  
743900 Ост.нов.казне 1.100  1,100  
745100 Мешовити  и неодређени приходи 3.151  3.151  
841100 Примања од продаје земљишта 365  365  
911400 Примања од задуживања код 

пословних банака 
9.856    9,882  

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 604.223 375.920 222,111  
 
        II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                      у хиљадама динара 
 

   Број конта  
О п и с 

Укупно 
4 +5+ 6 

Приходи из буџета 
Републике Општине Остало 

1 2 3 4 5 6 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ     
410000 Расходи за запослене 129.574  129.573  
420000 Коришћење услуга и роба 236.034  236.032  
440000 Отплата камате 5.101  5.101  
450000 Субвенције 8.080  8.080  
460000 Донације, дотације и трансфери 77.708  77.708  
470000 Социјално осигурање и социјална 15.100  15.100  
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заштита 
480000 Остали расходи 106.153  106.153  
510000 Основна средства 30.897.  18,712  
610000 Отплата главнице 18.984  14,346  
 УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 632.716  610,805  

      
 
  III.УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 
     
                                                                                                                  у хиљадама динара 

                                                                   
                                                                                                                                                                              

ПОСЕБАН   ДЕО 

Члан 8. 

 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према еконимској 
класификацији износе: 

 

П Р И Х О Д И                                                                               у хиљадама динара 

KОНТО НАЗИВ  КОНТА 
План 

Извршење 
31.12.2018. 

 
 

% 
буџета по ребалансу  

I-XII 2018. 

1 2 3 5 6 

710000 Порези 218.450 199.516  
730000 Донације, помоћи и трансфери 394.830 375,920  
740000 Други приходи               22.908 12,348  
770000 Меморандумске ставке за рефун.расх. 500   
840000 Примања од продаје имовине 7.827 365  
910000 Примања од  задуживања 80.000 9.882  

                                                        
УКУПНИ ПРИХОДИ             724.515            598.031 

 

 

 

 О п и с Укупно 
 

Приходи 
из 

Републике 

Приходи из  
Општине 

Приходи  
остало 

 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (4+5) 

588.149 375.920 212.229  

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И    ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (7+8) 

608.765    

321121 Мањак прихода и примања- буџетски 
дефицит 

20.616  20.613  

 Остварена примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине  

9.856  9.882  

 Извршени издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

30.081  30.015  

 Мањак примања     
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Члан 9. 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци  према економској класификацији 
износе:       

 

Р А С Х О Д И                                                                               у хиљадама динара 
ЕКОНО
М. 

КЛАСИ-
ФИКАЦ
ИЈА 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

План  
буџета по 
ребалансу  
I-XII 2018. 

Извршење 
31.12.2018. 

 
% 

 

410000 Расходи за запослене 138.042 129.573  
420000 Коришћење услуга и роба 264.141 236.032  
440000 Отплата камате 5.500                 

5.101 
 

450000 Субвенције 10.883 8.080  
460000 Донације, дотације и трансфери 84.262 77.708  
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 24.012 15.100  
480000 Остали расходи 114.227 106.153  
499000 Стална и текућа буџетска резерва 18.477   
510000 Основна средства 50.509 31.015  
610000 Отплата главнице 14.000 14,346  

               УКУПНИ РАСХОДИ  724.053 623,108  

                                                                                                       

Завршни рачун буџета општине Лебане садржи: 
1) Биланс стања на дан 31.12.2018.године( Образац 1); 
2) Биланс прихода и расхода ( Образац 2) у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању (Образац 3) у периоду 01.01.2018.  
    до 31.12.2018.године; 

         4) Извештај о новчаним токовима ( Образац 4) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 
         5) Извештај о извршењу буџета (Образац 5) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 

Члан 11. 

Ову Одлуку доставити Одељењу за привреду и финансије општине Лебане . 

Члан 12. 

Ова одлука ће се објавити у службеном гласнику града Лесковца. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 02-123 

                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                      Срђан Јовић, с.р. 
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370.
На основу члана 6. став 3., 5., 6. и 7., и члана 72. Закона 
о путевима, ("Службени гласник РС" број 41/2018 
и 95/2018др. закон), члана 32. Закона о локалној 
самуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014
др. закон, 101/2016др. закон и 47/2018) и 41. Статута 
општине Лебане ("Сл. гласник града Лесковца" бр. 
8/19), Скупштина општине Лебане, на својој седници 
одржаној дана 12.06.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ

О УЛИЦАМА КОЈЕ СЕ ПОКЛАПАЈУ СА 
ТРАСОМ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ 

НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се улице у насељу Лебане, 
које се поклапају са трасом државних путева кроз 
насељено место Лебане, на основу утврђених траса 
проласка државних путева кроз седиште градова и 
општина ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ, ЈП ПУ
ТЕВИ СРБИЈЕ III Број: 95313451 од 20.01.2015 го
дине.

Члан 2.

Трасе државних путева кроз насељено место Лебане 
су:

1. Почетак територије насељеног места Лебане (из 
правца Лесковцa)улицама Цара Душана, Косте Ста
менковића, Николе Тесле, 8. Новембар, 19. Август и 
Ца ра Душанакрај територије насељеног места Лебане 
(ка правцу Медвеђа), државни пут IБ реда, ознака 39.

2. Почетак територије насељеног места Лебане (из 
правца Бојникa)улицом Бојничка до раскрцнице са 
улицом Цара Душана (део пута IБ реда, ознака 39), 
(КРАЈ ПУТА IIА реда, ознака 225).

3. Почетак територије насељеног места Лебане (из 
правца Царичиног града) улицом Светозара Марковића 
до краја раскрснице са улицом Цара Душана (део пута 
IБ реда, ознака 39), (КРАЈ ПУТА IIА реда, ознака 432).

4. Насељено место Лебане (ПОЧЕТАК ПУТА IIА 
реда, ознака 434)од раскрснице улице Николе Тесле 
и 8. Новембар (од пута IБ реда, ознака 39)улицом 8. 

Новембаркрај територије насељеног места Лебане 
(ка правцу Веља Глава).

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу, а по предходно прибавље
ној сагласности Министарства грађевинарства, сао
бра ћаја и инфраструктуре Републике Србије, осмог да
на од дана објављивања у "Службеном гласнику гра да 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02131
Председник
Срђан Јовић

371.
На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), на 
основу члана 6. став 1. тачке 3. и чланова 7, 11, 15.  
18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. 
гла сник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012. 99/2013– 
усклађени дин. изн.,125/2014– усклађени дин. изн., 
95/2015– усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016– 
ускла ђени дин. изн., 104/2016 др. закон и 96/2017– 
усклађени дин. изн., 89/2018усклађени дин. изн. 
и 95/2018др. закон) и члана 41. став 1. тачка 3. 
Статута општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца" број 8/19 ), Скупштина општине Лебане на 
седници одржаној дана 12.06.2019. године донела је:

ОДЛУКУ

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за 
коришћење права, предмета и услуга на територији 
општине Лебане и утврђују се обвезници, висина, 
олакшице, рокови и начин плаћања.

Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, 
предмета и услуга за чије је коришћење прописано 
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плаћање локалне комуналне таксе по тарифи која је 
саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења 
права, предмета или услуга за чије коришћење је про
писано плаћање локалне комуналне таксе и траје све 
док траје коришћење права, предмета и услуга.

Члан 4.

Локална комунална такса утврђује се у различитој ви
сини зависно од врсте делатности обвезника, повр шине 
и техничко употребних карактеристика објекта које 
обвезници користе, величине правног лица у смислу 
закона којим се уређује рачуноводство и по де ло вима 
територије, односно у зонама у којима се на лазе објекти, 
предмети или врше услуге за које се пла ћа ју комуналне 
таксе.

Члан 5.

Локалне комуналне таксе уводе се за:
1) Истицање фирме на пословном простору,
2) Држање моторних, друмских и прикључних 

возила осим пољопривредних возила и машина,
3) Држање средстава за игру ("забавне игре"),

Члан 6.

Под фирмом у смислу ове одлуке сматра се сваки иста
кнути назив или име које упућује на то да правно или 
физичко лице обавља одређену делатност. 
Ако се на једном пословном објекту налази више иста
кнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за 
једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа 
се такса за сваку истакнуту фирму. 

Члан 7.

Локалне комуналне таксе се утврђују у годишњем изно
су, односно сразмерно вршењу коришћења права, пре
дмета и услуга.
До доношења решења надлежног органа обвезник таксе 
је дужан да у наредној години плаћа аконтацију таксе у 
висини обавезе по решењу из претходне године. 

Члан 8.

Обвезник локалне комуналне таксе, која се наплаћује 
у годишњем износу, дужан је да поднесе пријаву за 

утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе 
надлежном органу у року од 15 дана од дана почетка 
коришћења права, предмета и услуга за које је уведена 
такса. 
У случају да обвезник не поднесе пријаву у року утвр
ђеном у ставу 1. овог члана, надлежни орган ће донети 
решење на основу података надлежног органа који врши 
упис у регистар и на основу службених података којима 
располажу општинска управа, државни органи, други 
орган локалне самоуправе или путем инспекцијског 
надзора.

Члан 9.

Утврђивање, контролу и наплату локалних комуналних 
такси врши Одељење за привреду, пољопривреду, водо
привреду и финансије – Локална пореска админи стра
ција ОУ Лебане.
Наплату комуналне таксе за држање моторних, дру
мских и прикључних возила осим пољопривредних 
во зила и машина врши Министарство унутрашњих по
слова  Полицијска управа ЛесковацПС Лебане при ли
ком регистрације возила.

Члан 10.

У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, 
обрачунавања, наплате, рокова за плаћање, обрачуна 
ка мате, застарелости и других питања, примењују се 
одре дбе Закона о пореском поступку и пореској админи
стра цији. 
За све што није посебно регулисано овом Одлуком при
мењиваће се одредбе Закона о финансирању лока лне 
самоуправе и Закона о пореском поступку и поре ској 
администрацији.

Члан 11.

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење 
права, предмета и услуга од стране државних органа 
и организација, органа и организација територијалне 
аутономије и јединице локалне самоуправе.

Члан 12.

Утврђује се следећа Тарифа локалних комуналних 
такси за коришћење појединих права, предмета или 
услуга на подручју општине Лебане, и то:
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ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

 у динарима

За истицање фирме на пословним просторијама, 
осим истицања назива државних органа, органа 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, 
плаћа се годишње у следећим износима:

1. Банкарство, осигурања имовине 
и лица

350.000,00

2. Производња и трговина нафтом 
и дериватима нафте

350.000,00

3. Производња и трговина на 
велико дуванским производима

350.000,00

4. Производња цемента 350.000,00

5. Поштанске, мобилне и 
телефонске услуге

350.000,00

6. Електропривреда 350.000,00

7. Казина, коцкарнице, 
кладионице, бинго сале и 
пружање коцкарских услуга 
ноћних барова

350.000,00

8. Велика правна лица 105.000,00

9. Средња правна лица 70.000,00

10. Микро и мала правна лица 
и предузетници – преко 
50.000.000,00 динара

70.000,00

НАПОМЕНА: 
1) Предузетници и правна лица која су према закону 

којим се уређује рачуноводство разврстана у мала пра
вна лица (осим предузетника и правних лица која оба
вљају делатности банкарства, осигурања имовине и ли
ца, производње и трговине нафтом и дериватима на фте, 
производње и трговине на велико дуванским про изво
дима, производње цемента, поштанских, моби лних и 
телефонских услуга, електропривреде, кази на, ко цка рни
ца, кладионица, бинго сала и пружања ко цка рских услуга 
и ноћних барова и дискотека), а има ју годишњи приход 
до 50.000.000,00 динара, не пла ћа ју локалну комуналну 
таксу за истицање фирме на по словном про стору.

2) Комунална такса утврђена на начин из овог 
та рифног броја плаћа се за сваку истакнуту фирму, 
одно сно назив, без обзира где је истакнут и у ком 
обли ку.

3) Под фирмом у смислу ове одлуке и овог тарифног 
броја, подразумева се сваки истакнути назив или име 

на пословном простору, које упућује на то да правно 
или физичко лице обавља делатност у том простору.

4) Комунална такса за истицање фирме, осим за 
микро и мала правна лица и предузетнике  преко 
50.000.000,00 динара, плаћа се за седиште, пре дста
вни штво и за сваку издвојену пословну јединицу на 
тер иторији општине Лебане у пуном износу.

5) Комунална такса за истицање фирме за микро и 
мала правна лица и предузетнике  преко 50.000.000,00 
динара, плаћа се за седиште на територији општине 
Лебане у пуном износу, док се за представништво и 
за сваку издвојену пословну јединицу на територији 
општине Лебане плаћа 25% износа годишње таксе.

6) За микро и мала правна лица и предузетнике 
 преко 50.000.000,00 динара, чије је седиште ван 
општине Лебане, плаћа се комунална такса за исти
цање фирме за представништво и за сваку издвојену 
пословну јединицу на територији општине Лебане у 
износу од 25% годишње таксе.

7) Ако се на једном пословном објекту налази ви
ше истакнутих фирми истог обвезника, комунална 
та кса плаћа се само за једну фирму.

8) Ако се таксени обвезник бави обављањем више 
различитих делатности, таксу за истицање фирме на 
пословном простору плаћа на ону делатност за коју је 
овом одлуком прописан највећи износ таксе.

9) У случају сумње којој делатности припада обве
зник комуналне таксе примењиваће се Одлука о једи
нственој класификацији делатности.

10) Таксена обавеза по овом тарифном броју на
стаје даном уписа субјекта у одговарајући регистар и 
траје док обвезник не пријави престанак коришћења 
права, предмета или услуга.

11) Таксени обвезници који се региструју у текућој 
години, у обавези су да у року од 30 дана, од дана 
ре ги страције, поднесу пореску пријаву за локалну ко
му налну таксу за истицање фирме и исту плаћају у 
изно су прописану овим тарифним бројем у року од 
15 дана од дана пријема решења о задужењу, а ако се 
фи рма истакне у току године обвезник таксе је дужан 
да поднесе пријаву за истицање фирме у року од 30 
дана од дана истицања фирме.

12) Ако је истицање фирме извршено у првом ква
рталу плаћа се цео износ годишње таксе а ако је извр
шено у другом кварталу плаћа се 75% износа годи шње 
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таксе, ако је извршено у трећем кварталу плаћа се 50% 
износа годишње таксе, ако је извршено у четвртом ква
рта лу плаћа се 25% износа годишње та ксе.

13) Таксени обвезници који су имали привремену 
одја ву у претходној години у трајању дужем од 6 ме се
ци непрекидно, комуналну таксу за текућу го ди ну утвр
ђену по овом тарифном броју плаћају умањено за 50%.

14) Таксени обвезници који су имали привремену 
одјаву радње у предходној години у трајању од годину 
дана непрекидно, комуналну таксу за текућу годину 
утврђену овим тарифним бројем плаћају умањено за 
90%.

15) Обвезници овог тарифног броја који у току 
го дине престану са обављањем регистроване дела
тно сти или код Агенције за привредне реги стре еви
дентирају привремену одјаву, дужни су да уз при
ложени доказ  решење о брисању или привре меној 
одјави из АПРа, у року од 30 дана од дана настале 
про мене обавесте Локалну пореску админи стра цију.

16) Обвезници овог тарифног броја у обавези су да у 
року од 30 дана од дана настанка било какве про мене у 
пословању обавесте Локалну пореску адми нистрацију.

17) Сви обвезници комуналне таксе за истицање 
фирме на пословном простору дужни су да Локалној 
пореска администрацији ОУ Лебане поднесу пореску 
пријаву са тачним подацима најкасније до 31. марта 
текуће године прилажући притом финансијски изве
штај за годину која претходи години за коју се утвр
ђује такса, као и доказ о разврставању у велика или 
средња правна лица уколико је било промена у ста
тусу.

18) Такса по овом тарифном броју утврђује се го
ди шње, посебним решењем надлежног органа, одно
сно сразмерно времену истицања фирме, а плаћа се 
ме сечно у висини 1/12 годишњег износа и то до 15. 
у ме сецу за претходни месец. Разлику у износу таксе 
по решењу из претходне године и решењу за текућу 
го ди ну обвезник је дућан да измири у року од 15 дана 
од при јема решења. 

19) Комуналну таксу по овом тарифном броју 
утврђује и наплаћује ОУ Лебане  Одељење за при
вре ду, пољопривреду, водопривреду и финансијеЛо
ка лна пореска администрација.

20) Ако мало правно лице и предузетник благо вре
мено не поднесе пријаву, као и доказ о висини при

хода у претходној години или ако не достави доказ о 
разврставању у средња или велика правна ли ца под 
условом да је било таквих промена, казниће се за 
прекршај новчаном казном:

 15.000,00 динара  правно лице,
 5.000,00 динара  физичко лице и одговорно лице 

у правном лицу,
 10.000,00 динара  предузетник.

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

За држање моторних, друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина, утврђује се 
комунална такса у годишњем износу која се плаћа 
приликом регистрације возила у следећим износима 
према табели, и то:
 
1. За теретна возилa
НОСИВОСТ у динарима 

1. Камиони до 2т 1.400,00

2. Камиони од 2 до 5т 2.000,00

3. Камиони од 5 до 12т 3.500,00

4. Камиони преко 12т 5.000,00

2. За теретне и радне приколице (за путничке ауто
мобиле) 500 динара.

3. За путничка возила према табели: 
КУБИКАЖА у динарима

1. До 1.150 цм3 450,00

2. Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 800,00

3. Преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.200,00

4. Преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 1.800,00

5. Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.000,00

6. Преко 3.000 цм3 4.500,00

4. За мотоцикле: 
КУБИКАЖА у динарима

1. До 125 цм3 280,00

2. Преко 125 цм3 до 250 цм3 420,00

3. Преко 250 цм3 до 500 цм3 700,00

4. Преко 500 цм3 до 1.200 цм3 840,00

5. Преко 1.200 цм3 1.050,00
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5. За аутобусе и комби бусеве 50 динара по реги
строваном седишту. 
6. За прикључна возила: теретне приколице, по
луприколице и специјалне теретне приколице за 
превоз одређених врста терета према табели: 

НОСИВОСТ у динарима

1. До 1т 400,00

2. Од 1т до 5т 700,00

3. Од 5т до 10т 950,00

4. Од 10т до 12т 1.300,00

5. Преко 12т 2.000,00

7. За вучна возила (тегљаче) према табели: 

СНАГА МОТОРА у динарима

1. До 66 кв 1.050,00

2. Од 66 до 96 кв 1.400,00

3. Од 96 до 132 кв 1.750,00

4. Од 132 до 177 кв 2.100,00

5. Преко 177 кв 2.800,00

8. За радна возила, специјална адаптирана возила 
за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 
атестирана специјализована возила за превоз 
пчела 1.000,00 динара.
 
НАПОМЕНА: 

1) Износ локалне комуналне таксе из овог тарифног 
броја усклађује се годишње са годишњим индексом 
потрошачких цена који објављује републички орган 
надлежан за послове статистике, при чему се зао
кружење врши тако што се износ до пет динара не 
узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује 
на десет динара. Годишњи износ утврђених локалних 
комуналних такси из става 2. овог тарифног броја 
не може бити већи од највиших усклађених износа 
који објављује Влада Републике Србије на предлог 
министарства надлежног за послове финансија. 

2) Обвезник из овог тарифног броја је правно лице, 
предузетник и физичко лице на чије се име региструје 
моторно, друмско и прикључно возило. 

3) Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут 
годишње приликом регистрације моторног возила 
код Министарства унутрашњих послова  Полицијска 
управа Лесковац  ПС Лебане, на одговарајући рачун 
у корист буџета општине Лебане (унапред за годину 
дана).

4) Ималац моторног возила дужан је да приликом 
регистрације моторног возила поднесе надлежном 
органу за регистрацију доказ о плаћеној такси по 
овом тарифном броју на одговарајући рачун.

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

За држање средстава за игру (забавне игре), на рачу
нарима, симулаторима, видеоаутоматима, флипе рима и 
сличним направама које се стављају у погон уз помоћ 
новца или жетона, као и билијар, пикадо и друге сличне 
игре у којима учесник не остварује добитак у новцу 
или стварима већ правно на бесплатну игру, плаћа се 
комунална такса у дневном износу од 1 динар за свако 
средство појединачно.

НАПОМЕНА: 

1) Такса по овом тарифном броју утврђује се у 
дневном износу. 

2) Обвезник таксе из овог тарифног броја је пра
вно лице или предузетник који држи средства и апа
рате за забавне игре, односно приређује забавне игре 
у простору.

3) Таксени обвезник је дужан да пријави држање 
средстава и апарата за забавне игре ОУ Лебане Оде
љењу за привреду, пољопривреду, водопривреду и 
финансијеЛокалној пореској администрацији, пре 
почетка коришћења средстава за игру. 

Пријава садржи: 
 за правна лица: порески идентификациони број, ма

ти чни број правног лица и текући рачун, тачну адресу 
седишта правног лица, адресу места држања апа ра та, 
врсту, марку, тип и серијски број апарата и да тум по
четка коришћења средстава за игру; 

 за предузетнике: порески идентификациони број, 
назив радње са тачном адресом, делатност, име и пре
зиме власника, ЈМБГ и број личне карте, текући ра
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чун, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип 
и серијски број апарата и датум почетка коришћења 
средстава за игру. 

Такса из овог тарифног броја утврђује се решењем 
које доноси Општинска управа  Локална пореска 
адми нистрација. 
Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно 
вре мену коришћења, до 15. у месецу за претходни 
ме сец. 

Члан 13.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши 
Општинска управа  Одељење за привреду, пољо при
вреду, водопривреду и финансије  Локална пореска 
администрација. 
Послове инспекцијског надзора над применом одре
даба ове Одлуке врше инспекцијске службе Општи
нске управе Лебане.

Члан 14.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи:
 Одлука о локалним комуналним таксама ("Слу

жбеном гласнику града Лесковца" бр.4/2010),
 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 

комуналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 16/2010),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 23/2014),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 3/2015),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 7/2015),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 12/2015),

 Одлука о допуни одлуке о локалним комуналним 
таксама ("Службени гласник града Лесковца" број 
27/15),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
ко муналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 15/2017 ),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 26/2017 ),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 19/2018).

Члан 15.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02130

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Срђан Јовић, с.р.

372.
На основу члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13, 125/14, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18 и 95/18), 
члана 32. 66. Закона о локалној самуправи ("Сл. гласник 
РС" бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), Статута општине 
Лебане ("Сл. гласник града Лесковца" бр. 8/19), Ску
пштина општине Лебане, на седници одржаној дана 
12.06.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ

О НАКНАДАМА ЗА РАД ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Обвезник накнаде јесте лице које се захтевом обраћа 
надлежном органу ради покретања управног, односно 
другог поступка и плаћа се у тренутку настанка 
обавезе.

Члан 2.

Тарифна накнада за рад Општинске управе општине 
Лебане.

Тарифни број 1.

Накнада за уверења и потврде које издају органи и 
организационе јединице ОУ
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 На основу службене евиденције  .......  200,00 динара

 Остала уверења и потврде  ................  200,00 динара

  За захтев и уверење о издржавању  
(породичном стању)  ........................... 200,00 динара

 За захтев и уверење о издржавању намењено за 
употребу у иностранству  .....................  500,00 динара

  Издавање копије из архиве,  
по сваком листу  ..................................... 50,00 динара

  За разгледање и преписивање  
завршених службених списа, за сваки  
започети сат (по започетом сату)  ....... 100,00 динара

  За захтеве о промени имена  
и презимена  ...................................... 1.200,00 динара

  За захтеве о накнадном упису у  
МК рођених и умрлих  .......................  200,00 динара

  За изводе из матичних књига рођених,  
венчаних и умрлих  .............................. 100,00 динара

  За издавање извода на обрасцу  
за иностранство  ................................... 300,00 динара

Накнада за доношење решења о накнадном упису и 
то:

 у матичне књиге рођених и умрлих  . 440,00 динара.

  промене личног имена и презимена  
у матичним књигама  .......................... 740,00 динара.

  накнада за закључење брака  
преко пуномоћника  ...........................  740,00 динара.

Тарифни број 2.

Доношење решења о промени намене  
пољопривредног земљишта 700,00 динара.

Тарифни број 3.

Накнада за чин закључења брака у посебно одређеној 
службеној просторији:
 у току радног времена ..................... 1.000,00 динара.

 ван радног времена  ......................... 1.500,00 динара.

  накнада за чин закључења брака  
ван посебно одређене службене  
просторије  ....................................... 3.200,00 динара.

Тарифни број 4.

1.  ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  
О ЛОКАЦИЈИ  ...........................  1.000,00 динара.

2. ЗА ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ 
УСЛОВА:

 За породично стамбене зграде и помоћне објекте 
бруто развијене грђевинске површине 

 до: 100м2 .............................................. 850,00 динара;

 За породично стамбене зграде бруто развијене 
грађевинке површине преко: 

100м2 .................................................. 1.100,00 динара;

 За пословно стамбене објекте бруто развијене 
грађевинске површине до: 100м2 .... 1.400,00 динара;

 За пословно стамбене објекте бруто развијене 
грађевинске површине преко: 100м2 ............. 1.800,00 
динара;

 За пословне објекте бруто развијене грађевинске 
површине до: 100м2.......................... 1.800,00 динара; 

 За пословне објекте бруто развијене грађевинске 
површине од: 101 до 400м2 .............. 3.600,00 динара;

 За пословне објекте бруто развијене грађевинске 
површине преко: 400м2 .................... 5.600,00 динара;

 За линијске инфраструктурне објекте до: 
1000мдужних ................................... 3.000,00 динара;

 За линијске инфраструктурне објекте преко: 
1000мдужних .................................................................

3. ЗА ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНУ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ДОЗВОЛЕ:

 За породично стамбене зграде и помоћне објекте 
бруто развијене грђевинске површине до:  
100м2 ..................................................... 900,00 динара;
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 За породично стамбене зграде бруто развијене 
грађевинке површине преко:

100м2  ................................................. 1.200,00 динара;

 За пословно стамбене објекте бруто развијене 
грађевинске површине до: 100м2 .... 1.400,00 динара;

 За пословно стамбене објекте бруто развијене 
грађевинске површине преко: 

100м2 .................................................. 1.800,00 динара;

 За пословне објекте бруто развијене грађевинске 
површине до: 100м2.......................... 1.900,00 динара; 

4. ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ:

 За породично стамбене зграде и помоћне објекте 
бруто развијене грђевинске површине до:  
100м2  ...................................................  600,00 динара;

 За породично стамбене зграде бруто развијене 
грађевинке површине преко: 100м2 ......  900,00 динара;

 За пословно стамбене објекте бруто развијене 
грађевинске површине до: 100м2 ....... 1.000,00 динара;

 За пословно стамбене објекте бруто развијене 
грађевинске површине преко: 100м2 ........1.500,00 динара;

 За пословне објекте бруто развијене грађевинске 
површине до: 100м2.......................... 1.000,00 динара;

 За пословне објекте бруто развијене грађевинске 
површине од: 101 до 400м2 .............. 3.000,00 динара;

 За пословне објекте бруто развијене грађевинске 
површине преко: 400м2 .................... 4.000,00 динара;

 За линијске инфраструктурне објекте до: 
1000мдужних. .................................. 3.200,00 динара;

 За линијске инфраструктурне објекте преко: 
1000мдужних  .................................  4.200,00 динара.

5. ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА, ПРИЈАВУ ЗАВРШЕТКА 
ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА, ПРИЈАВУ ЗАВРШЕТКА 
ОБЈЕ КТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ И 
ДРУ ГЕ ЗАХТЕВЕ И ПОДНЕСКЕ КОЈИМА СЕ ПО
КРЕЋЕ ПОСТУПАК У ОКВИРУ ОБЈЕ ДИЊЕНЕ 
ПРОЦЕДУРЕ  ..........................................  440,00 динара.

Тарифни број 5.

Накнада за издавање услова за техничко регулисање 
саобраћаја:
 за физичка лица ................................ 1.000,00 динара.
 за правна лица .................................. 2.000,00 динара.

Накнада за регистрацију и оверу појединачног реда 
вожње .................................................. 2.500,00 динара.

Накнада за одређивање стајалишта за јавни превоз:
 за физичка лица ................................ 1.000,00 динара.
 за правна лица  ................................. 2.000,00 динара.

Накнада за издавање уверења за светлећу такси озна
ку  .........................................................  1.000,00 динара

Тарифни број 6.

Накнад за доношење решења надлежне инспекције ..
................................................................  700,00 динара.

Жалба на решење надлежне инспекције ......................
................................................................  460,00 динара.

Тарифни број 7.

Накнада о одлучивању о потреби израде процене 
утицаја на животну средидину ......... 1.000,00 динара.

Накнада за одређивање обима и садржаја студије о 
процени утицаја на животну средидину ........ 1.000,00 

динара.

Накнада за давање сагласности на студију о процени 
утицаја на животну средину.............. 1.000,00 динара.

Тарифни број 8.

Накнада за регистрацију промене у регистар стамбе
них заједница ...................................... 1.000,00 динара.

Тарифни број 9.

Опомена за плаћање накнаде  ................ 50,00 динара.
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Члан 3.

Ослобађају се плаћања накнаде :

 Органи и организације Републике, Аутономне 
покајине, локалне самоуправе и организације обаве
зног социјалног осигурања,

 Установе основане од стране Републике, аутоно
мне покрајине и локалне самоуправе

 Црвени крст Србије,

 удружења инвалидских лица,

 лица са инвалидитетом,

 самохрани родитељи,

 корисници социјалне помоћи,

 избегла и прогнана лица

 цркве и верске заједнице

 удружење бораца рата

дипломатско конзуларна представништва других 
држава под условим узајамности. 

Члан 4.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе 
све претходно донете Одлуке о накнадама за рад 
општи нске управе општине Лебане.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће обја
вљена у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02124 

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

373.
На основу члана 236.,237.,238.,239. став 3.,240.,241. и 
чл.242. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 
("Службени гласник РС", бр. 95/2018), члана 32. став 
1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014  др. закон и 101/2016 

 др. закон и 47/2018), члан 41. став 1. тачка 3. Статута 
општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца" 
број 8/19), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној 12.06.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 1.

Овом Одлуком уводи се накнада за коришћење јавне 
површине, у складу са законом, на територији општине 
Лебане и утврђују се висина, олакшице, рокови и садржај 
података о коришћењу јавне површине надлежном 
органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.

Обвезник накнаде

Члан 2.

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је 
корисник јавне површине.

Основица

Члан 3.

Основица накнаде за коришћење простора на јавној 
површини је површина коришћења простора у метри
ма квадратним (м2).

Висина накнаде

Члан 4.

Висина накнаде за коришћење јавне површине утврђује 
се узимајући у обзир највиши износ накнаде прописан 
законом, која је одређена у м2 по дану, и применом 
крите ријума као што су: време коришћења простора, 
зона у којој се налази простор који се користи, као и 
техничкоупотребне карактеристике објекта, уколико се 
површина користи за постављање објекта. 
Висина накнаде за коришћење јавних површина је утвр
ђена у таксеној тарифи, која је саставни део ове одлуке.

Зоне

Члан 5.

Подручје општине Лебане обухвата следеће зоне: 
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I ЗОНА, обухвата подручја улица: Цара Душана од 
броја 7 до броја 183, са непарне и броја 62 до броја 198 
са па рне стране улице, део улице Бранка Радичевића до 
броја 10 са парне и броја 29 са непарне стране, ули ца 
Косте Стаменковића, улица 7. јули, улица Гојка Дра
шко вића, улица 19. август до броја 4 са парне и до броја 
9 са непарне стране.

II ЗОНА, обухвата подручја улица: улица Цара Душана 
до броја 5 са непарне и до броја 60 са парне стране и 
од броја 185 са непарне до броја 200 са парне стране 
до улице Хајдук Вељка, улица Раданска, улица Светог 
Саве, улица Васе Пелагића, улица Царице Милице, 
улица Вука Караџића, улица Бранка Радичевића од 
броја 12 до броја 36 са парне стране и од броја 31 до 
броја 59 са непарне стране, улица Боре Станковића, 
улица Јустинијанова, улица 19 август од броја 6 до броја 
80 са парне стране и од броја I 1 до броја 83 са непарне 
стране, улица Цара Лазара до броја 60 са парне и броја 
91 са непарне стране, улица Радована Ковачевића, 
улица Магдалене Николић, улица Немањина до броја 
75 са непарне и броја 110 са нарне стране, улица 
Николе Тесле до броја 16 са парне стране, улица 
Стојана Љубића, улица Јужноморавских бригада, улица 
Јаблаиичка, улица 8. Новембар до броја 20 са парне и 
броја 35 са непарне сгране, улица Нушићева и улица 
Војводе Путника.

III ЗОНА, обухвата сва остала подручја поред улица 
које нису наведене у ЗОНИ I и ЗОНИ II као и сеоска 
подручја.

Време коришћења простора

Члан 6.

Време коришћења простора може бити изражено у 
данима, на месечном и годишњем нивоу, о чему се 
корисник простора изјашњава у пријави за коришћење 
простора.

Јавна површина

Члан 7.

Јавна површина у смислу ове Одлуке јесте површина 
утврђена планским документом општине која је до
ступна свим корисницима под једнаким условима, и то:

 јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка 
зона и сл.),

 трг,
 јавна зелена површина (парк, сквер, градска шу

ма и сл.),
 јавна површина блока (парковски уређене по

врши не и саобраћајне површине).

Утврђивање плаћања

Члан 8.

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по 
осно ву накнаде плаћа до 15. у месецу за претходни ме
сец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту 
уру чења решења у року од 15 дана од дана достављања 
ре шења.
Ако се накнада плаћа за дане (мање од 1 месец), обве
зник је у обавези да обрачунату накнаду плати приликом 
достављања решења.
Ако се накнада плаћа на годишњем нивоу, обвезник 
плаћа накнаду у року од 15 дана од дана достављања 
решења.
Накнада се плаћа у пуном износу пре почетка кори
шћења накнаде за Тарифни број 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 и 1.10.

Врсте накнада

Члан 9.

Накнаде за коришћење јавне површине су:

1. Накнада за коришћење простора на јавној повр
ши  ни у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 
шта мпе, књига и других публикација, производа ста
рих заната и домаће радиности;

2. Накнада за коришћење јавног простора за огла
ша вање за сопствене потребе и потребе других ли
ца, као и за коришћење површине и објеката за огла
шавање за сопствене потребе и за потребе дру гих лица 
којима се врши непосредни утицај на расположивост, 
квалитет или неку другу особину јавне површине, за 
коју дозволу издаје надлежни орган јединице локлане 
самоуправе;

3. Накнада за коришћење јавне површине по осно
ву заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу.
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1. Накнада за коришћење простора на јавној 
повр ши ни у пословне и друге сврхе

Члан 10.

Накнада за коришћење простора на јавној површини 
у пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење 
простора за постављање:

1. Тезги и пултова,

2. Уређаја за печење и продају кокица, уређаји за 
изра ду и продају мини крофница, уређаја за прои зво
дњу и продају шећерне вуне, уређаја за произво дњу и 
продају помфрита и уређаја за печење и продају куку
рних клипова и кестена,

3. Расхладне коморе за продају сладоледа, расхла
дне коморе за продају сладоледа на точење, расхладне 
витрине за продају хладних напитака, апарата за 

 продају топлих напитика и еспресо кафе,

4. Летње баште угоститељског објекта,

5. Монтажни садржаји за дечији забавни и спо
ртски програм, дечији аутомобили на батерије, апара
ти за дечије играчке, апарати за хватање лутака,

6. Забавни луна парк, клизалиште, трамболине,

7. Дечије клацкалице,

8. Посуде са биљном декорацијом,

9. Заштитне ограде, стубића, паркинг стубићима 
са проширењем, паркинг баријерама ,

10. Сталка за продају хелијум балона, сталка за 
про дају наочара, опреме за израду фотографија на 
шо љама, уређаја за мерење телесне тежине, опреме 
за плетење кикица и израду привремних тетоважа"

11. Коришћење простора за теретно возило за сна
бдевање,

12. Коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора и других објеката привременог 
коришћења,

13. Постављање тенди,

14. Коришћење простора које нису посебне наве
дене у тарифном броју,

15. Постављање линијске инфраструктуре.

2. Накнада за коришћење јавног простора за 
оглашавање за сопствене потребе и потребе 

других лица
 

Члан 11.
Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање 
за сопствене потребе и потребе других лица, као и 
за коришћење површине и објеката за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица којима се 
врши непосредни утицај на расположивост, квалитет 
или неку другу особину јавне површине, за коју 
дозволу издаје надлежни орган јединице локлане 
самоуправе, плаћа се за:

1. Постављање рекламних штандова,

2. Постављање билборда,

3. Постављање табле, паноа или друге рекламне 
ознаке.

3. Накнада за коришћење јавне површине по 
основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу

Члан 12.
Посебна накнада се плаћа за коришћење јавне по вр
шине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу.

Члан 13.
Обвезник накнаде је дужан да пре коришћења права, 
предмета или услуга, за чије је коришћење прописано 
плаћање накнаде, прибави одобрење надлежног одеље
ња општинске управе. 
Обвезник је дужан да уз захтев за одобрење достави 
следећу документацију: скицу објекта са тачним мерама 
и котама које дефинишу положај летње баште и доказ о 
уплати административне таксе. 

Општинска управа, Одељење за урбанизам, имови нско
правне, комуналнограђевинске, стамбене и инспе кци
јске послове дужно је да један примерак одобрења до
стави Одељењу локалне пореске администрације ради 
утврђивања и наплате накнаде са следећим пода цима: 

 за правна лица: порески идентификациони број, 
матични број правног лица и текући рачун, тачна 
адреса седишта правног лица, делатност; 
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 за предузетнике: порески идентификациони број, 
назив радње са тачном адресом, делатност, име и 
презиме власника, ЈМБГ и број личне карте, текући 
рачун. 

 за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, број личне 
карте и улицу и број.

Ослобађања

Члан 14.

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају 
ди ректни и индиректни корисници буџетских сре
дстава.

Члан 15.

У погледу начина утврђивања накнаде, обрачунавање 
застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачунавање 
камате и осталог што није посебно прописано овом 
одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о поре
ском поступку и пореској администрацији.

Члан 16.

Обвезници накнаде за коришћење јавних површина ду
жни су да поднесу пријаву за утврђивање накнаде на
дле жном органу у роковима прописаним таксеном та
ри фом, која је саставни део ове одлуке.
Обвезник локалне накнаде дужан је да сваку насталу 
промену пријави надлежном органу у року од 15 дана 
од дана настале промене, осим за тарифни број 1.4. где 
је обвезник дужан да обавести Одељењу за урбанизам, 
имовинскоправне, комуналнограђевинске, стамбене и 
инспекцијске послове, пре престанка коришђења права, 
предмета и услуга. 
У случају да обвезник не поднесе пријаву у року утвр
ђеном у ставу 1. овог члана, надлежни орган ће донети 
решење на основу података надлежног органа који 
врши упис у регистар и на основу службених података 
којима располаже општинска управа, државни орган 
или други орган локалне самоуправе. 

Члан 17.

Накнаде за коришћење јавних површина, предста
вља ју приход буџета општине Лебане.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 18.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи:
 Одлука о локалним комуналним таксама ("Слу

жбе ном гласнику града Лесковца" бр.4/2010),
 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 

комуналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 16/2010),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града 
Лесковца" број 23/2014),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града 
Лесковца" број 3/2015),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града 
Лесковца" број 7/2015),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града 
Лесковца" број 12/2015),

 Одлука о допуни одлуке о локалним комуналним 
та ксама ("Службени гласник града Лесковца" број 
27/15),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града 
Лесковца" број 15/2017 ),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града Леско
вца" број 26/2017 ),

 Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 
комуналним таксама ("Службени гласник града Ле
сковца" број 19/2018).

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

Члан 19.

Корисници јавних површина, који исте користе на дан 
ступања на снагу ове Одлуке, настављају да користе 
одобрене јавне површине до истека периода закупа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02129 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Срђан Јовић, с.р.
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ТАРИФА ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

ТАРИФНИ БРОЈ 1.1.

Накнада за коришћење простора на јавној површини 
у пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење 
простора за постављање тезги и пултова, а утврђује 
се у дневном износу по м2, у зависности од зоне и то:

1. Зона 1 60,00
2. Зона 2 20,00
3. Зона 3 15,00

Накнада се плаћа у пуном износу пре почетка коришћења 
накнаде по претходно издатом одобрењу општинске 
управе, Одељење за урбанизам, имовинскоправне, ко
му налнограђевинске, стамбене и инспекцијске по сло
ве.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.2.

Накнада за коришћење простора на јавној површини 
у пословне и друге сврхе плаћа се за постављање уре
ђаја за печење и продају кокица, уређаја за израду и 
про дају мини крофница, уређаја за производњу и про
да ју шећерне вуне, уређаја за производњу и продају по
мфри та и уређаја за печење и продају кукурних клипова 
и кестена, а утврђује се у дневном износу по м2, у зави
сности од зоне и то:

1. Зона 1 75,00
2. Зона 2 50,00
3. Зона 3 15,00

Накнада се плаћа у пуном износу пре почетка коришћења 
накнаде по претходно издатом одобрењу општинске 
управе, Одељење за урбанизам, имовинскоправне, ко
муналнограђевинске, стамбене и инспекцијске по сло
ве.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.3.

Накнада за коришћење простора на јавној површини 
у пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење 
простора за постављање расхладне коморе за продају 

сладоледа, расхладне коморе за продају сладоледа 
на точење, расхладне витрине за продају хладних 
напитака, апарата за продају топлих напитика и 
еспресо кафе, а утврђује се у дневном износу по м2, у 
зависности од зоне и то:

1. Зона 1 12,00
2. Зона 2 11,00
3. Зона 3 10,00

Накнада се плаћа у пуном износу пре почетка коришћења 
накнаде по претходно издатом одобрењу општинске 
управе, Одељење за урбанизам, имовинскоправне, 
ко му налнограђевинске, стамбене и инспекцијске по
слове.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.4.

Накнада за коришћење простора на јавној површини 
у пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење 
простора за постављање летњих башти, а утврђује се 
у дневном износу по м2, у зависности од зоне и то:

1. Зона 1 75,00
2. Зона 2 50,00
3. Зона 3 35,00

Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице и 
предузетник на основу решења општинске управе, Оде
љења локалне пореске администрације, а по претходно 
издатом одобрењу општинске управе, Одељење за 
урба низам, имовинскоправне, комуналнограђевинске, 
стамбене и инспекцијске послове. 
Износ накнаде из овог Тарифног броја умањује се за 
10% по раднику за сваког радника који ради на неодре
ђено време и који је био упослен у периоду за који 
се умањује накнада, а највише до 50%. Умањење се 
оства рује достављањем доказа о испуњеним условима 
(фотокопија обрасца М1) надлежном градском органу 
до петог у месецу (запошљавање подразумева радни 
однос за раднике запослене у објекту који користи 
башту). Коришћење повластица примењиваће се са
мо за оне обвезнике који су измирили своје обавезе 
закључно са датумом подношења захтева. Период за 
који се наплаћује коришћење баште је од 01.03 до 31.10. 
текуће године. За обављање угоститељске делатности у 
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башти отвореног типа, у периоду од 01. новембра до 28. 
фебруара, умањује се за 80 % од прописане накнаде.
 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.5.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење простора 
за постављање монтажних садржаја за дечији забавни и 
спортски програм, дечији аутомобили на батерије, апа
рати за хватање лутака, а утврђује се у дневном изно су 
по м2, у износу од 35 динара.
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се 
у пуном износу пре почетка коришћења накнаде по 
претходно издатом одобрењу општинске управе, Оде
љење за урбанизам, имовинскоправне, комунално
грађевинске, стамбене и инспекцијске послове.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.6.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење простора 
за забавни луна парк, клизалиште, трамболине, утврђује 
се у дневном износу по м2, узносу од 35 динара.
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се 
у пуном износу пре почетка коришћења накнаде по 
претходно издатом одобрењу општинске управе, Оде
љење за урбанизам, имовинскоправне, комуналногра
ђе винске, стамбене и инспекцијске послове.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.7.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење простора 
за постављање дечијих клацкалица и сличних направа 
које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, 
утврђује се у дневном износу по м2, у износу од 35 
динара.
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се 
у пуном износу пре почетка коришћења накнаде по 
претходно издатом одобрењу општинске управе, Оде
љење за урбанизам, имовинскоправне, комуналногра
ђевинске, стамбене и инспекцијске послове.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.8.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење простора 

за постављање посуде са биљном декорацијом – жарди
њере, а се утврђује дневно у износу од 35 динара за сва
ки цео или започети м2.
Накнада се обрачунава на месечном нивоу, и плаћа се 
у пуном износу пре почетка коришћења накнаде на 
основу акта организационе јединице општинске управе, 
Одељење за урбанизам, имовинскоправне, комунално
грађевинске, стамбене и инспекцијске послове.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.9.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење простора 
за постављање заштитне ограде, стубића, паркинг сту
бићима са проширењем, паркинг баријерама и сл., утвр
ђује се дневно у износу од 35,00 динара за сваки цео или 
започети м2.
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се 
у пуном износу пре почетка коришћења накнаде по 
претходно издатом одобрењу општинске управе, Оде
љење за урбанизам, имовинскоправне, комуналногра
ђе винске, стамбене и инспекцијске послове.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.10.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење простора 
за постављање сталка за продају хелијум балона, сталка 
за продају наочара, опреме за израду фотографија на 
шољама, уређаја за мерење телесне тежине, опреме за 
плетење кикица и израду привремних тетоважа, утвр
ђује се у дневном износу по м2, у износу од 35,00 ди
нара за сваки цео или започети м2. 
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се 
у пуном износу пре почетка коришћења накнаде по 
претходно издатом одобрењу општинске управе, Оде
љење за урбанизам, имовинскоправне, комуналногра
ђевинске, стамбене и инспекцијске послове.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.11.

Накнада за коришћење простора на јавној површини 
у пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење 
простора за теретно возило за снабдевање, а утврђује 
се по започетом сату и то према следећим табелама: 
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 паркинг за путничка возила 
1. Зона 1 150,00
2. Зона 2 75,00
3. Зона 3 50,00

 паркинг за теретна возила

1. Зона 1 300,00
2. Зона 2 150,00
3. Зона 3 100,00

Накнада се обрачунaвa, на основу акта организационе 
јединице општинске управе надлежне за послове 
саобраћаја.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.12.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење простора 
слободних површина за кампове, постављање шатора и 
других објеката привременог коришћења, за сваки м2 
заузете површине у износу од 28,00 динара дневно.
Накнада се обрачунава на месечном нивоу, по претходно 
издатом одобрењу општинске управе, Одељење за 
урбанизам, имовинскоправне, комуналнограђевинске, 
стамбене и инспекцијске послове.

ТАРИФНИ БРОЈ 1.13.

Накнада за коришћење простора на јавној површини 
у пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење 
простора за постављање тенди, улазних степеништа 
и др., а утврђује се у дневном износу по м2, у 
зависности од зоне и то:

1. Зона 1 20,00
2. Зона 2 18,00
3. Зона 3 15,00

Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице и 
предузетник на основу решења општинске управе, Оде
љења локалне пореске администрације, а по пре тходно 
издатом одобрењу општинске управе, Оде ље ње за 
урбанизам, имовинскоправне, комуналнограђе винске, 
стамбене и инспекцијске послове. 
У случају коришћења накнаде током целе године, на
кнада се умањује за 20%. 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.14.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење простора 
које нису посебно наведебе у овом тарифном броју, 
утврђује се у дневном износу по м2, у зависности од 
зоне и то:

1. Зона 1 55,00
2. Зона 2 20,00
3. Зона 3 15,00

Накнада се обрачунава на месечном нивоу, на основу 
акта организационе јединице општинске управе, Оде
љење за урбанизам, имовинскоправне, комуналногра
ђевинске, стамбене и инспекцијске послове. 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.15.

Накнада за коришћење простора на јавној површини 
у пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење про
стора за већ постављене као и за постављање нових еле
ктричних и телекомуникационих надземних мрежа, за 
објекте трансформаторских станица, и других сли чних 
објеката такса се утврђује дневно по м2 и то према та
бели: 

1. Објекат трансформаторске станице 122,00
2. Надземна мрежа

Електродистрибуција
Телеком и кабловска телевизија

122,00

Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице 
и предузетник на основу решења општинске управе, 
Одељења локалне пореске администрације.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.1.

Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање 
за сопствене потребе и потребе других лица, као и за 
коришћење површине и објеката за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица којима се 
врши непосредни утицај на расположивост, квалитет 
или неку другу особину јавне површине, за коју дозволу 
издаје надлежни орган јединице локлане самоуправе, 
плаћа се за постављање рекламних штандова, а утврђује 
се у дневном износу по м2, у зависности од зоне и то:
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1. Зона 1 30,00
2. Зона 2 20,00
3. Зона 3 15,00

Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице, 
предузетник и физичко лице на основу решења општи
нске управе, Одељења локалне пореске администрације, 
а по претходно издатом одобрењу општинске управе, 
Одељење за урбанизам, имовинскоправне, комунално
грађевинске, стамбене и инспекцијске послове. 

ТАРИФНИ БРОЈ 2.2.

Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање 
за сопствене потребе и потребе других лица, као и за 
коришћење површине и објеката за оглашавање за со
пствене потребе и за потребе других лица којима се 
врши непосредни утицај на расположивост, квалитет 
или неку другу особину јавне површине, за коју дозволу 
издаје надлежни орган јединице локлане самоуправе, 
плаћа се за постављање билборда, а утврђује се у дне
вном износу по м2, у зависности од зоне и то:

1. Зона 1 30,00
2. Зона 2 20,00
3. Зона 3 15,00

Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице, 
предузетник и физичко лице на основу решења општи
нске управе, Одељења локалне пореске админи страције, 
а по претходно издатом одобрењу општинске управе, 
Одељење за урбанизам, имовинскоправне, комунално
грађевинске, стамбене и инспекцијске послове. 

ТАРИФНИ БРОЈ 2.3.

Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање 
за сопствене потребе и потребе других лица, као и за 
коришћење површине и објеката за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица којима се 
врши непосредни утицај на расположивост, квалитет 
или неку другу особину јавне површине, за коју дозволу 
издаје надлежни орган јединице локлане самоуправе, 
плаћа се за постављање табле, паноа или друге 
рекламне ознаке, а утврђује се у дневном износу по м2, 
у зависности од зоне и то:

1. Зона 1 30,00
2. Зона 2 20,00
3. Зона 3 15,00

Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице, 
предузетник и физичко лице на основу решења општи
нске управе, Одељења локалне пореске администрације, 
а по претходно издатом одобрењу општинске управе, 
Одељење за урбанизам, имовинскоправне, комунално
грађевинске, стамбене и инспекцијске послове. 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

Накнада за коришћење јавног простора се плаћа за 
коришћење јавне површине по основу заузећа гра
ђевинским материјалом и за извођење грађевинских 
ра дова и изградњу, а утврђује се у дневном износу по 
м2, и то:
  при изградњи објеката по м2 заузете  

површине ....................................................180,00 дин
  при извођењу радова који изискују раскопавање 

коловоза и тротоара по м2 ........................180,00 дин

Накнада се обрачунава на месечном нивоу, на основу 
акта организационе јединице општинске управе, 
Одељење за урбанизам, имовинскоправне, комунално
грађевинске, стамбене и инспекцијске послове.
УВЕЋАЊЕ НАКНАДЕ:
Накнада из става 1.овог члана увећава се за 100% ако 
инвеститор продужи дозвољени рок заузимања јавне 
површине. Под продужењем рока, подразумева се 
прекорачење рока завршетка изградње евидентираног 
у писменој изјави инвеститора о почетку грађења, 
одн.извођења радова и року завршетка грађења, одн.
извођења радова према Закону о планирању и изградњи. 
ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА
Накнада из става 1.овог Тар.бр. се не плаћа ако се 
раскопавање, одн.заузимање јавне површине врши 
због изградње, реконструкције коловоза, тротоара или 
друге саобраћајне површине, као и приликом извођења 
радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења 
објекта у функцију. Под довођењем објекта у функцију 
подразумевају се радови на текућем (редовном) одржа
вању објекта, за које се издаје одобрење по Закону о 
планирању и изградњи.
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374.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
самуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014
др. закон, 101/2016др. закон и 47/2018) и 41. Статута 
општине Лебане ("Сл. гласник града Лесковца" 
бр. 8/19), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној дана 12.06.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ 

РОМА И РОМКИЊА  
ЗА ПЕРИОД 20192021. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Локални акциони план за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња за 2019.2021. годину.

II 

Одлуку доставити Радној групи за израду ЛАП за 
спровођење стратегије за унапређење положаја Рома.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02128

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

375.
На основу члана 53. став 4. и члана 55. Закона о водама 
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 
95/2018 и 95/2018др.закон), члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016др. закон и 
47/2018), оперативног плана одбране од поплава за 
2019. године (донет наредбом Министра пољопривреде 
и заштите животне средине – број 3250000811/201807 
од 26. фебруара 2019. објављен у ("Сл. гласник РС", бр. 
14/2019) и 41. ст.1. тачка 33. Статута општине Лебане 
("Сл. гласник града Лесковца" бр. 8/19), Скупштина 
општине Лебане је на својој седници одржаној дана 
12.06.2019. године, донела следећу

ОДЛУКУ 

1. УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од 
поплава за воде II реда на територији општине Лебане 
за 2019. годину.

2. Одлуку доставити Водопривредном центру 
"Мо ра ва" Ниш и Одељењу за ванредне ситуације у 
Ле  сковцу.

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Ле ско
вца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02127

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

376.
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 
изгадњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10
УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13УС, 132/14, 145/14 
и 83/2018), члана 41. Статута општине Лебане ("Сл. 
гласник града Лесковца" бр. 8/19) и члана 9. Одлуке о 
прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта у својини општине Лебане ("Сл. гласник 
града Лесковца" бр. 8/19), Скупштина општине Ле
бане на седници одржаној дана 12.06.2019 године, 
донела је:

ПРОГРАМ 

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ

Овим програмом отуђења и давања у закуп грађе
винског земљишта у јавној својини општине Лебане 
за 2019 годину, (удаљем тексту: Програм) обухваћене 
су парцеле које су предвиђене за отуђење или закуп 
у току 2019. године, утврђује се рок за покретање и 
спровођење поступка отуђења или давања у закуп, 
као и начин отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта.
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Програм се заснива на решењима и условима са
држаним у законима, подзаконским актима и одлукама 
општине Лебане, којима се уређују односи у области 
земљишне политике и грађења. Отуђење или давање у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Лебане ради изградње спроводи се јавним надметањем 
или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним 
условима у складу са Законом и Одлукама општине 
Лебане којима је регулисана материја грађевинског 
земљишта.
Грађевинско земљиште у јавној својини општине 
Лебане, не може се отуђити ако није донет плански 
документ на основу кога се издају локацијски услови, 
односно грађевинска дозвола, с тим да се постојеће и 
планиране површине јавне намене не могу отуђити 
из јавне својине.
Изузетно општина Лебане, може отуђити грађевинско 
земљиште по цени која је мања од тржишне цене 
или отуђити гарађевинско земљиште без накнаде, уз 
предходно прибаљену сагласност Владе, а на начин 
и под условима прописаним законом и подзаконским 
актима.
Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује из 
јавне својине или даје у закуп, полазећи од тржишне 
вредности, коју је проценио порески, односно друг 
надлежни орган, у поступку јавног надметања, 
односно прикупљањем писмених понуда, ако законом 
није другачије одређено.

I. 

За отуђење или давање у закуп грађевинског 
земљишта у 2019. години, припремљене су следеће 
грађевинске парцеле:

 к.п. бр. 1538/8 у К.О. Лебане, у површини од 
28549м2, уписана у л.н. бр. 3034 К.О. Лебане, на 
основи Плана детаљне регулације "Пословне зоне у 
улици Николе  Тесле" у Лебану;

 к.п. бр. 3496/3 у К.О. Лебане, у површини од 
224м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу 
Плана генералне регулације Лебане 2025;

 к.п. бр. 87/2 у К.О. Лебане, у површини од 396м2, 
уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу Плана 
генералне регулације Лебане 2025;

 к.п. бр. 1399 у К.О. Кривача, у површини од 933м2, 

уписане у листу непокретности бр. 1 К.О. Кривача, 
на основу Просторног плана општине Лебане;

 к.п. бр. 3496/3 у К.О. Лебане, у површини од 
224м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу 
Плана генералне регулације Лебане 2025;

 к.п. бр. 2593/1 у К.О. Лебане, у површини од 
505м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу 
Плана генералне регулације Лебане 2025;

 к.п. бр. 2593/9 у К.О. Лебане, у површини од 
585м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу 
Плана генералне регулације Лебане 2025;

 к.п. бр. 2593/13 у К.О. Лебане, у површини од 
671м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу 
Плана генералне регулације Лебане 2025;

 к.п.бр. 4938 у К.О. Пертате, у површини од 
2320м2, уписана у л.н. бр. 2408 К.О. Пертате, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/1 у К.О. Бошњаце, у површини од 
486м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на основу 
ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/2 у К.О. Бошњаце, у површини од 
829м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на основу 
ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/3 у К.О. Бошњаце, у површини од 
1295м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/4 у К.О. Бошњаце, у површини од 
1154м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/5 у К.О. Бошњаце, у површини од 
1155м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/6 у К.О. Бошњаце, у површини од 
1205м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/7 у К.О. Бошњаце, у површини од 
1343м2, уписана у л.н. бр. 1816 К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/8 у К.О. Бошњаце, у површини од 
1102м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/9 у К.О. Бошњаце, у површини од 
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1040м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/10 у К.О. Бошњаце, у површини 
од 1066м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/11 у К.О. Бошњаце, у површини 
од 1090м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/12 у К.О. Бошњаце, у површини од 
1083м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/13 у К.О. Бошњаце, у површини 
од 1062м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/14 у К.О. Бошњаце, у површини од 
1051м2, уписана у л.н. бр. 2315 К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/15 у К.О. Бошњаце, у површини 
од 1035м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/16 у К.О. Бошњаце, у површини 
од 883м2, уписана у л.н. бр. 1793К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/17 у К.О. Бошњаце, у површини од 
370м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на основу 
ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/18 у К.О. Бошњаце, у површини од 
308м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на основу 
ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац;

 к.п.бр. 3177/19 у К.О. Бошњаце, у површини 
од 1440м2, уписана у л.н. бр. 461К.О. Бошњаце, на 
основу ПГР за насеља БошњацеПертатеЋеновац.

1. Отуђење или давање у закуп наведених парцела 
спровешће се или према тржишним условима у складу 
са законом и подзаконским актима или на основу 
посебних одлука општине Лебане, по цени која је 
мања од тржишне цене или без накнаде, уз прдходно 
прибављену сагласност Владе Р.С., а на начин и под 
условима прописаним законом и подзаконским актима.

2. Грађевинско земљиште у јавној својини може 
се отуђити непосредном погодбом у случајевима и 

поступку који је уређен законом, односно одлуком 
општине Лебане, којима се регулише материја грађе
винског земљишта ради:

 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;

 исправке граница суседних катастарских парцела;
 формирање грађевинске парцеле у складу са 

чланом 70. Закона о планирању и изградњи;
 отуђења из члана 99. став 10. и 12. Закона о пла

нирању и изградњи, односно давања у закуп из члана 
86. истог закона; 

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

 отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у 
поступку враћања одузете имовине и обештећења у 
складу са посебним законом;

 размене грађевинског земљишта;
 парцеле које представљају предмет отуђења непо

средном погодбом, не могуће је унапред предвидети 
Про грамом, а динамика спровођења поступка отуђења 
зависи од сваког појединачног случаја.

II. 

Отуђење или давање у закуп других парцела
грађевинског земљишта у јавној својини општине Ле
бане, које нису обухваћене овим Програмом, могуће је  
спровести уколико су испуњени сви услови прдевиђени 
законом и важећом планском документацијом, уколико 
је њихово отуђење од интереса за општину Лебане и 
уколико не утиче на реализацију овог Програма.

III.

Oвај Програм ће се објавити у "Сл. гласнику града 
Лесковца" а примењује се од  дана ступања на снагу 
Одлуке о грађевинском земљишту општине Лебане.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02126 

Председник 
Срђан Јовић
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377.
На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 
83/2014, 101/16 и 47/18), члана 45. Статута општине 
Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 
08/19), и члана 67, 93. и 100. Пословника скупштине 
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' 
број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној дана, 12.06.2019. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за запошљавање, 
и то:

1. Миодраг Турањанин, пензионер из Новог Села,
2. Горан Лазаревић, из Ћеновца,
3. Оливера Пантовић из Лебана,
4. Марко Коцић, матичар из Бошњаца,
5. Ђорђевиђ Миодраг, радник из Лебана.
6. Драган Јовић професор из Цекавице,
7. Дејан Степановић, предузетник из Лугара. 

II 

БИРАЈУ СЕ чланови Савета за запошљавање, и то:
1. Снежана Тодић, радник НСЗа из Лебана,
2. Горан Лазаревић, из Ћеновца,
3. Оливера Пантовић из Лебана,
4. Драган Јовић професор из Цекавице,
5. Дејан Степановић, предузетник из Лугара.

III

Решење доставити разрешеним и именованим 
члановима Савета за запошљавање.

IV

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Лесковца'''

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02133 

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

378.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/18 и 10/19) 
члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014
др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. ст. 1. тачке 13. 
Статута општине Лебане ("Службени гласник Града 
Лесковца", број 8/19), Скупштина општина Лебане на 
седници одржаној дана 12.06.2019. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СТШ "ВОЖД 

КАРАЂОРЂЕ" ИЗ ЛЕБАНА

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора СТШ 
"Вожд Карађорђе" из Лебана то:

 Представник из реда запослених:

1. Трајковић Столе из Лебана, професор рачуна
рства и информатике

2. Златановић Розика из Лебана, професор би
ологије

3. Стојановић Јелена из Лебана

 Представници из реда родитеља:

1. Здравковић Славиша из Лесковца, Дубочица 
1075/6,

2. Крстић Виолета из Шумана и
3. Цекић Горан из Лебана ул. Видовданска бр. 13.

 Представници из реда јединице локалне само
у праве:

1. Радоњић Јасмина из Лебана,
2. Филиповић Слађана из Лебана,
3. Јовановић Зоран из Лебана.

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора СТШ 
"Вожд Карађорђе" из Лебана то:
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 Представнци из реда запослених:

1. Николић Сузана из Лебана, професор физичког 
васпитања,

2. Златановић Розика из Лебана, професор биоло
гије,

3. Трајковић Столе из Лебана, професор рачу
нарства и информатике.

 Представници из реда родитеља:

1. Здравковић Славиша из Лесковца, Дубочица 
1075/6,

2. Крстић Виолета из Шумана и
3. Цекић Горан из Лебана ул. Видовданска бе 13.

 Представници из реда јединице локалне самоу
праве:

1. Радоњић Јасмина из Лебана,
2. Златановић Марко из Лебане и
3. Живковић Стефан из Цекавице.

III

Решење доставити разрешеним и именованим чла
новима Школског одбора и СТШ "Вожд Кара ђо рђе" 
из Лебана то.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ''Сл. гласнику града Лесковца''.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02132

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/17 и 95/2018), члана 
32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016 – други закон) и члана 28. став 1. тачке 2. и 
члана 29. став 1. тачке 3. Статута општине Црна Трава, а на предлог Општинског 
већа општине Црна Трава, Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној 
дана 24.06.2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и 
укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета, 
општине Црна Трава у 2018. години у следећим износима: 
 
I Укупни приходи и примања 137.130.106 динара 
II Пренешена средства их ранијих година 24.703.142 динара 
III Укупни расходи и издаци из прихода,  
примања и неутрошених средстава 149.820.271 динара 
IV Разлика (I + II) –III 12.012.977 динара. 
 

Члан 2. 
 

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

Економс
ка клас. 

Извор 
финан. Назив конта План за 2018. Остварење у 

2018. године 
Проценат 
извршења 

1 2 3 4 5 6 

321000 01 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ПОСЛОВАЊА 24.650.000,00 24.685.560,97 100,14 

7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 169.240.000,00 137.130.106,14 81,02 

711 01 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 22.510.000,00  22.047.230,97 97,94 

713 01 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 5.950.000,00 5.442.611,98 91,94 
714 01 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 670.000,00 535.975,48 79,99 
716 01 ДРУГИ ПОРЕЗИ 4.300.000,00 4.395.757,31 102,22 

733 01 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ 96.080.000,00 100.985.104,88 105,10 

741 01 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 13.430.000,00 1.142.145,43 1,37 

742 01 ПРИХОДИ ОД ПРОДАJА 
ДОБАРА И УСЛУГА 1.300.000,00 1.109.330,45 83,77 

743 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 300.000,00 329.700,00 109,90 

ЦРНА ТРАВА
            379.

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
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ИМОВИНСКА КОРИСТ  

745  МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДА 24.700.000,00 98.032,01 0,22 

 
781  Трансфери између буџетских 

корисника на истом нивоу  1.044.217,63 0,00 

791  Приходи из буџета  0,00 0,00 
 

  УКУПНИ JАВНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 169.240.000,00 137.130.106,14 81,02 

 
Члан 3. 

 
Укупни расходи и издаци буџета, општине Црна Трава према економској 
класификацији и изворима финансирања износе у динарима: 
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НАЗИВ КОНТА План за 2018. Остварење у 
2018 Години 

Проценат 
извршења 

4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 148.685.000,00 108.541.893,42 81,02 
41  Расходи за запослене 35.342.000,00 32.178.420,72 91,05 

411 01 Плате, додаци и накнаде 
запослених 27.965.500,00 24.998.574,63 89,39 

412 01 Социјални доприноси на терет 
послодавца 5.014.500,00 4.471.840,14 89,17 

413 01 Накнаде у натури 40.000,00 39.996,00 99,99 
414 01 Социјална давања запосленима 800.000,00       1.529.107.41 191,13 

415 01 Накнада трошкова запосленима 1.122.000,00                    
971.642,99                               86,60 

416 01 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 400.000,00 167.259,55 41,81 

42  Коришћење роба и услуга 65.913.000,00 42.026.595,76 63,76 

421 01 Стални трошкови 8.503.000,00                                                                                                                                                                                                             
7.324.154,09                                          86,13 

422 01 Трошкови путовања 778.000,00                            
293.135,62 37,68 

423 01 Услуге по уговору 28.090.000,00 16.530.207,56 58,84 
424 01 Специјализоване услуге 3.095.000,00 1.393.205,16 45,14 
425 01 Текуће поправке и одржавање 21.437.000,00 13.778.853,72 64,27 
426 01 Материјал 4.010.000,00 2.707.039,61 67,50 

45  
Субвенције укупно за изворе 
финансирања 01 и осталих 
извора 

6.450.000,00 1.862.925,70 28,88 

451 01 
Субвенција јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

6.450.000,00 1.862.925,70 28,88 

      
46  Донације и трансфери 21.736.000,00 19.401.953.53 89,26 
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463 01 Трансфери осталим нивоима 
власти 13.156.000,00 11.774.261,04 89,49 

464 01 Дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 5.600.000,00 5.156.527,47 92,08 

465 01 Остале дотације и трансфери 2.980.000,00 2.471.165,02 82,92 
47  Право из социјалног осигурања 3.500.000,00 3.224.293,50 92,12 

472 01 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 3.500.000,00 3.224.293,50 92,12 

48  Остали расходи 14.447.000,00 9.847.704,21 68,16 

481 01 Дотације невладиним 
организацијама и удружењима 13.255.000,00 9.627.831,97 72,63 

482 01 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

472.000,00 169.872,24 35,99 

483 01 Новчане казне по решењу судова 
и судских тела 120.000,00 0,00 0,00 

484 01 

Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природних узрока 

500.000,00 0,00 0,00 

485 01 
Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних 
органа 

100.000,00 50.000,00 50,00 

499  Средства резерве 1.297.000,00   
5 01 Капитални расходи 45.235.000,00 41.278.377,85 91,25 

51  Основна средства 45.235.000,00 41.278.377,85 91,25 
511 01 Зграде и грађевински објекти 43.360.000,00 40.361.739,24 93,08 
512 01 Машине и опрема 1.875.000,00 916.638,61 48,88 

  
 УКУПНИ JАВНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 193.920.000,00 149.820.271,27 77,26 

 
Члан 4. 

 
У Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1) утврђена је укупна 
актива у износу од динара и укупна пасива у износу од динара. 
Структура активе и пасиве на нивоу категорија према економској класификацији: 
АКТИВА 

Економска 
класификација Назив конта Износ 

011000 Основна средства        211.268.584,73  
014000 Природна имовина 742.163,33 
015000 Нефинансијка имовина у припреми 35.075.079,13 
016000 Нематеријална имовина 6.130.568,52 

022000 Залихе ситног инвентара и 
потрошеног материјала 250.851,85 

111000 Дугорочна финансијска имовина 1.960.701,68 
121000 Новчана средства 12.014.546,71 
123000 Краткорочни пласмани 157.814,13 
131000 Активна временска разграничења 1.127.169,42 

УКУПНА АКТИВА: 268.727.479,50 
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ПАСИВА 

Економска 
класификација Назив конта Износ 

230000 Обавезе по основу расхода за 
запослене 49.710,26 

240000 Обавезе по основу других расхода, 
изузев расхода за запослене 300.000,00 

250000 Обавезе из пословања 742.732,97 

290000 Пасивна временска разграничења 152.039,43 

310000 
 Капитал              255.441.306,77  

321122 Мањак прихода и примања 12.690.883,69 

321311 Нераспоређен вишак прихода и 
примања из ранијих година 24.685.560,97 

341171 Друге промене у обиму      46.857,30 

УКУПНА ПАСИВА: 268.727.323,98 
 

Члан 5. 
 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године 
(Образац 2) утврђени су следећи износи, и то: 
 

Опис Ред. бр. 
Обрасца 2 Износ 

1. Укупно остварени приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине ОП2001 137.130.106,14 

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине  ОП2131 149.820.271,27 

4. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред. 
бр. 2 – ред. бр. 1) ОП2347 12.690.165,13 

 
 
Структура текућих прихода и расхода и утврђивање резултата пословања: 
ПРИХОДИ 

Економска 
класификација Назив конта Износ 

711000 Порез на доходак 22.047.230,97 
713000 Порез на имовину 5.442.611,98 
714000 Порез на добра и услуге 535.975,48 
716000 Други порези 4.395.757,31 
730000 Донације и трансфери 100.985.104,88 
740000 Други приходи 2 .679.207,89 
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781000 Трансфери између буџетских 
корисника на истом нивоу 1.044.217,63 

791000 Приходи из буџета 0,00 
УКУПНИ ПРИХОДИ:  137.130.106,14  

 
РАСХОДИ 

Економска 
класификација Назив конта Износ 

410000 Расходи за запослене 32.178.420,72 
420000 Коришћење услуга и роба 42.026.595,76 
450000 Субвенције 1.862.925,70 
460000 Донације и трансфери 19.401.953.53 
470000 Права из социјалног осигурања 3.224.293,50 
480000 Остали расходи 9.847.704,21 

УКУПНИ РАСХОДИ: 108.541.893,42 
 
УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА 

Економска 
класификација Назив конта Износ 

700000 Текући приходи 137.130.106,14 
400000 Текући расходи 108.541.893,42 

500000 Издаци за нефинансијску 
имовину 41.278.377,85 

321122 Мањак прихода – дефицит 12.690.165,13 
 

Члан 6. 
 

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. 
децембра 2018. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од динара 
и мањак примања у износу од динара. 
 
Структура примања и издатака: 

Економска 
класификација Назив конта Износ 

511000 Зграде и грађевински објекти 40.361.739,24 
512000 Машине и опрема 916.638,61 

500000 Издаци за нефинансијску 
имовину 41.278.377,85 

 Мањак примања 41.278.377,85 
 

Члан 7. 
 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. 
године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 
137.130.106,14 динара, укупни новчани одливи у износу од 149.820.271,27         
динара, мањак новчаних прилива 12.690.165,13  и салдо готовине на дан 31.12.2017. 
године у износ  од 24.704.367,63 динара. 
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Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готивне на крају године: 
Назив  Износ 

Салдо готовине на почетку године 24.704.367,63 
Кориговани новчани приливи 137.130.106,14 
Кориговани новчани одливи 149.820.271,27          
Салдо готовине на крају године 12.014.202,50 
 

Члан 8. 
 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. 
године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од динара, између укупних 
прихода и примања у износу од динара и укупних расхода и издатака у износу од 
динара, а по нивоима финансирања из:  Општине мањак новчаних прилива динара. 
 
Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између 
примљених и утрошених средстава: 

Економска 
класификација Назив конта Износ 

700000 Текући приходи 137.130.106,14 
400000 Текући расходи 108.541.893,42 

500000 Издаци за нефинансијску 
имовину 41.278.377,85 

321122 Мањак прихода и примања - 
дефицит 12.690.165,13 

 
 
 

Члан 9. 
 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 
21.990.548,75 динара је распоређен Одлуком о буџета општине Црна Трава за 2019. 
годину. 

 
Члан 10. 

 
Укупни буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета утврђени су у 
следећим износима, и то: 
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БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА, 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
                              - у динарима - 

О П И С Економска 
класиф. План 2018. Остварење у 2018. % извршења 

1 2 3 4 5 (4 x 100 : 3) 
I УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА (1+2+3+4) 3+7+8+9 169.240.000,00 137.130.106,14 81,02 

 1. Текући приходи  7 169.240.000,00 137.130.106,14 81,02 
 2. Примања од продаје 
нефинансијске имовине  8    

 3. Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине  9    

3.1. Примања од продаје финансијске 
имовине  92    

 4. Пренета средства 3    
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 193.920.000,00 149.820.271,27 77,26 
 4. Текући расходи 4 148.685.000,00 108.541.893,42 73,00 
 5. Издаци за нефинансијску имовину  5 45.235.000,00 41.278.377,85 91,25 
 6. Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине  6    

6.1. Набавка финансијске имовине  62    
III УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА МИНУС  
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

(3+7+8+9-
(4+5+6)  -12.690.165,07  

IV БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-
(4+5) (7+8)-(4+5)    

V УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
ДЕФИЦИТ (IV+(3.1–6.1)) 

(7+8)-
(4+5)+(92–

62) 
   

  
Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања 
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих 
расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од  
динара -12.690.165,07 динара. 
Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку 
финансијске имовине и утврђен је у износу од -12.690.165,07динара. 
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ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 11. 
 

Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Црна Трава у 
2018. години извршени по организационој, функционалној и економској 
класификацији и извору финансирања: 
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РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Фунц. клас. 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 
ПА 0001 – Функционисање скупштине 

1  110   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         
   1/0 411 Плате и додаци запослених 1.102.500,00 1.043.901,58   94.68 

   2/0 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 189.000,00 186.858,43 

  
98.86 

   3/0 422 Трошкови путовања 50.000,00 28.993,80   57.86 
   4/0 423 Услуге по уговору 4.100.000,00 3.404.617,75   83.40 
   5/0 465 Остале дотације и трансфери 200.000,00 195.334,63   97.66 

   6/0 483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 120.000,00 0,00 

  
0.00 

Укупно за ПА 0001 – Функционисање скупштине 5.761.500,00 4.859.646,19   84.35 
Укупно за Раздео 1.  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 5.761.500,00 4.859.646,19   84.35 
 
РАЗДЕО 2. ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
Функц. клас. 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 
ПА 0002 – Функционисање извршних органа 

2  111   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ         
   7/0 411 Плате и додаци запослених 3.384.000,00 3.365.082,60   99.44 

   8/0 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 618.000,00 602.349,79 

  
97.46 

   8/1 415 Накнада трошкова за запослене 152.000,00 132.549,00   87.20 
   9/0 422 Трошкови путовања 88.000,00 67.276,23   76,45 
   10/0 423 Услуге по уговору 250.000,00 106.572,58   42.63 

 
 

 11/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

0,00 0,00   0.00 

   12/0 465 Остале дотације и трансфери 520.000,00 427.751,67   82.26 
Укупно за ПА 0002 – Функционисање извршних органа 5.012.000,00 4.701.581,67   93.80 
Укупно за Раздео 2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 5.012.000,00 4.701.581,67   93.80 
 
РАЗДЕО 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Функц. клас. 111 – Извршни и законодавни органи  
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Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 
ПА 0002 – Функционисање извршних органа 

3  111   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ         
   13/0 411 Плате и додаци запослених 441.000,00 427.460,21   96.93 

   14/0 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 79.000,00 76.515,69 

  
96.85 

   14/1 415 Накнада трошкова за запослене 20.000,00 9.791,00   48.95 
   15/0 422 Трошкови путовања 30.000,00 0,00   0.00 
   16/0 423 Услуге по уговору 1.800.000,00 1.074.159,73   59.67 
   17/0 465 Остале дотације и трансфери 30.000,00 23.556,27   78.52 

Укупно за ПА 0002 – Функционисање извршних органа 2.400.000,00 1.611.482,90   67.14 
Укупно за  Раздео 3. ОПТШИНСКО ВЕЋЕ 2.400.000,00 1.611.482,90   67.14 
      
 
РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА 
Функц. клас. 090 – Социјана заштита некласификована на другом месту 
Програм 11 – Социјална и дечија заштита 
ПА 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи 

4  090   ОПШТИНСКА УПРАВА      

   18/0 463 Трансфери осталим нивоима 
власти 4.156.000,00 3.924.812,52   94.44 

   19/0 472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 3.500.000,00 1.906.642,00   54.47 

Укупно за ПА 0001 – Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 7.656.000,00 5.831.454,52   76.17 

ПА 0003 – Дневне услуге у заједници 

   20/0 472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 6.620.000,00 5.664.186,81   85.56 

Укупно за ПА 0003 – Дневне услуге у заједници 6.620.000,00 5.664.186.81   85.56 
 
ПА 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста 

   21/0 481 Дотације невладиним 
организацијама 2.160.000,00 1.739.061,81   80.51 

Укупно за ПА 0005 – Подршка реализацији програма 
Црвеног крста 2.160.000,00 1.739.061,81   80.51 

 
Функ. клас. 130 – Опште услуге 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

4  130   ОПШТИНСКА УПРАВА          
   22/0 411 Плате и додаци запослених 16.886.000,00 14.041.228.73   83.15 

   23/0 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 3.035.000,00 2.513.380.09   82.81 

   24/0 414 Социјална давања запосленима 230.000,00 185.145,00   80.50 
   25/0 415 Накнада трошкова за запослене 500.000,00 457.467,59   91.49 

 
 

 26/0 416 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи-јубиларне 
награде 

300.000,00 131.597,11   43.86 

   27/0 421 Стални трошкови  5.000.000,00 4.321.080,68   86.42 
   28/0 422 Трошкови путовања 300.000,00 175.169,59   58.39 
   29/0 423 Услуге по уговору 5.350.000,00 3.069.503,78   57.37 
   30/0 424 Специјализоване услуге 1.600.000,00 832.060,00   52.00 
   31/0 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 1.362.850,63   68.14 
   32/0 426 Материјал 2.500.000,00 2.113.704,37   84.54 
   32/1 451 Субвенције јавним 1.000.000,00 0,00   0.00 
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нефинансијским предузећима и 
организацијама  

   33/0 465 Остале дотације и трансфери 1.562.000,00 1.238.038,86   79.26 

   34/0 481 Дотације невладиним 
организацијама и удружењима 425.000,00 141.755,20   33.35 

   35/0 482 Порези, обавезне таксе и казне 400.000,00 161.300,00   40.32 

 

 

 36/0 484 

Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних или других 
природних узрока 

500.000,00 0,00   0.00 

   37/0 485 Накнаде штете за повреде или 
штету нанету од стране ... 100.000,00 50.000,00   50.00 

   38/0 512 Машина и опрема  1.325.000,00 701.600,00   52.95 
Укупно за ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина 43.013.000,00 29.233.839,63   67.96 

 
 

Пројекат 0602-1 Пројекат Савета за родну равноправност општине Црна Трава 
   39/0 423 Услуге по уговору 200.000,00 0.00   0.00 
Укупно за Пројекат 0602-1 Пројекат Савета за родну 
равноправност општине Црна Трава 200.000,00 0.00   0.00 

 
Функц. клас. 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
ПА 0009 – Текућа буџетска резерва 

4  160   ОПШТИНСКА УПРАВА       
   40/0 499 Средства резерве 1.000.000,00     
Укупно за ПА 0009 – Текућа буџетска резерва 1.000.000,00     
 
ПА 0010 – Стална буџетска резерва 
   41/0 499 Средства резерве 700.000,00     
Укупно за ПА 0010 – Стална буџетска резерва 700.000,00     

           
Функц. клас. 220 – Цивилна одбрана 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
ПА 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама 

4  220   ОПШТИНСКА УПРАВА       
   42/0 423 Услуге по уговору 300.000,00 0.00   0.00 
   43/0 424 Специјализоване услуге 500.000,00 0.00   0.00 
   43/0 425 Текуће поправке и одржавање 1.400.000,00 1.037.000,00   74.07 
   44/0 426 Материјал 400.000,00 0.00   0.00 

Укупно за ПА 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама 2.600.000,00 1.037.000,00   39.88 
 
Функц. клас. 330 - Судови 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
ПА 0004 – Општинско јавно правобранилаштво 

4  330   ОПШТИНСКА УПРАВА      
   45/0 423 Услуге по уговору 1.000.000,00 771.121,51   77.11 

Укупно за 0004 – Општинско јавно правобранилаштво 1.000.000,00 771.121,51   77.11 
 
Функц. клас. 421 - Пољопривреда 
Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
Пројекат 0101-01 – Пројекат развоја воћарства на територији општине Црна Трава 

4  421   ОПШТИНСКА УПРАВА         

   46/0 451 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 2.200.000,00 382.510,50   17.38 
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организацијама  
Укупно за Пројекат 0101-01 – Пројекат развоја воћарства 
на територији општине Црна Трава 2.200.000,00 382.510,50   17.38 

 
Пројекат 0101-02 – Пројекат вештачког осемењава крава на територији општине Црна Трава 

4  421   ОПШТИНСКА УПРАВА         

 
 

 47/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама  

300.000,00 50.000,00   16.66 

Укупно за Пројекат 0101-02 – Пројекат вештачког 
осемењава крава на територији општине Црна Трава 300.000,00 50.000,00   16.66 

 
Функц. клас. 451 – Друмски саобраћај 
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

4  451   ОПШТИНСКА УПРАВА      
   48/0 423 Услуге по уговору 0,00 0.00   0.00 
   49/0 425 Текуће поправке и одржавање 17.000.000,00 11.097.479,80   65.27 

 
 

 50/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

1.100.000,00 673.584,00   61.23 

Укупно за ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 18.100.000,00 11.771.063,80 

  
65.03 

 
Пројекат 0701-01 – Пројекат ојачања, појачаног одржавања општинског пута Дарковце - Тодорова вода, деоница од 
Ливађа до Тодорова вода II фаза 

4  451   ОПШТИНСКА УПРАВА         
   51/0 511 Зграде и грађевински објекти 19.200.000,00 19.168.842.60   99.84 

Укупно за 0701-01 – Пројекат ојачања, појачаног 
одржавања општинског пута Дарковце - Тодорова вода, 
деоница од Ливађа до Тодорова вода II фаза 

19.200.000,00 19.168.842,60   99.84 

 
Пројекат 0701-02 – Пројекат ојачања, појачаног одржавања општинског пута од Градске до махале Касини од 
стационаже 1+1812,44 до махале Голубови и стационаже 1+062,19 до раскрснице махала Златкови - Тодорови II фаза 

4  451   ОПШТИНСКА УПРАВА         
   52/0 511 Зграде и грађевински објекти 12.400.000,00 11.379.650,53   87.53 

Укупно за 0701-02 – Пројекат ојачања, појачаног 
одржавања општинског пута од Градске до махале Касини 
од стационаже 1+1812,44 до махале Голубови и стационаже 
1+062,19 до раскрснице махала Златкови - Тодорови II 
фаза 

12.400.000,00 11.379.650,53   87.53 

 
Пројекат 0701-03 – Асфалтирање општинског пута од насеља Доње Славковце до насеља Соколица 

4  451   ОПШТИНСКА УПРАВА        
   52/1 511 Зграде и грађевински објекти 5.880.000,00 4.526.586,00   76.98 

Укупно за 0701-03 – Асфалтирање општинског пута од 
насеља Доње Славковце до насеља Соколица 5.880.000,00 4.526.586,00   76.98 

 
Функц. клас. 470 – Остале делатности 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

  470   ОПШТИНСКА УПРАВА         

   53/0 481 Дотације невладиним 
организацијама 1.300.000,00 1.134.439.57   87.26 

Укупно за 0001- Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 1.300.000,00 1.134.439,57 

  
87.26 
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Функц. клас. 510 – Управљање отпадом 
Програм 2 – Комуналне делатности 
ПА 0002 – Одржавање јавних зелених површина 

4  510   ОПШТИНСКА УПРАВА         
   54/0 423 Услуге по уговору 500.000,00 457.920,00   91.58 

Укупно за ПА 0002 – Одржавање јавних зелених површина 500.000,00 457.920,00   91.58 
41 
ПА 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

   55/0 423 Услуге по уговору 500.000,00 419.040,00   83.81 
Укупно за ПА 0003 – Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене 500.000,00 419.0140,00   83.81 

 
ПА 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 

   56/0 423 Услуге по уговору 300.000,00 299.160,00   99.72 

 
 

 57/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама  

200.000,00 75.000,00   37.50 

Укупно за ПА 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење 
пијаца 500.000,00 374.160,00   74.83 

 
Функц. клас. 520 – Управљање отпадним водама 
Програм 6 – Заштита животне средине 
ПА 0004 – Управљање отпадним водама 

4  520   ОПШТИНСКА УПРАВА      
   58/0 423 Услуге по уговору 600.000,00 518.400,00   86.40 

 
 

 59/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама  

350.000,00 271.129,20   77.46 

Укупно за ПА 0004 – Управљање отпадним водама 950.000,00 789.529,20   83.11 
 
Функц. клас. 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Програм 6 – Заштита животне средине 
ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине 

4  560   ОПШТИНСКА УПРАВА      
   59/1 423 Услуге по уговору 1.500.000,00 0.00   0.00 

 
 

 60/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама  

700.000,00 0.00   0.00 

Укупно за ПА 0001 – Управљање заштитом животне 
средине 2.200.000,00 0.00   0.00 

 
Функц. клас. 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Програм 2 – Комуналне делатности 
ПА 0004 – Зоохигијена 

4  560   ОПШТИНСКА УПРАВА         
   61/0 424 Специјализоване услуге 300.000,00 0.00   0.00 

Укупно за ПА 0004 – Зоохигијена 300.000,00 0.00   0.00 
 
Функц. клас. 610 – Стамбени развој 
Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање 
ПА 0004 – Стамбена подршка 

4  610   ОПШТИНСКА УПРАВА         
   61/1 511 Зграде и грађевински објекти 5.880.000,00 5.286.660,11   89.90 

Укупно за ПА 0004 – Стамбена подршка 5.880.000,00 5.286.660.11   89.90 
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Функц. клас. 620 – Развој заједнице 
Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање 
ПА 0001 – Просторно и урбанистичко планирање 

4  620   ОПШТИНСКА УПРАВА         
   62/0 423 Услуге по уговору 8.000.000,00 4.218.000,00   52.72 

Укупно за ПА 0001 – Просторно и урбанистичко планирање 8.000.000,00 4.218.000,00   52.72 
 
Функц. клас. 630 – Водоснабдевање 
Програм 2 – Комуналне делатности 
ПА 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће 

4  630   ОПШТИНСКА УПРАВА         
   63/0 423 Услуге по уговору 1.000.000,00 0.00   0.00 

 
 

 64/0 451 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама  

600.000,00 410.702,00   68.45 

Укупно за ПА 0008 – Управљање и снабдевање водом за 
пиће 1.600.000,00 410.702,00   25.67 

 
Функц. клас. 640 – Улична расвета 
Програм 2 – Комуналне делатности 
ПА 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем 

4  640   ОПШТИНСКА УПРАВА         
   65/0 423 Услуге по уговору 600.000,00 436.128,00   76.68 

Укупно за ПА 0001 – Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 600.000,00 436.128,00   72.68 

 
Функц. клас. 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
Програм 2 – Комуналне делатности 
ПА 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге 

4  660   ОПШТИНСКА УПРАВА         
   66/0 424 Специјализоване услуге 300.000,00 298.080,00   99.36 

Укупно за ПА 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге 300.000,00 298.080,00   9.36 
 
Функц. клас. 740 – Услуге јавног здравства 
Програм 12 – Здравствена заштита 
ПА 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите 

4  740   ОПШТИНСКА УПРАВА         

 
 

 67/0 4641 
Текуће дотације 
организацијама за обавезно 
социјално осигурање 

1.600.000,00 1.170.862,67   73.17 

Укупно за ПА 0001 – Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 1.600.000,00 1.170.862,67   73.17 

 
Пројекат 1801-01 Пројекат унапређења здравствене заштите становништва општине Црна Трава 

4  740   ОПШТИНСКА УПРАВА         

 
 

 68/0 4641 
Текуће дотације 
организацијама за обавезно 
социјално осигурање 

4.000.000,00 3.985.664,80   99.64 

Укупно за Пројекат 1801-01 Пројекат унапређења 
здравствене заштите становништва општине Црна Трава 4.000.000,00 3.985.664,80   99.64 

 
Функц. клас. 810 – Услуге рекреације и спорта 
Програм 14 –Развој спорта и омладине 
ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењеима и савезима 
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4  810   ОПШТИНСКА УПРАВА         

   69/0 481 Дотације невладиним 
организацијама 1.000.000,00 798.598.42   79.86 

Укупно за ПА 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењеима и савезима 1.000.000,00 798.598.42   79.86 

 
Функц. клас. 810 – Услуге рекреације и спорта 
Програм 14 –Развој спорта и омладине 
ПА 0005 – Спровођење омладинске политике 

4  810   ОПШТИНСКА УПРАВА         

   70/0 481 Дотације невладиним 
организацијама 800.000,00 793.139,66   99.14 

Укупно за ПА 0005 – Спровођење омладинске политике 800.000,00 793.139,66   99.14 
 
Функц. клас. 830 – Услуге емитовања и штампања 
Програм 13 – Равој културе и информисања 
ПА 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

4  830   ОПШТИНСКА УПРАВА         

   71/0 481 Дотације невладиним 
организацијама 450.000,00 450.000,00   100.00 

Укупно за ПА 0004 - Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 450.000,00 450.000,00   100.00 

 
Функц. клас. 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
Програм 13 – Равој културе и информисања 
ПА 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

4  860   ОПШТИНСКА УПРАВА         

   72/0 481 Дотације невладиним 
организацијама 400.000,00 244.302,00   61.07 

Укупно за ПА 0003 - Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског наслеђа 400.000,00 244.302,00   61.07 

 
Функц. клас. 912 – Основно образовање 
Програм 9 – Основно образовање и васпитање 
ПА 0001 – Функционисање основних школа 

4  912   ОПШТИНСКА УПРАВА         

   73/0 463 Трансфери другим нивоима 
власти 4.500.000,00 3.939.895,71   87.55 

Укупно за ПА 0001 – Функционисање основних школа 4.500.000,00 3.939.895,71   87.55 
 

Функц. клас. 920 – Средње образовање 

Програм 10 – Средње образовање и васпитање 

ПА 0001 – Функционисање средњих школа 

4  920   ОПШТИНСКА УПРАВА         

   74/0 463 Трансфери другим нивоима 
власти 4.500.000,00 3.909.552,81   86.87 

Укупно за ПА 0001 – Функционисање средњих школа 4.500.000,00 3.909.552.81   86.87 
 
 
Глава 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ 
Функц. клас. 911 – Предшколско образовање 
Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање 
ПА 0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
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4.01  911   ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА МЛАДОСТ     

  
  

   75/0 411 Плате и додаци запослених 4.096.000,00 4.188.815.99    

   76/0 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 724.000,00 746.815.40    

   77/0 413 Накнаде у натури 40.000,00 39.996,00   99.99 
   78/0 414 Социјална давања запосленима 270.000,00 67.322,05  1.044.217,63 24,29 
   79/0 415 Накнада трошкова за запослене 450.000,00 371.835.40   82.63 

   80/0 416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 100.000,00 35.662.14   35.66 

   81/0 421 Стални трошкови 797.000,00 681.719.53   85.53 
   82/0 422 Трошкови путовања 170.000,00 4.700,00   2.76 
   83/0 423 Услуге по уговору 1.300.000,00 832.903,88   64.07 
   84/0 424 Специјализоване услуге 95.000,00 76.225.16   80.23 
   85/0 425 Текуће поправке и одржавање 255.000,00 81.308,00   31.88 
   86/0 426 Материјал 548.000,00 462.243,26   84.35 
   87/0 465 Остале дотације и трансфери 395.000,00 353.045,15   89.37 
   88/0 482 Порези, обавезне таксе и казне 62.000,00 0.00   0.00 
   89/0 512  Машине и опрема 210.000,00 177.120,01   84.34 

Укупно за ПА 0001 – Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања 9.512.000,00 8.119.711,97  1.044.217,63  

Укупно за Главу 4.01  УСТАНОВА МЛАДОСТ 9.512.000,00 8.119.711,97  1.044.217,63  
 
Глава 4.02 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ 
Функц. клас. 820 – Услуге културе 
Програм 13 – Развој кулутре и информисања 
ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе 

4.02 
 

820   
ОПШТИНСКА 
БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ 
СТОЈАНОВИЋ     

  

 
   90/0 411 Плате и додаци запослених 1.478.000,00 1.373.341,07   92.92 

   91/0 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 266.500,00 245.905.54   92.27 

   92/0 414 Социјална давања запосленима 300.000,00 217.038.05   72.38 
   93/0 421 Стални трошкови 396.000,00 355.927.71   89.88 
   94/0 422 Трошкови путовања 60.000,00 9.720,00   16.20 
   95/0 423 Услуге по уговору 590.000,00 278.640,33   47.22 
   96/0 425 Текуће поправке и одржавање 332.000,00 200.215.29   60.30 
   97/0 426 Материјал 47.000,00 46.101,98 5.000,00 0.00 98.08 
   98/0 465 Остале дотације и трансфери 200.000,00 160.812,26   80.40 
   99/0 482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000,00 8.572,24   85.72 
   100/0 512 Машине и опрема 315.000,00 37.918,60 25.000,00 0.00 12.04 

Укупно за ПА 0001 – Функционисање локалних установа 
културе 3.995.000,00 2.934.193,07 30.000,00 0.00 73.45 

Укупно за Главу 4.02 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА 
СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ 3.995.000,00 2.934.193,07 30.000,00 0.00 73.45 

 
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
Функц. клас. 473 - Туризам 
Програм 4 – Развој туризма 
ПА 0002 – Промоција туристичке понуде 

4.03 
 

473   
ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА     

  

  
   101/0 421 Стални трошкови 10.000,00 0,00   0,00 
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   102/0 422 Трошкови путовања 10.000,00 0,00   0,00 
   103/0 423 Услуге по уговору 100.000,00 0,00   0,00 
   104/0 426 Материјал 10.000,00 0,00   0,00 

Укупно за ПА 0002 – Промоција туристичке понуде 130.000,00 0,00   0,00 
Укупно за Главу 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 130.000,00 0,00   0,00 

      
Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
Функц. клас. 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
ПА 0002 – Функционисање месних заједница 
4.04  160   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ        

   105/0 411 Плате и додаци запослених 577.500,00 588.744,45   96.75 

   106/0 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 103.000,00 100.015,20   97.10 

   107/0 421 Стални трошкови 2.300.000,00 1.965.426,17   85.43 
   108/0 422 Трошкови путовања 70.000,00 7.336,00   10.48 
   109/0 423 Услуге по уговору 400.000,00 40.000,00   10.00 
   110/0 425 Текуће поправке и одржавање 450.000,00 0.00   0.00 
   111/0 426 Материјал 500.000,00 84.990,00   0,00 
   112/0 465 Остале дотације и трансфери 73.000,00 72.626,18   99.48 

Укупно за ПА 0002 – Функционисање месних заједница 4.470.500,00 2.829.138,00   63.28 
Укупно за Главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 4.470.500,00 2.829.138,00   63.28 
      
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 180.716.500,00  30.000,00 0.00  
УКУПНОЗА БК 1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 193.890.000,00  30.000,00 0.00  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

 
Завршни рачун буџета, општине Црна Трава садржи: 
1) Биланс стања на дан 31.12.2018. године; 
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2018. до  
31.12.2018. године; 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2018. 
години; 
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и страним, као и 
извршеним отплатама кредита, усаглашеним са информацијама садржаним у 
извештајима о новчаним токовима у 2018. години; 
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2018. 
години; 
9) Извештај o гаранцијама за 2018. годину, 
10) Обавештење о екстерној ревизији 
 
 Обрасци и Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози. 
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Члан 13.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2018. 
годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о 
буџету општине Црна Трава за период 01. јануар – 
31. децембар 2018. године доставити Министарству 
финансија, Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 
2018. године.

Члан 14.

Ову Ојдлуку о завршном рачуну општине Црна Трава 
објавити у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Број 06154/201901
Датум 24.06.2019. године

Председник,  
Јоца Митић

380.
На основу члана 55. став 5. Закона о водама ("Слу
жбени гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 
95/2018 и 95/2018др.закон), члана 20. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи (" Службени гласник РС" 
, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 15. 
став 1. тачка 8. и члана 40. тачка 34. Статута општине 
Црна Трава (" Службени гласник града Лесковца", 

број 17/2012), а по прибављеном мишљењу Јавног 
водопривредног предузећа "Србијаводе" Београд, 
Водопривредни центар" Морава"  Ниш, број 4011/1 од 
07.05.2019. године, Скупштина општине Црна Трава, на 
својој седници одржаној дана 24.06.2019. године доноси 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 
2019. ГОДИНУ

1. Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава 
за воде II реда на територији општине Црна Трава за 
2019. годину.

2. Оперативни план за одбрану од поплава за воде 
II реда на територији општине Црна Трава за 2019. 
годину чини саставни део ове Одлуке.

3. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а објавиће се, заједно са Оперативним 
планом у " Службеном гласнику града Лесковца" .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић
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Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А     С  Р  Б  И  Ј  А 

ОПШТИНА   ЦРНА ТРАВА 
 
 

 
 
 
 

 

 

ОПЕРАТИВНИ   ПЛАН 
 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ 
II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЦРНА ТРАВА, јун 2019. године 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 1.  ОПШТИ ДЕО 
 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ О ПЛАНОВИМА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У 
НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2. ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА 

 
 2. ТЕХНИЧКИ ДЕО 

 
1. ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 
3. ОПЕРАТИВНИ ДЕО 
 

1.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

2.  ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА НА ОДРЕЂЕНОЈ ДЕОНИЦИ 
ВОДОТОКА 

3. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА II РЕДА  

4. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ОПРЕМЕ И 
МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

5. СПИСАК РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

6. СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

7. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 
 
 

4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

1. КАРТА ОПШТИНЕ  ЦРНА ТРАВА  ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ И ШИРЕ 
ОКРУЖЕЊЕ 
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 1. ОПШТИ ДЕО 
 

 

1.   УВОДНЕ НАПОМЕНЕ О ПЛАНОВИМА ОДБРАНЕ ОД                   
ПОПЛАВА У НАДЛЕЖНОСТИ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ 
Одбрана од поплава на територији Републике Србије се спроводи на основу 

следећих докумената: 

 Закона о водама Републике Србије, (Службени гласник РС број 30/10 и 
93/12 и 101/16, 95/18 и 95/18  др.закон); 

 Оперативног плана одбране од поплава за 2019. годину (донет Наредбом 
Министра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде   број 
3250000811/201807 од 26.фебруара 2019. објављен у „Службени гласник 
РС, број 15/18);   

 Закона о ванредним ситуацијама Републике Србије (Службени гласник РС 
број 111/09 и  92/11 и 93/12). 

           Одбрана од поплава је поверена следећим субјектима: 
- Сектор за ванредне ситуације, 
- Министарство пољопривреде и заштити животне средине – Републичка 

дирекција за воде, 
- Јавна водопривредна предузећа и 
- Локална самоуправа 

Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа, према  
члану 55. (став 4) Закона о водама, („‟Сл. Гласник‟‟ бр. 30/2010 и 93/12 и 101/16, 95/18 и 
95/18  др.закон). 

Планови за одбрану од поплава на територији неке општине морају имати 
интегрални карактер, обухватајући целокупно подручје, које може бити угрожено не 
само од бујичних водотока без заштитних система, већ и од уређених водотока, са 
изграђеним заштитним водопривредним објектима. Тиме је обезбеђена могућност 
организовања интегралне одбране од штетног дејства вода на подручју целе територије.  

 Општинским плановима дефинише се програм мера, радова и активности за 
неповољне хидролошке околности на назначеном подручју у целини.  

 Ови радови, мере и активности су систематизовани по фазама одбране од 
поплава и по учесницима (општинским субјектима), са дефинисаним 
задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.  

 
У оквиру планова је извршено и усаглашавање реонизације општинског подручја са 
секторима и деоницама одбране од поплава по водним подручјима, у складу са 
годишњим оперативним плановима Министарства пољопривреде и заштити животне 
средине– Републичке дирекције за воде. 
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2.  ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 
 

1.1  Географско топографске карактеристике  територије  
општине Црна Трава 

 
 

Општина Црна Трава се  налази у југоисточном делу Републике Србије, на 
подручју    горњег и средњег слива реке Власине.  Црна Трава се налази  на око 400 до 
1600 метара надморске висине. Ова област има две природне целине: горњи или 
источни део, који обухвата њене брдско планинске пределе и доњи или западни део, 
који је смештен на  источној страни ЛесковачкоВласотиначке котлине,  затим се 
ослања на обронцима  планине, Плане, Тумбе  и Чемерника и северозападним 
обронцима планине  Острозуб. 
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Простире се на површини од  312 км2, где према последњем попису из 2012.г.,  у 25 
насељених места, живи 1.693 становника, са просечном густином насељености на 
нивоу општине око 8 ст/км2. 
 
Општина Црна Трава спада  у групу недовољно развијених  општина, тако да су низак 
ниво друштвеног производа и националног доходка, негативан природни прираштај, 
неповољна старосна структура становништва, миграциони и транзициони процеси, 
условили повећање незапослености и  нагли пад животног стандарда.  
 
Територија општине Црна Трава административно припада Јабланичком управном 
округу. Варошица Црна Трава са око 400 становника је највеће насеље и уједно 
административни, економски и културни центар општине. Општина Црна Трава се 
граничи на истоку са Републиком Бугарском у дужини од 11,5 км, са пет општина и то: 
на северу и северозападу  са општином Власотинце, на североистоку са општином 
Бабушница, на југоистоку са општинама Сурдулица и Владичин Хан и и на западу са 
општином Лесковац и, који је највећа општина и уједно седиште Јабланичког управног 
округа.   
 
 
     
 

 
 

Панорама Црне Траве 
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На подручју општине Црна Трава издвајају се две природне целине изражен 
брдскопланински део и мањи део равничарске средине у доњем делу Власине на 
граници са општином Власотинце , који се међусобно разликују у геоморфолошком, 
климатском, хидролошком и биолошком погледу. 
 

Рељеф је врло разуђен са знатним висинским разликама од 500  мнв у долини 
реке Власине  а нјвише у громатском планинском подручју планине Тумба 1377 метара, 
Острозуб 1546 метара, Чемерник 1638 метара и Плана 1721 метар са својим огранцима 
тако да висинска разлика достиже скоро 1300 метара.  
У геоморфолошком погледу издвајају се две  природне целине и то: 
 

Равничарски део - од 400м до 700м надморске висине, чини врло мали део 
територије општине уз саму обалу реке Власине ,Градске и Рупске реке. Концентрисан 
је  лепезасто на западном делу територије општине.  

Ниске планине с побрђем   непосредно се надовезују на равничарски део 
општине Црна Трава у долини реке Власине и чине мањи део територије општине, 
испресецани су  честим клисурастим долинама р. Власине и њених притока. На 
планинским деловима територије издвајају се равничарски делови ливаде, пашњаци и 
велики комплекси засађени четинарском шумом на површини од око 5.000 хектара. 

Високе планине – надморске висине преко 1000 м концентрисане су скоро на 
целом делу територије општине и захватају највећи део општине; јасно се издваја 
планински венац: источно Чемерник северно Острозуб, где доминирају највиши 
врхови највећи вех В.Чемерник са 1638, и Острозупска чука са 1546 метара, источно 
Тумба 1377 метара и Плана –Вртоп са 1721 метар и Орловац са 1707 метара надморске 
висине. 
 

 
Клима  је умереноконтинентална, модификована у три варијанте: прва, која 

је карактеристична за равничарскобрежуљкасти део до 500 мнв, део насеља Криви 
Дел, Јабуковик, Градска и Горње Гаре са топлим и сувим летима и највећом количином 
падавина у мају и јуну, а зиме су релативно блаже са мањом количином снежних 
падавина. Друга умереноконтинентална клима заступљена је у делу територије до 1000 
мнв, где су лета доста свежа а зиме дуге и хладне су остала насељена места у општини 
и трећа је тзв. субпланинска клима заступљена у пределима са надморском висином 
изнад 1000, где је знатно краћи вегетациони период где су јако изражене и променљиве 
микроклиматске промене у зависности од  експозиције рељефа и пошумљености. 
Учесталост јако топлих и топлих дана у Црној Трави је веома мала .С друге стране 
учесталост мразних дана је највећи и износи 154 дана. Током зиме има просечно 26 
ледених дана ( од новембра до марта) са максималном учесталошћу у јануару и 
фебруару. Просечан број дана са падавинама је 136. Снега има од октобра до маја, 
просечно 69 дана са снежним покривачем. Максимална  висина снежног покривача 
износи и преко 2. метара. 
 

Хидрографска мрежа - кроз територију општине Црна Трава протиче 
река Власина,  која је Одлуком Владе Р. Србије о попису вода сврстане у воде I реда. 
Најзначајнији и највећи водоток на територији општине Црна Трава је река Власина, 
чији је основни правац пружања југ – север  ка општини Власотинце у дужини од  30 
км. 
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Река Власина је десна притока р. Јужне Мораве. По дужини тока, површини 
слива (993,82 км2). Укупан пад речног корита  је 887 метара а просечан 16,49 промила. 
Спада у реке мешовитог тока брдскопланинског карактера са десним притокама: 
Лужница, Тегошница,  Градска и Дарковачка река и левим притокама: Чемерчица и 
Добропољска река и  већи број мањих речица Ливађански поток, 
Струмички,Топоглавски, Бабићевски поток, Видњиште и Мала градска   су бујичног 
типа. 

Скоро сви водотоци у сливу реке Власине, укључујући и р. Власину, су бујичног 
карактера. 
 

Геолошки ресурси: од већег значаја су ресурси дијабаз камена за 
производњу стаклене вуне који се налазе на путном правцу Састав Река – Милошеве 
Градине, затим налазишта кварца (силицијум диоксид) у рејону села горње Гаре. 
 

Сеизмичке карактеристике подручја општине Црна Трава за 
повратни период од 500 година, са вероватноћом од 63%  показује да су на територији 
општине Црна Трава могући земљотреси јачине до 7 о MKS  скале. На сву срећу до сада 
није било већих земљотреса. 
 

Пољопривредно земљиште, као значајан привредни ресурс, захвата 
око 15.333 ха хектара територије општине, од тога њиве 1.781 хе. ливаде 7.626 хе, 
вртови 1 ха, воћњаци 340 ха, пашњаци 5.037 ха, на којима је могућа производња 
кромпира и повртарских култура, воћарства и развој сточарства и остало земљиште 548 
ха, које пружа повољне услове за развој пољопривредне производње. Укупно 
пољопривредно земљиште на територији општине износи 15.333 ха. од тога приватна 
својина 9.655 и државна својина 5.678 х. На територији општине Црна Трава у највећој 
мери се производи  малина и боровница а повећана је активност интересовање за 
малином па се очекује да се у току наредних година површине под воћем знатно 
увећају.  
 

Шуме и шумско земљиште  захватају површину од 14.650 ха или 47% 
укупне територије општине. У државној својини 10.255 х и 4.395 х. у приватној 
својини. Станишни услови су повољни за развој  аутохтоних  врста  дрвећа ( буква, 
храст, јасен), на површини од око 87 % укупне шумске површине и четинара ( бор, 
смрча, јела) на око 13 % површине. Брдски предео повољан је за развој воћарске и 
сточарске производње. Планинска целина нуди могућности за овчарство, говедарство и 
шумарство. 
 

Саобраћајна мрежа за саобраћајну мрежу општине Црна Трава може се 
рећи да је  испресецана мрежом ДП  II реда , мрежом ОП и локалних путева.  
Државни пут другог II реда (ДП II реда) чини пут: 
 ДП II реда број 231 од Власинског језера – преко Црне Траве – Свође до Власотинца у 
дужини од 28 километара на територији општине Црна Трава.  
Мрежу државних путева путева (ДП)  чине путеви ДП II A 232  Црна Трава – Рупље – 
Предејане у дужини од 18 км. и ДП II Б439  Састав Река – Преслап – Стрезимировци у 
дужини од 24,5 км. од чега 26 км је са савременим коловозом и 16,5 км са 
несавременим, макадамским коловозним застором. До МЗ урађени су локални путни 
правци у укупној дужини од 100,5 км са несавременим, макадамским коловозом. 
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Важност географском положају општине Црна Трава придаје регионални путни правац 
долином реке Власине, Црна Трава – Власотинце и државни путни правци Састав Река 
– Преслап – Стрезимировци, Црна Трава – Рупље –Предејане, као и близина 
међународно значајне саобраћајнице коридора 10 низ МоравскоВардарску долину (пут 
и пруга БеоградСкопљеСолун),  удаљена од  Црне Траве 25 км. 

Мрежу општинских путева (ОП)  чине путеви различитих категорија у укупној 
дужини од 149,5 км, од чега 20 % или 30 км, са савременим коловозом и 80 % или 120 
км са несавременим, макадамским коловозним застором. 
           Општински путни правци значајнијег карактера који повезују административни 
центар  општине до месних заједница су: Састав Река Јабуковик у дужини од 5 км, 
Састав Река Криви Дел у дужини од 6 км.,Тодорове водеДарковце у дужини од 5 км., 
Састав Река Горње Гаре у дужини  од 4 км. Милошеве ГрадинеДобро Поље Бистрица 
у дужини од 21 км., Самоков Златанце у дужини од 4 км. Сеоски мост Кална у 
дужини од 3 км., Дел Млачиште у дужини од 7 км. Градска насеље Златкови у дужини 
од 5 км., Рупље  Банковце у дужини од 4 км., Црна Трава  Јовановце Прачоловце у 
дужини од 7 км., Црна Трава Чука у дужини од 5 км. 
 
 

1.2. Комунална инфраструктура 
   

Водоснабдевање: Црна Трава се снабдева водом из градског водовода у Црној 
Трави. Дужина водовода у Црној Трави је око 5,7 км, а капацитет највећег резервоара 
изнад Црне Траве је 300 м3, изграђен 1986.године. Вода из градског водововода се 
редовно контролише на хемијску и бактериолошку исправност. На градски водовод 
прикључено је само насаље Ливађе а водовод је дужине око 1,5 км. 
Што се тиче сеоских водовода ради се о кааптираним водозахватима из којих се вода, у 
већини насеља, путем природног пада доводи до резервоара. Сеоске водоводе 
одржавају сами потрошачи и код већине њих вода се не контролише на хемијску и 
бактериолошку исправност. 

У току летњих месеци, јуну, јулу и авусту, у току дугих сушних дана нарочито у 
селу Градска, Кална, Златаци, Криви Дел присутна је повећана потрошња воде за пиће, 
а користи се и ненаменски за заливање травнатих површина и башти. Што се тиче 
градског водовода он и у таквим ситуацијама, уз одређена упозорења и мањих 
редукција, задовољава потребе грађана. 
 
Црна Трава и околна насеља прикључена су на градску водоводну мрежу одакле се 
снабдевају водом за пиће са постројења пијаће воде  које се налази у насељу 
„Соколица“, изнад Црне Траве. 

 
                                                                                                                            

Канализациона мрежа У Црној Трави саграђена је 60тих година прошлог 
века у укупној  дужина од око 800 м  и углавном је изграђена од бетонских и азбестних 
цеви, а мањи део од  керамичких цеви. У 2013. години изграђена је нова канализациона 
мрежа за насеље Соколица и део варошице Црна Трава у дужини од 1.300 метара. У 
осталим насељима општине није изграђена канализациона мрежа, јер су села махом 
разбацаног типа, што представља посебан проблем с аспекта заштите и очувања здраве 
животне средине. 
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За пречишћавање и прераду отпадних вода у Црној Трави изграђено је постројење за 
пречишћавање отпадних вода али још увек није пустено у функцију и отпадне воде се 
испуштају у водоток реке Власине. 
 
 

1.3. Електроенергетска мрежа 
 

На подручју општине Црна Трава изграђена је  електроенергетска мрежа, којом је 
покривена целокупна територија. 
У последњих неколико години на територији општине Црна Трава  на реци Власини 
Градској реци изграђене су 8 мини електране, у изграђене су у: Добром Пољу 
"Крстићево" jaчине 1 МW,Горње Гаре"Баре јачине 1,5 MW, Горње Гаре 1 и 2 јачине 
по 1МW, Ливађе"Ливађе"ja;јачине 500 KW, Дарковце"Раде Тодоровић" јачине 300 
KW, Јабуковик"Јабуковик" jaчине 1,6 MW, Тегошница"Тегошница" јачине 1 MW,  
изградња је још једне мини електрана која се налази у Састав Реци, снаге од 500 KW 
до1500 KW. које су повезане у систем електропривреде Србије и стање у општини Црна 
Трава се полако сада побољшава. 
 
На подручју општине Црна Трава постоји електроенергетска мрежа високог напона и 
то: 
   ДВ 35 kV  Промаја Црна ТраваСастав Река; 
   На конзумном подручју општине Црна Трава  има 3 далековода 10 KW са 3  ТС 
10/0,4 MW са којих се напајају индивидуална домаћинства и 4 далековода, мрежа 10 
MW на конзумном подручју. 
 
   Мрежа далековода  35 и10 KV је 200 км; 
   ТС 35/10 KV Црна Трава у Црној Трави 
   ТС 35/10 KV мрежа ДВ 35 /10 kV: Састав Река; 
  Дужина ННМ је 150 км, 
   Један део далековода у дужини од 10 км је на дрвеним стубовима, 
   ННМ  у дужини од 100 км. је на дрвеним стубовима а 50 км у бетонски стубови. 
   Укупна дужина ел.мреже је 350 км.  
 
Електроенергетски систем на подручју општине Црна Трава одликује смањена 
сигурност и непоузданост снабдевања потрошача електричном енергијом нарочито у 
зимским условима, првенствено због конфигурације терена (око 90% терена је брдско
планинског карактера) 
са великим бројем села, која су углавном махалског типа са отежаним приступом и 
углавном старачким домаћинствима. На овакво стање утиче и старост дистрибутивне 
мреже недовољно одржавања постојеће опреме, дугогодишњи застој у њеном развоју, 
што узрокује високе губитке у односу на укупну преузету количину електричне 
енергије који износе и до 15%. Стање мерне инфраструктуре је такође лоше, што 
доприноси губицима у дистрибутивној мрежи.  
 
  
  
  
  
  



Страна 1928 – Број 16 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 2. јyл 2019.

Становништво 
  

Подручје општине Црна Трава спада у емиграциона и депопулациона подручја. 
Позитиван демографски тренд трајао је све до 65. године прошлог века, после чега 
долази до смањења укупног броја становника и погоршања свих демографских 
карактеристика. 
Због убрзаног демографског пражњења појединих руралних подручја, у блиској 
будућности могла би да остану потпуно без становника насеља: Горње Гаре, Дарковце, 
Јабуковик, Састав Река, Добро Поље, Млачиште, Рупље и др. Сеоска подручја у 
брдскопланинском делу константно бележе смањење броја становника, због 
миграционих кретања из села у град и старосне структуре.  
 

На нивоу општине у задње три године  забележен је негативни природни 
прираштај  јер је само рођено 19 беба,  а умрло је 158 становника општине. Поред тога 
у задњих 10 година општину Црна Трава због миграције је напустило неколико хиљада 
становника. На овако драстично смањење утицао је пад привредних активности, који је 
имао за последицу и миграцију становништва ка већим индустријским центрима у 
окружењу а и шире. 
 

Демографски подаци општине показују да је удео  младих у укупној популацији 
општине 20 % што указује да је ниво популације у фази дубоке демографске старости, 
што је свакако један од ограничавајућих фактора за даљи социоекономски напредак. 
Однос  женско – мушког становништва је 50,32% : 49,68%.   
Дакле, низак ниво друштвеног производа и националног дохотка, негативан приородни 
прираштај, неповољна старосна структура становништва, миграциони и транзициони 
процеси условили су повећање незапослености и пад животног стандарда 
становништва што је условило и повећање броја корисника  социјалне заштите. 
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3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ            
ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ  I  РЕДА 

 
Општина Црна Трава  припада водном подручју Морава. Правно лице задужено 

за организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда на територији 
Црне Траве је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ Ниш. Према Наредби о утврђивању 
републичког Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину, водотоци првог 
реда на територији општине Црна Трава, се налазе у сектору М.10 – ПРОКУПЉЕ –
ЛЕСКОВАЦ – ВЛАСОТИНЦЕ. 

Оперативни план за одбрану од поплава  воде II за 2019. годину донет је на 
основу Наредбе  о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2019.годину,  
Бр. 3250000811/201807 од 26. фебруара 2019. године, Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС ( “Сл. Гласник РС” број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 
95/18  др.закон  ). 

 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 
2019. ГОДИНУ     САДРЖИ: 

 
3.1.  НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА; 

 
3.2.  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА  

ЛЕДОМ; 
 
3.3.  ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 

ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 
 
  
 
3.1.  НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И 
ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 
 
3.1.1. Координатори одбранe од поплава и помоћници 
 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2а, Нови Београд 
тел. 011/2013360,факс 011/3115370. Email: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: 
www.rdvode.gov.rs 
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 
Наташа Милић, моб. 064/8404041, Email: natasa.milic@minpolj.gov.rs  
Помоћници:  
Мерита Борота, тел. 011/2013347, Еmail: merita.borota@minpolj.gov.rs 
Драгана Јанковић тел. 011/3117179, Еmail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs 



Страна 1930 – Број 16 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 2. јyл 2019.

 
3.1.2. Главни руководилац одбране од поплава на водном подручју „Морава“ и 

његов заменик 
 
 

 
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

’’МОРАВА'' 
 
 
 
 
 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд 
тел. 011/3119400, 3119402, 2013382, факс 011/3119403 
Email: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 
Горан Пузовић, моб.064/8404007, Email: goran.puzovic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:  
Звонимир Коцић, моб. 064/8404003, Email: 
zvonimir.kocic@srbijavode.rs  
ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 
Милош Радовановић, моб. 064/8404071, Email: 
milos.radovanovicc@srbijavode.rs 

 
 
 
 

3.1.3  Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од       
спољних вода и нагомолавања леда, руководилац одбране од поплава на 
водном подручју и његов заменик 

 
 

 
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

’’МОРАВА'' 
 
 
 
 
 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, 
Ниш 
тел. 018/4258185, факс 018/4513820, Email: vpcmorava@srbijavode.rs 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Бранко Кујунџић, моб. 064/8404108 
Еmail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Зоран Станковић, моб. 064/8404083, Email: zstankovic@srbijavode.rs 

 
 
 

3.1.4  Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац 
одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик 

 

 
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

’’МОРАВА'' 
 
 
 
 
 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 
011/3119400, 3119402, 2013382, факс 011/3119403, Email: 
odbrana@srbijavode.rs, 
WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
РУКОВОДИЛАЦ:  
Бранко Кујунџић, моб. 064/8404108 
Еmail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs  
ЗАМЕНИК:  
Зоран Станковић, моб. 064/8404083,  
Email: zstankovic@srbijavode.rs 
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3.1.5    Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 
 
 

 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 
Еmail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 
тел. 011/3050899, 2543372, факс 011/2542746, Дежурни оперативни телефон: 064/8385258 
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 
Дејан Владиковић, моб. 064/8385165, тел. 011/3050900, 2543372, факс 011/2542746,  
Еmail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 
ЗАМЕНИК: 
Јелена Јеринић, моб. 064/8385277, тел. 011/3050900, 3050904, факс 011/2542746,  
Еmail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ 
ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/3050968 
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/2542184 

 
    
3.1.6. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 
 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Бојан Томић, моб. 064/8926708, Email: bojan.tomic@mup.gov.rs 
Горан Николић, моб.064/8921256, Email: goran.nikolic@mup.gov.rs 
Управа за ватрогаснo спасилачке јединице 
Саша Ранчић, моб. 064/8920301, Email: sasa.rancic@mup.gov.rs 
Драган Дончевски, моб. 064/8920371, Email: dragan.doncevski@mup.gov.rs 
Владо Племић, моб. 064/8925528, Email: vlado.plemic@mup.gov.rs 
Управа за управљање ризиком 
Живко Бабовић, моб. 064/8929450, Email: zivko.babovic@mup.gov.rs 
Јелена Јашовић, моб. 064/8923279, Email: jelena.jasovic@mup.gov.rs 
Властимир Вуликић, моб. 064/8929738, Еmail:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 
Горан Стојановић, моб. 064/8928619, Email: upravljanjerizikomsvs@mup.gov.rs 
Управа за цивилну заштиту 
Братислав Ранчић, моб. 064/8929338, Email: bratislav.rancic@mup.gov.rs 
Бојана Икодиновић, моб. 064/8927109, Email: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs 
 
Републички центар за обавештавање 
моб. 064/8929668, тел. 011/2282933, 2282927, 2282910, 2289208, факс 011/2282928,  

Email: rco.svs@mup.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Дежурни центар: тел. 021/4885359 
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској:  
тел. 021/524956, 6612704 
Руководилац: Душко Шуман, моб.064/8926841,тел. 021/4885359  
Заменик: Драгош Алексић, моб. 064/8920901, тел. 021/4885359 
 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 
Драган Бујић,моб. 064/8922509,тел. 011/3139335 
ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља Петра бр. 
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1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и Румуније о 
експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II” са прилозима („Службени лист СРЈ” 
Међународни уговори, број 7/98).. 
На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са 
закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и 
Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав и Тиса” д.о.о. 
Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, вршилац дужности директора: Адам 
Форгић, тел. 025/436499, факс 025/412384, Email: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 
 Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/2165587, тел. 011/2063112, Email: 
miodrag.kostic@vs.rs 
Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/1263340, тел. 021/4835427 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд,тел. 
011/3906477, 3906461, факс 011/3907955; 
Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385545, Email: marina.babicmladenovic@jcerni.rs 

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, 
ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ 
АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ 
РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА) 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 
011/3906477, 3906461, факс 011/3907955 

 
 
3.1.7.  Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима на 

водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини 
 

 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ 
„МОРАВА“ 

 
 
 
 
 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд,  
тел. 011/3119400, 3119402, 2013382, факс 011/3119403 
Email: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:  
Ивана Спасић, моб. 064/8404804, 011/2013359, факс 011/3119403, Е
mail: ivana.spasic@srbijavode.rs 
За водно подручје „Морава” и „Ибар и Лепенац“: Снежана Игњатовић, 
моб. 064/8404087, Еmail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „Морава”, Ниш, тел. 018/4258185, факс 018/4513820,  
Еmail: vpcmorava@srbijavode.rs 
ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:  
Зоран Вучковић, моб. 064/8404117, 011/2018139, факс 011/3112927, 
Еmail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs,  
ВПЦ „СаваДунав”, Београд, тел. 011/2143140, 2018113, 
 факс 011/3112927, Еmail: vpcsava@srbijavode.rs 

 

 
 
 
3.2.  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД 

СПОЉНИХ ВОДА И ЛЕДА 
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3.2.1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, 
руководилац одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и 
помоћник, секторски руководилац одбране од поплава и његов заменик 

 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР 

ПРЕДУЗЕЋЕ 
Директор 
Секторски руководилац 
Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.10.10., М.10.11. и М.10.12.: Микан Миленковић, моб. 064/8404093,   
Еmail: mikan.milenković@srbijavode.rs 
ПОМОЋНИК за бране М.10.13, М.10.14. и М.11.3.: Срђан Живановић, моб. 064/8404097,  
Еmail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/4258185, факс 018/4513820, Email: vpcmorava@srbijavode.rs 
ПОМОЋНИК за М.11.1., .М.11.2 и М.11.4.: Драган Стојановић, моб. 064/8404116,  
Email: dragan.stojanovic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, Секција Владичин Хан, Владичин 
Хан, тел/факс 017/473757 

М.10. 

ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, тел. 016/875528; факс 016/875546, E
mail:  hsvvlasotince@gmail.com 
Директор: Јован Цветковић, моб. 063/402931, 
Боривоје Шушулић, моб. 062/211187 
Миле Крстић, моб, 063/470775 

M.10.10., 
M.10.11., 
М.10.12. 

Бране „ВЛАСИНА” 
и „ВРЛА 2” 

 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/4258185, 
4258186, факс 018/4513820, Email: 
odbrana@srbijavode.rs 
Драгана Симић, моб. 064/8404084, Email: 

dragana.simic@srbijavode.rs  
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак „ХЕ ЂЕРДАП” 

Кладово,„ВЛАСИНСКЕ ХЕ”, Сурдулица, 
тел. 017/815128, факс 017/812128 

Директор: Бобан Петровић, моб. 064/8362250, 
Email: boban.petrovic@djerdap.rs 

M.10.13., 
М.10.14. 

„CD HIS” ДОО, Ниш, тел. 018/4515369, факс 018/4515536,  
Email: cdhisdoo@gmail.com 
Директор: Драган Цветановић, моб. 063/406580 
Љерка Никић, моб. 063/435630 
Милош Вучковић, моб. 062/271462 

М.11.1., 
М.11.2., М.11.4. 

Брана „ПРВОНЕК” 
 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш,тел. 018/4258185, 425
8186, факс 018/4513820, Email: 
odbrana@srbijavode.rs 
Драгана Симић, моб. 064/8404084, Email: 

dragana.simic@srbijavode.rs  
ЈП „ВОДОВОД”, ВРАЊЕ, тел. 017/421601, 
факс 017/421601, 017/404666, тел. на брани: 
064/8835901, 
Email: branaprvonek@gmail.com(на брани) , 
vodovodvranje@vodovodvranje.rs (дирекција) 
Директор: Горан Ђорђевић, моб. 066/6771000, 

Email: goran.djordjevic@vodovodvranje.rs 

М.11.3. 

 
 

 
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима 
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СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
Директор 
Одговорно лице 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава:  
Милорад Џинчић, моб. 064/8404094, Еmail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/4258185, факс 018/4513820, Еmail: vpcmorava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА” А.Д., Ћуприја, тел. 035/8871508, факс 035/8871044, Email: uprava@vpcuprija.com 
Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/8810740 
Небојша Танасковић, моб. 065/8748658 

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: 
Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/4360505,   Email: milan@razvojnoinovacionisistem.rs 
Директор: Горан Тасић, моб. 063/379071 
мр Милан Марковић, моб. 064/8135069 

 
3.2.2. Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни 

објекти,         штићена поплавна подручја и критеријуми за проглашење 
редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом 

 
 Територија општине Црна Трава обухваћена  је следећим деоницама на сектору 
М.10. 
 М.10. Прокупље – Лесковац – Власотинце,   деоница М.10.10. и М.10.11 

 

  Шематске ознаке сектори, опис деонице, заштитни водни објекти на којима се 
спроводе мере одбране од поплава, штићена поплавна подручја и критеријуми за 
увођење мера одбране од поплава дате су у табели: 
 
 
 
 
 
 

 
Водна јединица: 

 

 
„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕˮ 

 

Воде I реда: 
Сектор – деонице: 
Дужина објеката: 
Бране: 

Јужна Морава, Власина, Лужница, Врла, Бањска река, Моравица, Биначка Морава 
M.10. –M.10.10.; М.10.11.; М.10.12.; М.10.13.; M.10.14.; M.11. – М.11.1.; М.11.2.; М.11.3. и 
М.11.4. 
67,00 km 
„Власина”, „Врла 2”, „Првонек” 

М.10.10. 

Власина 

Код 
Власотинаца 

1.70 км 

 
1.Леви насип и регулисано 
корито Власине узводно од 
моста у Власотинцу,  0.75 км 

 
В  Власина: Власотинце 
     (Р); лим,  и; „0”  254.39 
ВВ 536     (26.06.1988.) 
 
РО ниво у ножици насипа 
ВО ниво на 1.0 м испод 
       круне насипа уз даљи 
        пораст 

„Власотинце 1” 
Регулисано подручје 

0.75 км 
ВЛАСОТИНЦЕ 

2. Десни насип и регулисано 
корито Власине узводно од 
моста у Власотинцу,  0.95 км 

„Власотинце 2” 
Регулисано подручје 

0.95 км 
ВЛАСОТИНЦЕ 
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М.10.11. 

Власина 

Преграда са 
сегментним 

уставама 

1.Преграда са сегментним 
уставама на Власини у 
Власотинцу 

Карактеристичне коте 258.68  
прелив 
260.35  максимални ниво „Власотинце“ 

ВЛАСОТИНЦЕ 

 
 
М.10.13 

 
Власина 

 
Брана 

,,Власина” 

 
1.Брана са акумулацијом  
,,Власина” на 
Реци Власини, десној 
притоци  Јужне Мораве 
 

 
Према  Елаборату за 
одржавање, експлоатацију, 
управљања и одбрану од 
поплава 

 
ниво у ножици насипа  ниво на 1.00 

m испод круне насипа уз даљи 
пораст 

 
 
 
 
 
 

3.3.  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД 
УНУТРАШЊИХ ВОДА 

 
 
           На територији општине Црна Трава не постоји изграђен 
хидромелиорациони систем, тако да и није дефинисан у Наредби о утврђивању 
оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину. 
  

 
 

 
 

I I. TEХНИЧКИ ДЕО 
  

1. ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 
ОД ПОПЛАВА 

 
 
 
Према  чл. 55. (став 5.) Закона о водама („‟Сл. Гласник‟‟ бр. 30/2010), одбрана 

од поплава за воде II реда, на територији општине Црна Трава, предвиђена је за следеће 
водотокове:  

 
1. Градска река                           15 км. 
 
2. Преслапска река                    12 км. 
 
3. Рупска река                           30 км. 
 
4. Тегошничка река                 22 км. 
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5. Река Чемерчица                       10 км. 
 

6. Добропољска река                 7 км. 
 

7. Дарковачка река                  12 км. 
 
8. Видњиште                              12 км. 
 
9. Струмички поток                     4 км. 
 
10. Ливађански поток                    5 км. 
 
11. Мала Градска                          8 км 

 
2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

 
 

2.1 Процена сливних подручја и процена могуће угрожености 
 

Речни слив „Власина“ обухвата територије три општине (Црна Трава, Власотинце и 
Бабушница), захвата површину од 993,82  км2 и уједно је други по величини  у сливу 
Јужне Мораве (иза Нишаве).   
Природне карактеристике Власинског слива су  стрме падине и високи планински 
врхови. Природни еродибилитет омогућио  је  настанак и усецање мреже речних токова 
које карактеришу велики подужни падови тока. Зато је слив Власине карактеристичан 
по бујичним потоцима и бујичним поплавама. Много чешће су поплаве на притокама 
него на главном току. Река Власина је највећа река Власинског слива и десна је притока 
Јужне Мораве. Река Власина се формира од више саставака низводно од Власинског 
језера, од бране па све до ушћа у р. Ј. Мораву. Долина р. Власине је уска са стрмим 
странама. Иако су стране доста стрме оне су деградиране грабовом и буковом шумом, 
која на неколико места није довољна да спречи брз развој рецентног ерозивног процеса. 
У Црној Трави са леве стране река Власина прима реку Чемерчицу и неколико потока 
( Струмички,Ливађевски,Обрадовски и др.) а у насељу Састав Река у општини Црна 
Трава река Власина прима Градску реку са десне стране, у Тегошници Тегошничку 
реку и у с.Свође река Власина прима десну притоку, р.Лужницу која са њеним 
притокама спада у највеће притоке Власинског слива. 
Просечна дубина Власине, при средњем водостају, износи око5080 см, а брзина воде је 
различита и креће се од  1,5 до 2 м/сек. 
 

Изнад с.Тегошница па све до испод Црне Траве и испод с.Градска у кориту реке 
Власине и Градскец реке, направљене су до сада 10 мале вештачке акумулације, одакле 
се узима вода за мале хидро електране које производе електручну енергију, а које су 
изузетно угрожене у случају већих елемнентарних непогода. 
Укупна дужина свих водотокова у сливу Власине је око 1.375 км, од тога десне притоке 
чине  1.063 км а леве притоке чине свега 312 км. 
 
 

2.2. Угроженост од изливања вода из реципијената 
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На територији општине Црна Трава не постоје природни и вештачки објекти – 
реципијенти (пријемни) у које би могле да се акумулирају или испуштају отпадне и 
атмосферске воде. 
 
 

2.3 Угроженост од изливања из река, јаруга и бујичних водотокова 
 
 
На основу  напред извршене процене могуће угрожености територије општине Црна 
Трава од поплава, може се са сигурношћу закључити. 

 
На територији општине Црна Трава постоји стална и реална опасност да, у 

јесењим а нарочито пролећним месецима, услед већих падавина и провале облака или 
наглог топљења снега, да дође до поплава већих размера, када настају велике 
материјалне штете.  

Највећа угроженост од поплаве, где се очекују и највеће штете низводно од 
Бране Власинског језера, је варошица Црна Трава, МЗ Састав Река и Тегошница, услед 
многих фактора, од којих су нарочито утицајни: конфигурација терена  дисецираност 
рељефа, велика сливна површина (993 км квадратних), неконтролисана сеча шума у 
сливу Власине а непошумљавање искрчених површина, недовршене хидрорегулације 
корита реке Власине и нарочито неочишћена корита осталих вододокова од разног 
отпадног материјала (дрвета, пластике, наноса и сл.). 
 

2.3.1.  Река Власина 
  

Према процени стручњака за водопривреду, насеља у горњем току реке Власине 
,Ливађе, Брод, Састав Река и Тегошница могу бити делимично поплављена у случају 
великих киша или наглог топљења снега на територији општине Црна Трава. Са 
регулацијом речног корита реке Власине и Чемерчице у Црној Трави, Црна Трава може 
бити  делимично поплављена, пример од 26. јуна 1988. године. Међутим у случају 
рушења бране на Власинском језеру, територија општине Црна Трава претрпела би 
велике штете. Црна Трава би била цела под водом и рушевинама, изузев насеља 
Соколица и насеља на Тодоровачком путу.  
 

2.3.2. Градска река 
 
У случају изливања плави насеља Градска и Састав Реку и чини десну притоку 

Власине. На Градској реци могу бити угрожена насељена места Преслап, засеок 
Видњиште у Кални, засеок Сеоски мост у Кални, Градска и Састав Река и објекти на 
Градској реци 7 мостова, пропусти, и цео путни правац Састав Река –Преслап. 
 
 

2.3.3. Рупска рекa 
 
Спада у мање токове, а на Рупској реци било би угрожено само насеље Рупље на 

територији општине Црна Трава. У Рупљу би био угрожен један мост и  село Рупље и 
сви објекти на рибњаку конзумне пастрмке. 
  

2.3.4. Тегошничка река 
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Је десна притока Власине. Настаје од више саставака – притока узводно од села 

Црвена Јабука, као што су: р. Куцљуштица, Мала река, р. Јанштица и других мањих 
притока. Тече ерозивним тереном са много вододерина и јаруга. Корито реке је 
клисурасто и у прошлости није причињавала веће проблеме при великим водостајима, 
сем у поплави 1988.године када је дошло до рушења челичног  моста у с. Тегошница. 
Данас при већим водостајима може да оштети  општински пут ОП35 Тегошница  
Добровиш  и даље према  руднику камене вуне (Црвена Јабука)  неколико домаћинства 
у самој Тегошници. 
 

 
 
 

2.3.5  Реке и потоци бујичног карактера 
  
 

На територији општине Црна Трава најважније речице и потоци бујичног 
карактера су река Чемерчица, лева притока Власине у Црној Трави, чија је дужина око 
10 км, а извире на планини Чемерник, а угрожава насеље Доња Козарница и улива се у 
реци Власини у Црној Трави. Ливађански поток (5 км),  Струмички поток (4 км) и 
Тодоровски поток (4 км) се директно уливају у реку Власину и угрожавају део насеља у 
Црној Трави. Река Видњиште се улива у Градску реку, а дужина водотока је око 12 
километара. Извире на планини Плана, а угрожава део насеља у МЗ Градска. Наведена 
река угрожава и два моста. Мала река (5 км) и река Препештица (7 км), које се уливају 
у Градску реку и угрожавају насеља Ђилини и насеље Сеоски мост у Кални. 
 
 
 

2.4.  Угроженост од испуштања воде из хидроакумулације „Власинско 
језеро“ 

 
Власинско језеро се налази на Власинској висоравни и то је највише  вештачко 

језеро у Србији (1211 м надморске висине при средњем водостају), са површином од 
16,5 км2. Власинска висораван је била саставни део слива реке Власине, али је 
изградњом  вештачке бране од земље на р. Власини, ујезеравањем воде, створено 
Власинско језеро, па је тај део слива р. Власине практично одсечен и уведен у састав 
слива р. Врле, помоћу тунела и цевовода. Касније су и све притоке низводно од бране, 
до Црне Траве, каналисане и спроведене у језеро. 
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Власинско језеро – брана 
 

Хидроенергетски систем „Власина“ почео је да се гради 1946.године изградњом 
бране у дужини од 240 м и висине 34,5 метара. Акумулација је почела да се пуни 
1949.године и већ 1950.године у језеру је била водена маса од око 100.000.000 м3  воде. 
 

Према званичним  прорачунима Водопривредног института „Јарослав Черни“ из 
Београда у Власинском језеру је данас акумулирана водена маса реда величине 
130.000.000 м3.  

У случају рушења бране висина ударног таласа у Црној Трави би била око 32 
метара, а вода би до ливађа дошла за 11 минута, до Црне Траве за 13 минута, Брод 20 
минута, Састав Река 35 минута и Тегошнице 45 минута. Из наведеног разлога 
планирана је евакуација становништва низводно од бране за сва насељена места за 500 
становника. На реци Власини били би угрожени 8 мостова, потпорни зидови и 
пропусти и цео путни правац Власинско језероВласотинце . Територија општине Црна 
Трава налази се већим делом својом дужином низводно од бране на Власинском језеру. 
 
 
 

Низводно од Бране Власинског језера на 5 км, почиње територија општине Црна 
Трава, р. Власина је изразито клисураста у којој су смештена насеља: Ливађе, Црна 
Трава, Брод, Састав Река и Тегошница. Ова насеља су тако лоцирана да прате падину 
речног тока, а на појединим местима се спустају до самог речног корита. 
 
Црна Трава лежи на самим обалама р. Власине тако да би последице рушења бране 
биле катастрофалне. Процењује се да би 90 % варошице било угрожено. 
 

Од саобраћајница већег значаја највише би био угрожен  ДП II –A реда број 231 
Црна Трава – Свође – Власотинце, који се на појединим местима спуста  и до 5 метра 
изнад дна корита реке. Постоји и низ путева нижег карактера који ће бити  директно на 
удару поплавног таласа. 
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У случају поплаве у долини р. Власине биће угрожен и један број 

инфраструктурних објеката, у првом реду мостови на путном правцу Црна Трава – 
Власинско језеро – 3, у Црној Трави  4, Броду  2, Добром Пољу  1, Горњем Гару – 2, 
Саставу Река – 1 и Тегошници – 1, канализациона и водоводна мрежа, ПТТ мрежа, НН 
мрежа, као и велики број  породичних стамбених објеката. Сви ће они представљати 
директну препреку речном току. Реална је претпоставка да ће се један број објеката 
срушити под дејством ударног таласа, што је с обзиром на брзину прираста нивоа 
воденог тока доста реална претпоставка.  
 
Процењене реалне вредности висине воденог стуба од Власинског језера до Тегошнице 
кретале би се у распону од 32 (на подручју Црне Траве) до 20 метара (низводно од 
Састава Река), а низводно од Власотинца до ушћа у р. Јужну Мораву до 8,3 метара. 
 

За обележавање максимално могућег нивоа воденог  поплавног таласа биле су 
постављене металне цеви Ф 150  испуњене бетоном, обележене црвеном  белом 
линијом ширине 5 см. Просечно растојање реперних тачака у насељеним местима било 
је око 100 до 150 метара а ван насељеног места креће се од 300 до 1500 метара у 
зависности од конфигурације терена.  
 
Међутим, са протоком времена већина од њих је једноставно „нестала“, тако да је данас 
са ове временске дистанце доста тешко на терену прецизно дефинисати тачну линију 
поплавног таласа. 

 
 
 

3.ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 
 

  
Да би  се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем 

биле што мање, неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава 
и то: 
   стално радити на изградњи и реконструкцији обрамбених линија, 
   стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава, 
   редовно иновирати техничку документацију о објектима и подручјима, 

насипима и линијама одбране, 
   унапређивати системе осматрања, веза и информација о извршењу задатака. 
  

На рекама и мањим водотоцима где је ниво организованости слабији, предузети мере: 
   изградњу мањих устава и брана, за пријем поплавног таласа, 
   стално радити на пошумљавању голети и засејавању травом. 
 

 Огромна количина наноса и растиња у кориту река,нарочито корито реке 
Власине изнад СТШ “ М.Поповић“ у Црној Трави до насеља Ливађе у дужини од око 
500 м, условљава отежан проток, што је веома често основни узрок изливања воде и 
плављења, те треба предузети мере да се оваква места очисте.  
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Превентивне мере: 
 

 1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, 
одреде општи и посебни услови за заштиту од непогода и поплава; 

 2. Кроз урбанистичко уређење простора и насеља, предвидети и мере за 
заштиту живота и здравља људи, као и материјалних добара, од поплава у 
рату и у миру. 

 3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем 
клизишта,  

 4. Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавања
    постојећих, 
 5. Изградња хидроакумулација у низу, као и минихидроакумулација, 
 6. Изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање, 
 7. Изградња мостова и пропуста са већом пропусном моћи,  
 8. Обележавања на терену линија допирања максимално могућег поплавног 

таласа, који би настао рушењем или преливањем бране на акумулацијама, 
 9. Организација службе осматрања и обавештавања на већим водотоцима, 

ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава, 
 10. Оспособљавање грађана за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и 

узајамну заштиту, 
 11. Оспособљавање предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава и 

уношење њихових задатака у планове одбране, 
12. Оспособљавање свих јединица ЦЗ,  а посебно специјализоваих за спасавање 

на води, 
 
13. Оспособљавање добровољних организација (ДO) и дефинисање задатака 

чија је активност везана за воду (кајакаши, рониоци и сл.),  
 14. Остваривање сарадње са јединицама и штабовима Војске Србије (посебно са 

инжињеријским јединицама чија је активност везана за воду), 
 15. Оспособљавање штабова за руковођење акцијама заштите и спасавања од 

поплава, 
16. Кроз мирнодопске вежбе увежбати и систем спасавања од поплава, 
17. Израда планова заштите и спасавања од поплава. 

 
 

 

 
П Р Е Д М Е Р   И  П Р Е Д Р А Ч У Н   Р А Д О В А 

 
      

за спровођење одбране од поплава на територији општине Црна Трава 
 за водотоке II реда за 2019. годину 
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Редни 
број Опис позиције Јединица 

мере Количина Цена  
(дин.) Укупно (дин.) 

      

A   РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ     

1. Рупска река   у дужини L=500м 
 

      

1.1 
 

Машинско чишћење наноса кроз 
насељено место и део око 

рибњака. 

Радни 
Час 30 5.000 150.000,00 

      

1.2 Сечење шибља и растиња са 
одлагањем на обале и спаљивањем м² 300 60 18.000,00 

      

1.3 
Сечење дрвећа Ø1030цм у 

протицајном профилу корита 
долине са скраћивањем и 

одлагањем на обалу. 

ком 60 350 21.000,00 

     189.000,00 
  

 
     

      

 
     

      
     

   
 
   

2. Река Дарковце (кроз насељено место) у дужини L=200м  
      

2.1 Машинско чишћење наноса са 
одбацивањем материјала на обале. 

Радни 
час 35 5000 175.000,00 

      

2.2 Разастирање и планирање 
материјала из ископа у насип м³ 400 60 24.000,00 

      

2.3 Сечење шибља и растиња са 
одлагањем на обале и спаљивањем  ком 50 350 17.500,00 

      

2.4 
Сечење дрвећа Ø1030цм у 
протицајном профилу корита 
потока са скраћивањем и 
одлагањем на обалу. ком 6 13.000 78.000,00 
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     294.500,00 
  

 
     

      

 
     

      
      
      
  УКУПНО : 483.500,00 

    ПДВ 20%: 96.700,00 

  УКУПНО СА ПДВом: 580.200,00 
 

 
 
 

 
 
 
 

3.3  ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН  ЗА  ОДБРАНУ  ОД  
ПОПЛАВА  ОД  УНУТРАШЊИХ  ВОДА 

 
 

На територији општине Црна Трава не постоји изграђен хидромелиорациони 
систем, тако да и није дефинисан у Наредби о утврђивању оперативног плана за 
одбрану од поплава за 2019. годину. 
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3.  ОПЕРАТИВНИ ДЕО 
 
 
 

1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 
 

Одбраном од поплава за воде II реда руководи Општински  штаб за ванредне 
ситуације за територију Општине Црна Трава. Члан штаба за ванредне ситуације 
задужен за мере заштите од поплава, у сарадњи са стручно оперативним тимом за 
одбрану од поплава, проглашава и укида одбрану од поплава на водотоцима II реда, а у 
складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од 
поплава за 2019. годину. 

 
Члан штаба за ванредне ситуације задужен за мере заштите од поплава о 

предузетим радњама обавештава надлежног руководиоца из републичког оперативног 
плана.  

Одлуком Скупштине општине Црна Трава дефинисан је састав, као и послови и 
задаци које штаб извршава, односно послови и задаци које извршава стручно 
оперативни тим за одбрану од поплава (одлука дата у прилогу). 

 
У зависности од степена опасности,  одбрана од поплава организује се и 

спроводи према следећим фазама: 
 
1. Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај на меродавној 

водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из 
оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти 
угрожени услед дуготрајно високих водостаја.  

 
 Мере у току редовне одбране:  
 
 Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања 
заштитних објеката и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава. 
 

2. Ванредна одбрана од поплава од спољних вода проглашава се на речној 
деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту 
достигне ниво ванредне одбране утврђен критеријумом за увођење мера одбране од 
поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни 
објекти угрожени, на основу фаза одбране од поплава, тачка 4. Општи план одбране од 
поплава за период од 20122018. године (“Службени гласник РС” бр.23/2012).   
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Мере у току ванредне одбране: 
 
 Предузимају се мере непрекидног осматрања и праћења кретања водостаја, 
појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување њихове стабилности и за 
отклањање нежељених појава. 
 
 

 На водама II реда, редовна односно ванредна одбрана од поплава проглашава се 
на деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на 
деоницама на којима се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених 
критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из 
локалног (општинског) оперативног плана. 

 
 На водама II реда, на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање 

приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за 
проглашење стања приправности из оперативног плана. 

 
 Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, 

проглашава се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега 
на сливу бујичног водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и 
пробој одбрамбене линије. 
 

 Мере у току ванредне одбране од бујичних поплава: 
 
 Предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања (центар за 
обавештавање и узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и јавности на 
опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка 
бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у 
водотоку и на постојећим заштитним објектима. 
 

3. Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и 
постојећим капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих 
размера и већих материјалних штета, односно када постоји опасност да најављена 
хидролошка ситуација знатно превазиђе услове ванредне одбране од поплава . 

  
О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на 

територији општине Црна Трава одлучује комадант Штаба за ванредне ситуације, 
односно председник општине Црна Трава, а у складу са законом којим се уређују 
ванредне ситуације. (тачка 4. и тачка13., Општи план одбране од поплава за период од 
20122018.године, “Службени гласник РС” бр.23/2012). Неопходно је ангажовање 
додатне радне снаге и механизације, ради преузимања већих радова (ископавање нових 
канала, покретни црпни агрегати и сл.). 
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Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним 
ситуацијама. Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз 
благовремено обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања 
локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће 
мере, а непосредно након проласка великих вода, предузимају се неопходне мере на 
отклањању последица на поплављеном подручју, у водотоку и на постојећим 
заштитним објектима, у складу са планом за деловање у случају ванредних ситуација. 

 
 
Цела територија општине Црна Трава, према датом попису водотокова, 

подељена је на деонице и то на следећи начин: 
 
 

1. деоница: Чемерчица 
 

Ближи опис деонице:  
 

Неуређено корито од насеља Доња Козарница до ушћа у р. Власину, у Црној Трави, у 
дужини L= 1,5 км. 
 
1.  деонични руководилац: Александар Глигоријевић, тел. 063/628578;   
1.1.  заменик деоничног руководиоца: Аца Стојановић, тел. 063/628231;  
 
1.1.2.. критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава:  
           вода прелази регилисано корито реке Чемерчице кроз насеље Доња Козарница са 
тенденцијом даљег повећања дотока воде; 
                          вода се прелива изнад ушћа у реци Власини и прети да поплави стамбене објекте, 
гараже и горњи део варошице Црна Трава. 

1.2. обезбеђење особља:  
 
 

 ЈКП „Вилин Луг“ Црна Трава и ПП „МК аутопревозник“ Црна Трава и 
МЗ „Мирко Сотировић“ Црна Трава.   
  

 

1.3.  обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:  
 

 ЈКП „Вилин Луг“ Црна Трава. 

2. деоница: Градска река 
 
 

Ближи опис деонице:  
 нерегулисани део кроз насеље Градска од   места зв. Старо гробље до засеока 

Балбазанци у дужини од L= 1 км; 
2.  деонични руководилац: Јоца Митић , тел.: 062/468788; 
 

2.1.  заменик деоничног руководиоца: Часлав Илић, тел. 063/1824324. 
 

2.2. критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава:  
 вода почиње да се излива из корита  до места зв. „Балбазанци“. 
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2.3.   обезбеђење особља:  
 

ЈКП“Вилин Луг“, „СГР Црна Трава  Пут“ и Општинска управа Црна Трава. 
 

2.4.  обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:  
+++ 

  ЈКП „Вилин Луг“ Црна Трава и Општинска управа општине Црна Трава. 
 
           3.     деоница: Рупска река 
 

Ближи опис деонице: 
 
 Нерегулисано корито кроз насеље Рупље, до испод рибњака у дужини од L = 0,8 
км. 
3.  деонични руководилац: Станковић Милован, тел. 063/622387;  
 

3.1.  заменик деоничног руководиоца:  Станисављевић Бобан тел.: 062/1195144. 
3.2. критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава:  

Нерегилисана деоница  кроз насеље Рупље и прети да угрози мост и стамбене 
зграде и конзумни рибњак за производњу калифорнијске пастрмке вода. 
3.3. обезбеђење особља:  

 

ПП „МК аутопревозник“ Црна Трава и месна заједница Рупље. 
 

3.4. обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:  
ПП „МК аутопревозник“ Црна Трава и Општинска управа Црна Трава. 

 
4. деоница: Тегошничка река 

 
 

Ближи опис деонице:  
 
 Неуређено речно корито кроз насеље Тегошница прети да угрози стамбене објекте и  
мост на путу СвођеЦрна Трава, у дужини од L= 0,3 км. 
4.  деонични руководилац:  Бора Младеновић тел.: 069/6512914; 
 

4.1.  заменик деоничног руководиоца:  Новица Раденковић , тел. 062/8496988. 
4.2.   критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава: 

Нерегулисана деоница, вода почиње да се излива из корита и угрожава стамбене 
и друге објекте и сеоске продавнице. 

4.3.      обезбеђење особља:  
ЈКП „Вилин Луг“ Црна Трава и општина Црна Трава. 
 

4.4.  обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:  
 ЈКП „Вилин Луг“ Црна Трава и општина Црна Трава. 
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2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА НА 
ОДРЕЂЕНОЈ ДЕОНИЦИ ВОДОТОКА 

  
 

 Штаб за ванредне ситуације за територију општине Црна Трава, који је у 
контакса Републичким хидрометеоролошким заводом, односно радарским центром РЦ 
„Кукавица“ (тел. 016/253709) и повереницима цивилне заштите у месним 
канцеларијама, односно председницима месних заједница, прикупља информације о 
могућности настанка поплава на одређеној деоници. 

За руковођењем заштитом од свих врста елементарних и других већих непогода, 
на нивоу општине Црна Трава, Одлуком Скупштине општине Црна Трава образован је 
Општински штаб за ванредне ситуације. Командант штаба је председник општине, а у 
састав Штаба поред представника Министарства унутрашњих послова, ушли су и 
директори јавних комуналних предузећа и редовних служби и делатности.  

Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине 
Црна Трава у одбрани од поплава вршиће Штаб за ванредне ситуације.  

Када се најављују веће количине падавина и могућност настанка поплава на 
одређеној деоници обавештава се Општински штаб за ванредне ситуације, на чијем 
челу је Командант штаба за ванредне ситуације (председник општине), а чине га и 
чланови Општинског већа, који у сарадњи са оперативом предузећа које је задужено за 
обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације организује одбрану од поплава на 
одређеној локацији. 

Одбрана од поплава састоји се од радова на подизању заштитних насипа од 
земље, односно формирање насипа џаковима пуњених песком. С обзиром на могућност 
складиштења потребног материјала за израду насипа као први корак треба предузети 
довоз материјала за израду насипа (песак), односно почети са ископом и превозом 
земље из најближег позајмишта, или депоније. Такође се врше пробијање одређених 
одводних канала, уклањање наноса и чепова на мостовима и другим уским грлима. 

У случају потребе за већим бројем ангажованих лица, главни руководилац даје 
предлог о ангажовању људства у одређеној месној заједници.  

Све време трајања активности на одбрани од поплава, Главни руководилац 
одбране је у контакту са командантом општинског штаба за ванредне ситуације или 
замеником односно начелником штаба.  

Након престанка опасности од штетног дејства вода и обезбеђења услова за 
приступ угроженом подручју, посебна комисија коју организује Општинско веће 
извршиће детаљан обилазак подручја у циљу идентификације материјалних штета по 
врсти објеката и добара и благовремене израде извештаја са одговарајућом фото
документацијом . Начин и делокруг рада ове комисије дефинисан је Методологијом за 
израду процена штета од елементарних непогода. 
                                         Методологијом су дефинисани и критеријуме за процену штете уз усаглашавање 
са важећим критеријумима за процену штете републичких институција којима се 
доставља извештај. 

По завршеним активностима Главни руководилац одбране од поплава дужан је 
да команданту општинског штаба за ванредне ситуације (општинском већу) у року од 
15 дана, достави извештај о извршеној одбрани од поплава. 



Страна 1949 – Број 16СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА2. јул 2019.

3 РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА НА 
ВОДОТОЦИМА II РЕДА 

 
 

На територији општине Црна Трава одбраном од поплава руководи Општински 
штаб за ванредне ситуације. 

Општински штаб за ванредне ситуације – део надлежан за поплаве обавља 
следеће: 

 руководи свим активностима означеним у шеми активности у надлежности 
општине (административне, хидротехничке и комуналне активности), у периоду 
редовног стања (у периоду без непосредне опасности од поплава), као и у 
периоду ванредних хидролошких околности – од момента најаве поплаве до 
престанка опасности; 

 руководи и координира учешћа ових субјеката у одбрани од поплава, у 
синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од вода; 

 за време одбране од поплава непрекидно размењује информације од значаја за 
интегрално управљање одбраном од поплава на водама II реда са јавним 
водопривредним предузећем ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'' Ниш, надлежним 
за спровођење одбране од поплава на водама I реда на територији општине Црна 
Трава. 

  

 у току одбране, штаб је у пуној приправности. 

 

Командант општинског штаба 
 
 

Командант општинског штаба за ванредне ситуације кординира рад са 
Руководиоцем за одбрану од поплава, врши следеће послове (по фазама у току 
одбране): 
 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 
 

1/1.  Заказује и руководи седницама за одбрану од поплава (о.о.п.), на којима се 
усвајају планови рада. 

1/2.  Обезбеђује услове за имплементацију Плана код свих општинских субјеката; 
1/3.  У случају  да постоји потреба, врши усаглашавање општег и оперативног плана 

општине са општим и оперативним планом за одбрану од поплава водопривреде 
Србије. 

1/4.  Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију 
плана за заштиту и спасавање од поплава код институција које чине виталне 
системе општине. 

 
1/5.  Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији 

оперативних планова, активности у реализацији активности у склопу припрема за 
одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима. 
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1/6.  Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за 
подручје општине. 

 
1/7.  Обезбеђује услове за реализацију, програм мера и активности за информисање и 

едукацију јавности.  
 
1/8.  Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и 

активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у 
ванредним условима. 

1/9.  Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада. 
 
1/10. Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља 

Хидрометеоролошки завод. 
 
 

Фаза 2: Ванредна одбрана од поплава: 
 
 

2/1.  Руководи радом штаба за ванредне ситуације.  
 
2/2.  Координира активности са задуженима за одбрану од поплава. 
 
2/3.  Сарађује са руководством за одбр. од  поплава из националног Оперативног плана.  
 
2/4.  Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне 

заштите и оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање. 
2/5.  Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе  на 

ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др. 
2/6.  Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се 

односе  на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др. 
2/7.  Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у 

ванредним околностима у координацији са штабом цивилне заштите. 
 
2/8.  Даје предлог за проглашавање ванредне ситуације. 
 
 

Фаза 3: Ванредна ситуација: 
 
 

3/1.  У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и 
прети изливање воде и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације 
проглашава ванредну ситуацију. 

 
3/2.  Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације 

становништва до прихватних центара у ванредним околностима у координацији са 
штабом цивилне заштите. 
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Фаза 4: Отклањање последица поплава: 
 
 

4/1.  Обезбеђује услове  за спровођење мера и руководи активностима и радовима на 
отклањању последица поплава по престанку опасности,  

4/2.  Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и 
материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју општине.  

 Заменик Команданта општинског штаба 
 
 

  У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењује. 
 

(Руководилац  за  одбрану  од  поплава  Помоћник  команданта   -  
Члан штаба  за  заштиту  од  поплава) 
 

 

Помоћник Команданта  члан штаба за одбрану од поплава врши следеће 
послове (по фазама у току одбране): 

 
 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 
 
 

1/1. Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у 
заштити и спасавању од поплава; 

1/2.  Координира рад повереника на терену и о томе обавештава Команданта штаба; 
1/3.  Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено,  и предлаже    

општинском штабу потребне мере из свог домена.  
 

Фаза 2, 3, 4: Ванредна одбрана од поплава, Ванредна ситуација, отклањање 
последица поплава: 

 
1. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са општинским 
штабом и предлаже потребне мере; 
 
2. Спроводи наредбе Команданта штаба, информише га о стању на терену и 
предлаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току 
одбране као и за отклањање последица поплава; 

 
3. Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на 
угроженим подручјима, по добијању сагласности Команданта штаба. Изузетно, 
уколико би били угрожени животи становника предузима мере без добијања 
сагласности; 

 
4. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у 
току одбране и отклањању последица поплава и доставља их јавном 
водопривредном предузећу ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'' Ниш; 
 
5. Подноси извештај Команданту штаба  по завршетку одбране од поплава, а 
обавезно у току одбране. 
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3.5 ЛИЦЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ      
ДОГАЂАЈИМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 
За  евидентирање података о поплавним догађајима на водотоцима 2 реда на 
територији општине Црна Трава одређује се: 

 
1. Дарјан Илић, начелник штаба за Ванредне ситуације,тел.016/811/102, и 

моб. 062/548785 E.meil:stefanovic.lela@opstinacrnatrava.org.rs 
За заменика се одређује: 

2. Владан Николић, секретар месне заједнице Црне Траве тел.016/811/118, 
811121 и моб. 063/629323 E.meil:stefanovic.lela@opstinacrnatrava.org.rs 

 
 

Задатак наведеног лица је да евидентира све податке о поплавним догађајима на 
водотоцима 2 реда на територији општине Црна Трава. Да врши осматрање водотокова 
и да сарађује са лицима одговорних за поједине деонице и доставља информације 
Штабу за ванредне ситуације. Да води књигу евиденције о догађајима у вези са 
насталим поплавама и редовно доставља извештаје. 
 
 

У случају спречености горе наведеног Дарјана Илића све послове предузима 
његов заменик Владана Николића. 
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4. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ОПРЕМЕ 
И МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 
 

Људство и стручни кадрови 
 

1. Сагласно одредбама Општег дела општинског плана  и врсти потребних 
активности, мера и радова, Оперативним годишњим Планом дефинише се 
потребно људство и технички кадрови од значаја за ефикасно спровођење 
одбране. 

2. Организација ангажовања људства на угроженим локалитетима подручја, као 
и опремање људства материјалом, алатом и опремом за одбрану, врши се по 
наредби руководиоца Општинског штаба у спровођењу одбране од поплава на 
водотоцима II реда, односно водотоцима који су у надлежности општине. 

3. Наредбе о ангажовању људства благовремено спроводи субјекат одбране који 
је и одговоран за извршење наредбе. 

4. Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве команданту  Општинског штаба 
све промене расположивог људства, које се десе у периоду важности 
годишњег Оперативног плана. 

5. Субјекти одбране дужни су да по наредби секторског руководиоца и 
команданта Општинског штаба и његових помоћника, благовремено 
организују људство и кадрове обухваћене Оперативним планом. 

6. Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и расположиви стручни 
кадрови субјеката одбране. 

7. Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве све промене расположиве 
механизације, опреме, алата и материјала, које се десе у периоду важности 
годишњег Оперативног плана.  

8. Субјекти одбране дужни су да по наредби главног руководиоца  и команданта 
Општинског штаба и његових помоћника, благовремено организују 
коришћење расположиве опреме, механизације, алата и материјала који су 
обухваћени Оперативним годишњим планом. 

9. Становници у насељеним местима дужни су да редовно одржавају канале и 
пропусте својих стамбених зграда , службених просторија и дворишта. 

 
 

Опрема, механизација и материјал 
 
 
 
Оперативним годишњим планом  дефинише се сагласно врсти потребних 

активности, мера и радова, расположива опрема, механизација, алат и материјал 
неопходан за ефикасно спровођење одбране, систематизован по субјектима одбране. 

 
 
 
 
 
 



Страна 1954 – Број 16 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 2. јyл 2019.

За одбрану од поплава на водотоцима II реда на територији  општине Црна 
Трава, ангажују се следећа предузећа: 
 

1. ЈКП „Вилин Луг“ Црна Трава, ул. Милентија Поповића бб, тел. 016/811
313; 

2. ПП „МК Аутопревозник“ Црна Трава, ул. Милентија Поповића бб, 
016/811298. 

 
Као главни носиоци у одбрани и заштити од поплава у обавези су да се својом 

механизацијом, алатом и радном снагом ангажују на одбрани од поплава израдом 
одговарајућих насипа на критичним местима, пробијању одређених одводних канала, 
уклањању наноса и чепова на мостовима и другим уским грлима. У случају потребе 
може се донети одлука о анагажовању и других правних и приватних лица у одбрани од 
поплава.  
 Предузећа задужена за одбрану од поплава мора да поседују (или да располажу) 
са следећим материјалом и опремом: џакови, ашови, лопате, секире, тестере, чекићи, 
клешта, паљена жица, ексери, крампови, лампе, канап за вреће – клубе, чизме рибарске, 
чизме рибарске  кратке, приручне апотеке.  

У одређеним месним заједницама расположива је механизација и алат за 
одбрану од поплава, а недостајући материјал неопходно је набавити. 

 
П О П И С 

 
потребног материјала, опреме, алата и механизације за сваку од напред 

наведених деоница који треба да поседују предузећа назначена у оперативном плану 
 
 машине (багер или утоваривач, булдозер, скип,камиони),   
 џакови                                                         300 ком 
 ашови                                                            15 ком 
 лопате                                                           50ком 
 секире                                                           15 ком 
 тестере                                                            4 ком 
 чекићи                                                            5 ком 
 клешта                                                            4 ком 
 паљена жица                                                  2 кг 
 ексери                                                             2 кг 
 крампови                                                      10 ком 
 лампе                                                             10 ком 
 канап за вреће – клубе                                  5 ком 
 чизме рибарске                                            20 пари 
 чизме рибарске кратке                                10 пари 
 приручне апотеке                                          4 ком 
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За припрему спровођења Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на 

територији општине Црна Трава за 2019. годину неопходно је набавити следеће: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА JЕД.МЕРЕ 
 

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА  

СВЕГА 

1. ЏАКОВИ   комад 500     20,00     25.000,00 
2. КАНАП ЗА ВРЕЋЕ клубе 3    500,00  1.500,00 
3. АКУМ. БАТ. ЛАМПА комад 5 1.700,00       8.500,00 
4. ЧИЗМЕ РИБАРСКЕ пар 5 4.100,00 20.500,00 
5. ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ пар 20 1.600,00 32.000,00 
6. ПАЉЕНА ЖИЦА кг 5 120,00      600,00 
7. ЕКСЕРИ РАЗНИ кг 5 120,00     600,00 
8. ПРИРУЧНА АПОТЕКА комад 3 1.800,00  5.400,00 
9. АШОВИ комад 20 500,00 10.000,00 

10. ЛОПАТЕ комад 30 500,00 15.000,00 
11. СЕКИРЕ комад 8 1.500,00 12.000,00 
12. ТЕСТЕРЕ комад 5 1.000,00   5.000,00 
13. ЧЕКИЋИ комад 5 600,00   3.000,00 
14. КЛЕШТА комад 5 720,00   3.600,00 
15. КРАМПОВИ комад 10 950,00   9.500,00 
16. КАБАНИЦЕ комад 20 2.000,00 40.000,00 

  СВЕГА:       200.200,00 
 

 
Средства за редовне трошкове спровођења Оперативног плана од поплава на 

територији Општине Црна Трава, обезбеђују се из буџета општине, кроз апропријацију 
„ванредне ситуације“, док би се у случају настанка поплаве – ванредне ситуације, 
користила средства сталне буџетске резерве за санирање последица проузроковане 
штете.  Општинска управа и Центар за осматрање и узбуњивање, спроводе активности 
на систему раног упозоравања и узбуњивања  и међусобне комуникације свих 
субјеката. 
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Повереници (односно представници месних заједница) врше следеће послове у 

свим фазама одбране као и у фази ванредне ситуације, односно у фази отклањања 
последица поплава:  

 

1. Врше непосредан увид у стање на подручју и достављају информације Општинском 
Штабу за ванредне ситуације на телефон 016/811102, или руководиоцу за одбрану 
од поплава на телефон 062/548785, или његовом заменику на тел. 063/629323 

 

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току; 
 

3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону; 
4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену,      

ангажованом људству, механизацији и др. 
 

 

5. СПИСАК РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 Име и презиме Предузеће / 
Телефон 

 
Мобилни 
телефон 

 
 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

Председник, 
Славољуб Благојевић 

Општина 
016/811118 063/690890 

 

ЗАМЕНИК 
КОМАНДАНТА ШТАБА 

 

Заменик председника 
Света Тошић 

Дом здравља 
016/811124 064/640599 

НАЧЕЛНИК ШТАБА Дарјан Илић Сектор за в/с 
016/811102 062/548785 

ЧЛАН ШТАБА  
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ 
ЗА ОДБРАНУ ПОПЛАВА 

(за водотоке II реда 

 

Станча Стојановић Општина 
016/811118 064/8527790 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

ДЕОНИЦА 1 
Чемерчица 

Руководилац Александар 
Глигоријевић 016/811273 063/628578 

Заменик Аца Стојановић Општина 
016/811118 063/628231 

ДЕОНИЦА 2 
Градска река 

Руководилац Јоца Митић 016/817015 062/468788 

Заменик Часлав Илић MK Градска 
016/817009 063/1824324 

ДЕОНИЦА 3 
Рупска река 

Руководилац Станковић Милован 016/811224 063/622387 
Заменик Станисављевић Бобан 016/811224 063/622387 

ДЕОНИЦА 4 
Тегошничка 

река 

Руководилац Бора Младеновић / 069/6512914 

Заменик Новица Раденковић / 062/8496988 
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П Р Е Г Л ЕД 
МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 
Ред. 
бр. 

МЕСНА 
КАНЦЕЛАРИЈА 

ШЕФ МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ 

ТЕЛЕФОН Телефон шефа 
месне 

канцеларије 
1 2 3 4 5 

1. ГРАДСКА Јасмина Миленковић 016/817009 062/1634969 
2. САСТАВ РЕКА Јасмина Миленковић 016268392 062/1634969 

 
 

П Р Е Г Л Е Д 
       МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
                         И БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА , У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА 

   
Ред. 
Бр. 

Н А З И В 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРОЈ СТАНОВНИКА ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

МЗ БРОЈ ТЕЛЕФОНА 

1 
 

ПРЕСЛАП 166 Кузмановић Јелена 064/9968516 

2 
 

КАЛНА 86 Матејић Игор 063/7115706 

3 
 

ГРАДСКА 255 Златановић Јоца 063/1019835 

4 
 

ЈАБУКОВИК  46 Дојчиновић Драган 063/620443 

5 
 

САСТАВ РЕКА 30 Радојичић Александар 062/600458 

6 
 

КРИВИ ДЕЛ  126 Гмитровић Драган 062/8908699 

7 
 

ГОРЊЕ ГАРЕ 57 Станимировић Зоран 064/0141193 

8 
 

ДАРКОВЦЕ 94 Тодоровић Раде 063/243211 

9 
 

ДОБРО ПОЉЕ  50 Радисављевић Драгољуб 063/8295022 

10 
 

БРОД 71 Илић Миодраг 063/624127 

11 
 

ЗЛАТАНЦИ 85 Николић Срђан 069/611280 

12 
 

МЛАЧИШТЕ 31 Илић Драган  061/3001946 

13 
 

РУПЉЕ  68   

14 
 

ЦРНА ТРАВА  578 Будић Мирољуб  064/1634395 

  У К У П Н О:  1.693. 
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Ш  Е  М  А 
руковођења и координације у одбрани од поплава 

 
                                     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

СКУПШТИНА  
ОПШТИНЕ ЦРНА 

ТРАВА 
 

 

       
Влада 

републике 
Србије

Министарств
о 

 

 

 
Општински Штаб за ванредне 

ситуације 

  

Председник 
општине/ 

Командант 
ОШзВР 

 
Окружни и 
Општински 

штабови 
суседних 

општина и 
друге службе 

  

Општинска 
управа,органи и 

службе 
 

 

Полицијска 
станица и 

ватрогасна 
јединица 

   
 

    

 

Месне 
заједнице и 

повереници у 
МЗ 

 

 
Комисија за 

процену штете 
општине 

 

 

Ел.Дистрибуција, 
Црвени крст, 

Телеком 
 

 

Министарство 
одбране

Одељење за ВС
Лесковац
служба за 

осматрање и 
обавештавање 

       

  

 

Јавно комунално 
предузеће“ Вилин Луг“ 

Црна Трава 
 Друга предузећа и 

сарадници  Медији 

 
 

 
Становништво општине 

Црна Трава 
 

 

Дом здравља 
Црна Трава 

  

Приватни 
предузетници са  
механизацијом 
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6.  СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 

•     Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју 
општине Црна Трава, обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу 
свих субјеката у одбрани, телефакс веза као и постојећи општински систем УКТ 
радио везе са меснима заједницама. 

•    Мобилне везе обезбеђене су за руководство општинског штаба за одбрану од 
поплава. 
•   Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава и 

руководства општинског штаба, одвија се по датој шеми руковођења и 
координације. 

• Оперативним годишњим планом, по усвојеној шеми руковођења, координације и 
субординације, дефинисани су подаци од значаја за успостављење ефикасне и 
поуздане комуникације између учесника у одбрани. 

•  Командант Штаба је задужен за ажурност ових података и благовремено 
успостављање комуникације са субјектима у свима фазама одбране. 

 
 

7. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 

• Одбрану од поплава на водотоцима I реда са изграђеним заштитним 
водопривредним објектима обухваћеним републичким Оперативним плановима, 
финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, средствима 
обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Влада 
Републике Србије. 

• Како је на територији општине Црна Трава водоток реке Власине, која спада у 
водотоке I реда, припада сектору  М.10. одбрану од поплава на овим рекама 
финансира, организује и спроводи ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, 
односно секторски руководилац у сарадњи са општином, односно Штабом за 
ванредне ситуације.  

• Одбрана од поплавних вода на водотоковима II реда обухваћених општинским 
годишњим Оперативним планом  финансира се из буџета општине Црна Трава са 
позиције „ванредне ситуације“ и за 2019. годину планирана су средства у износу од 
600.000,00 динара. 

• Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава и 
појава које прате штетно дејство вода, који су у надлежности општине Црна Трава, 
дефинисаће се посебним годишњим плановима рада  општинског штаба за ванредне 
ситуације. 

 
 
 
 
 
 
 



Страна 1960 – Број 16 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 2. јyл 2019.

 
8.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ  

ОД ПОПЛАВА 
 

 
 

1.   Оперативни годишњи план за 2019.год. се примењује од дана усвајања. 
2.   Kомандант Штаба је задужен за имплементацију Оперативног плана. 
3.   Командант Штаба је дужан да у року од 30 дана од дана доношења Оперативног 

плана сачини план и програм рада Штаба за 2019.год. и да га достави  општинском 
већу  и Скупштини општине Црна Трава на верификацију. 

 Предмет плана и програма рада Штаба за 2019.год.(као и сваку наредну) је: 
а/  Реализација ургентних активности у надлежности општине Црна Трава 

(дефинисани детаљним планом активности, радова и мера); 
б/ Ангажовање у обезбеђењу реализације ургентних активности, радова и мера у 

надлежности водопривреде; 
ц/ Оперативни послови; Едукација и упознавање са планом становништва, 

општинских комуналних служби и органа управе (урбанизам). 
4.   Командант штаба о  раду штаба квартално извештава општинско веће у писменом 

облику, као  и СОе.  
5. За израду завршног извештаја Командант Штаба је дужан да обезбеди актуелни 

извештај директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Црна Трава“ и  
руководиоца одбране од поплава о стању водопривредних заштитних објеката на 
подручју општине. 

6. Благовремено, Командант Штаба је дужан да организује припрему за израду 
Оперативног плана за наредну годину на основу одредби Општег плана општинског 
штаба. Извор података за Оперативни план за наредну годину су нове информације 
помоћника и повереника са подручја, и Извештај Главног руководиоца одбране од 
поплава о стању водопривредних заштитних објеката на подручју општине. 

7.   Саставни део Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Црна 
Трава за воде II реда су Графички прилози. 
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IV   ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

1. КАРТА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА  ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ И ШИРЕ 
ОКРУЖЕЊЕ 
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Л  Е  Г  Е  Н  Д  А 
 
А/ Воде I реда 

1. р. Власина 

B/  Воде II реда 
Реке: 

2. Чемерчица 
3. Градска река 
4. Рупска река 
5. Тегошничка река 

 Потоци: 
6. Ливађански поток, 
7. Струмички 
8. Топоглавски, 
9.  Бабићевски поток и 
10. Видњиште 
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној само
управи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14, 
101/2016 и 47/2018) и члана 4. Уредбе о критеријумима 
за доношење акта о мрежи јавних предшколских 
уста нова и акта о мрежи јавних основних школа 
("Слу жбени гласник РС", број 21/2018), Скупштина 
општине Црна Трава на седници одржаној дана 
24.06.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА О МРЕЖИ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА 

СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ЦРНА ТРАВА

1. Усваја се Елаборат о мрежи предшколских уста
нова са седиштем на територији општине Црна Трава.

2. Елаборат о мрежи предшколских установа са се
диштем на територији општине Црна Трава је одшта
мпан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Одлуку заједно са Елаборатом објавити у "Слу
жбеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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УВОД 
 
Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и информациона подлога за доношење 

Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општинe Црна Трава. Нова 
мрежа јавних предшколских установа треба да допринесе даљем развоју и унапређењу 
процеса васпитања и образовања, а у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, 
који су за ову област одређени Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Стратегијом развоја васпитања и 
образовања  у Републици Србији до 2020. године. 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17) Влада Републике Србије донела је Уредбу о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа. Уредба је донета на седници Владе од 16. марта 2018. године и 
објављена у „Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. године. 

Даном ступања на снагу ове Уредбе престала је да важи Уредба о критеријумима за 
доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени 
гласник РС”, број 80/10). Истовремено је почео да тече рок од годину дана, дефинисан чланом 
198. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17), у коме јединица локалне самоуправе треба да донесе акт о мрежи предшколских 
установа и основних школа. У складу са чланом 104. став 3. акт о мрежи јавних 
предшколских установа и јавних основних школа доноси скупштина јединице локалне 
самоуправе. 

Члан 104. Закона прецизира да акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о 
мрежи јавних основних школа представљају планске акте којима се планира њихов просторни 
распоред према врсти и структури. Ово је веома важно нагласити јер у суштини значи да акт 
није само попис тренутног стања јавних установа на територији општине Црна Трава, већ и 
покушај да се предвиди постојање и распоред неких будућих установа, узимајући у обзир 
утврђене потребе за њиховим оснивањем у складу са демографском сликом, односно планом 
развоја општине Црна Трава. 

Уколико Министарство утврди да надлежни орган јединице локалне самоуправе није 
донео акт о мрежи или је донео акт о мрежи који није у складу са критеријумима одредиће 
рок за његово доношење који не може бити дужи од 30 дана. Ако надлежни орган јединице 
локалне самоуправе не донесе акт у датом року Министарство ће у року од 30 дана донети 
одговарајући акт. 
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Правни основ 
Изради Одлуке о мрежи основних школа са седиштем на територији општине Црна 

Трава приступило се на основу важећих прописа који непосредно регулишу област 
образовања, као и поједине његове делове: 

§ Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
број 88/17, 27/18(I) – др.закон, 27/18 (II) –др.закон и 10/2019); 

§ Закон о предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 
18/10, 101/17, 113/17 –др. закон и 10/2019); 

§ Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици србији до 2020. године 
(“Службени гласник РС” број 107/12); 

§ Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 
21/2018) 

 

ИЗВОР ПОДАТАКА 
Приликом израде Одлуке о мрежи предшколских установа  са седиштем на територији 

општине Црна Трава коришћени су подаци и документација: предшколске установе, надле-
жних Одељења Општинске управе општине Црна Трава, Скупштине општине, Регистра 
становништва; Стартегије локалног одрживог развоја општине Црна Трава (2013.- 2018.), 
Републичког завода за статистику, Пописа становништва 2011. и других институција, 
организација и извора. Mрежа предшколских установа, утврђена Одлуком о мрежи 
предшколских установа  са седиштем на територији општине Црна Трава, треба да допринесе 
даљем развоју и унапређењу процеса васпитања и образовања у предшколским установама у 
општини Црна Трава, у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, који су за ову 
област одређени Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних предшколских установа 
Акт о мрежи јавних предшколских установа доноси скупштина јединице локалне самоу-

праве на основу критеријума које утврди Влада. Овај акт треба да уважи принципе једнаког 
права, доступности, ефикасности и ефективности истовремено, а све у складу са географским, 
демографским, културним, економским, еколошком и другим карактеристикама дате локалне 
средине. 

Доступност, као један од важних принципа у овом контексту, односи се на доступност 
свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и сегрегације по 
било ком основу. 
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Ефективност представља степен  до кога су постигнути постављени циљеви, као и 
какав је однос између планираних и остварених ефеката, а ефикасност се превасходно  односи 
на рационалну и оптималну искоришћеност расположивих просторних и кадровских 
капацитета у јавним предшколсим установама. 

Мрежа предшколских установа, у складу са Уредбом о критеријумима за доношење акта 
о мрежи предшколских установа и акта о мрежи предшколских установа  („Службени гласник 
РС” број 21/18), мора бити рационална и планирана по принципу најмање једна предшколска 
установа у свакој јединици локалне самоуправе.  

 

1. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
Административни и географски подаци 

Општина Црна Трава административно припада Јабланичком округу и налази се на 
југоистоку Србије. Географски припада планинско - котлинско- долинској макрорегији, 
мезорегији Јужна Србија у ширем смислу, а микрорегији Власина и Крајиште. Математички 
положај центра општине, насеља Црна Трава одређен је координатама 42О 48' 35" СГШ и 22О 
17' 56" ИГД. Површина општине је 312км2 

Општина се на северозападу граничи са општином Власотинце, на североистоку са 
општином Бабушница, на југу са општином Сурдулица, на југозападу са Владичиним Ханом. 
На западу се налази град Лесковац, а на истоку државна граница са Бугарском. Посматрајући 
географски положај општине Црна Трава, примећује се да је оивичена Грделичком клисуром 
Јужне Мораве са запада, огранцима Суве планине са севера, Српско - бугарском границом на 
истоку, док је са југа ограничава Власинска висораван са Власинским језером. Општина се 
карактерише значајном изолованошћу у односу на главне саобраћајне правце. Једине важније 
везе су пут ка Лесковцу преко Власотинца и пут ка Владичином Хану преко Власине и 
Сурдулице. 

У прошлости, Црна Трава је имала два главна гравитациона тежишта. Једно су 
садашњи гравитациони центри Лесковац и Ниш, преко Власотинца, а друго бугарско насеље 
Трн, које је сад због државне границе и смањења становништва Црне Траве изгубило на 
значају. Северни и северозападни део општине такође одржава везу са Пиротом преко 
Бабушнице, мада сви су административно упућени на Власотинце. Од Лесковца је удаљена 
60км, Пирота 77км од Ниша 95км, а од Београда око 330км. До локалних центара је удаљена: 
до Власотинца 43км, Сурдулице 39км, а до Владичиног Хана 50км. 

Северна граница Општина Црна Трава поклапа се са контактом Родипских и 
Балканских планина. Ово је довело до тога да је тектонска структура овог краја сложена, са 
низом раседних линија и навлака. Ове две масе су различите по старости, тако да можемо 
закључити да у изградњи простора учествују различите стене и морфолошки облици. 

Како је Јужна Србија углавном родопска, изграђена је од старих и прастарих стена, 
гнајса, шкриљаца и гранита, које чине иницијално копно Балканског полуострва. Преовлађују 
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мекше врсте шкриљаца (зелени шкриљци). Такође, на више места има и магматских стена. У 
региону Власотинца и Сурдулице, а који захвата и Црну Траву, гранити и диорити образују 
интрузије дужине 30km и ширине 10km и захватају делове Чемерника, Бесне кобиле и Црног 
врха. У околини Власотинца има излива андезита и дацита у виду палеовулканских терена. 
Шкриљци су иначе доста подложни распадању тако да има доста спирања, клижења, осипања 
и одроњавања терена. Сеизмичка активност ове микрорегије је око 7 степени.  

Црна Трава није богата геолошким ресурсима. Постоје одређене количине 
грађевинског камена, међутим он није на свим локацијама рентабилан за експлоатацију. Од 
минералних сировина, постоје лежишта олова, цинка и злата, али не постоје подаци о 
њиховим резервама, као и одређене количине метаморфних дијабаза, који се користе за 
производњу минералне вуне. Њихова експлоатација није још почела, али је у плану.  

Територија Црне траве је планинског карактера, са висинама које се крећу између 350м 
и 1720 м. Чак 75% територије се налази изнад 1000м надморске висине. Рељеф сачињавају 
планине Чемерник, Варденик, Тумба, као и висораван Црне Траве која се простире на висини 
од 1000 до 1200 метара. Велике висинске разлике на територији општине од 1300m (разлика 
између најниже тачке код ушћа Тегошнице у Власину на 346m и врха Вртоп на планини 
Плана на 1721m), као и терени са средњим и већим нагибом (10О до 30О ) на скоро 70% 
територије, поспешују ионако присутне ерозивне процесе. Резултати тога су јаруге, равнине, 
вододерине, али и акумулативне микро плавине.  

Земљиште са нагибом мањим од 10% је слабо заступљено и заузима око 6% 
територије. Резултат тога је да се на врло малом простору земљисте може користити и 
обрађивати без додатних напора и улагања.  

Експозиција терена је неповољна и претежно северна (североисточна и северозападна) 
и захвата око 40% територије, док су повољне, југоисточна и југозападна експозиција 
заступљене на само 25% територије општине.  

Основне климатске карактеристике су одређене географским положајем, надморском 
висином и рељефом. Црна Трава се одликује планинском климом, док само мањи део на 
надморским висинама испод 1000m има субпланински и умереноконтинентални карактер. На 
ово указује локални термички режим са хладним зимама и свежим летима. 

Просечан број дана са падавинама је 136, а значајно учешће у структури падавина имју 
снежне падавине. Дуг период са снегом (од октобра до маја) и значајна дебљина покривача 
говоре о могућности зимског туризма. Велика надморска висина условљава ветровитост 
поднебља. Најчешћи су западни ветрови који дувају на пролеће и лето и доносе влагу. Током 
зиме дува хладни северац, и источни ветрови. Најређи су јужни. Ово географско подручје, по 
својој клими погодно је за сточарство, шумарство и зимски туризам. 

Кратак историјат општине 

Околина Црне Траве насељена је врло рано. Постоје подаци о  илирским  племенима  из 
5 .века п.н.е., а највише остатака из доба Римљана који су владали овим подручијем  од другог 
бекап.н.е.  па све до краја дванаестог векап.н.е.Староседеоци овог подручија су изумрли  не 
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остављајући  дубњег трага..Највеће насељавање  становништва десило се крајем  дванаестог  
века кад су га населиле избеглице са Косова, Рашке,Метохије,Копаоника и Македоније.Овај 
крај је робовао под Турцима  све до ослобођења  1878. Године.Од ослобођења од турака па до 
другог светског рата , територија општине  се није мењала.  

Име места се везује за једну од легенди о Косовском боју. Верује се да су овде неки 
српски ратници заспали омамљени мирисом отровне траве и због тога пропустили битку. 
Црнотравци се за време турског периода насељавају из претежно рударских региона као што 
су Копаоник, Рашка област и планина Рудник. Током српских сеоба под Арсенијем Трећим 
Чарнојевићем и Шакабентом  већина становништва долази са Косова и Метохије. Статус 
вароши седиште општине Црна Трава, које народ иначе зове Село, добија 1923. године. 

Црна Трава је једно од највећих миграционих подручја у Србији после Другог светског 
рата , премда је сеоба  према Морави  и моравским местима и градовима било и раније. По 
попису становништва, општина Црна Трава је 1948 . године имала 13614 становника, 1953. 
године - 12902, 1961. године - 12319, 1971. године 9672, 1981 - 6366 становника, а данас ни 
половину од последње цифре. Прва исељавања везују се за колонизацију у Војводини. Тако ће 
се из Калне  у Српски Милетић  одселити 20 фамилија, а већ 1962. године из неких села 
(Млачиште, Бајинци) 30 - 40 % становништва се одселило. Данас је Црна Трава по старосној 
структури становништва најстарија општина у Европи, а по броју становника вероватно 
најмања. Већина Црнотраваца се иселила у градове Србије: Београд, Смедерево, Ниш, 
Лесковац, Крагујевац. 

Црнотравци су познати по грађевинарским делатностима у свим крајевима бивше СФРЈ. 
Прва грађевинска школа вуче корене од Зидарско-каменорезачког курса, који је у Црној 
Трави отворен решењем Министарства трговине и индустрије 15. септембра 1919. године. 
Убрзо после тога слични курсеви се отварају и на Власини (1921), у Сурдулици (1921), Рупљу 
(1925), Млачишту, Клисури, Масурици и Џепу. Државна грађевинско-занатска школа 
отворена је 1930. године, по одлуци истог министарства од 12.новембра 1930. године и радила 
све до Другог светског рата. После рата, прво је почела рад Грађевинска школа за пословође и 
ВКВ мајсторе, а доцније и Грађевинска техничка школа. Данас, када је популационо сведена 
на мало насеље, Црна Трава више није у стању сама да покрене свој развој. Шта је то 
условило да изузетно вредни грађевинари, који су се сналазили у свакој врсти посла у белом 
свету, нису били способни да свој завичај учине бољим и развијенијим - питање је које 
постављају нове генерације Црнотраваца. 

 

Демографски подаци 

Општина Црна Трава обухвата територију од 312 км 2 на којој према попису из 2011. године 
живи 1.663 становника у 25 насеља. Према густини насељености спада у групу најређе 
насељених општина у Србији (5 становника на 1 км 2). Насеља су уситњена, расута и збијеног 
типа. Више од половине насеља има мање од 100 становника. Највећа сеоска насеља су 
Градска (257), Преслап (158), Дарковце (91), Криви Дел (126) и Златанце (88). Интезитет 
исељавања и смањење становника сеоских насеља (који чине преко 2/3 укупног 
становништва) је врло изражен и могуће је у блиској будућности очекивати гашења читавих 
насеља, поготово у пограничном појасу. Основна демографска карактеристика становништва 
општине Црна Трава је убрзано демографско пражњење и миграциони процеси на подручју 
целе територије, како сеоских насеља, тако и седишта општине. Тај тренд илуструје чињеница 
да је у периоду од 1948 до 2011. године број становника смањен 5,3 пута. Према попису 
становништва из 2011. године на простору општине живи 1.663 становника или 5 становника 
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на 1 км2 . То је најмања густина насељености на подручју Републике. У односу на попис из 
2002. године број становника је смањен за 900 или 35%, при чему је женско становништво 
смањено за 37% а мушко за 33%. Број домаћинства према попису из 2011. године (797) се је 
смањио у односу на попис из 2002. године (1144) за 347 или 30,33%. Полна структура 
становништва има следеће карактеристике: учешће жена (према попису из 2011. године) 
износи 49,6%, и у односу на попис 2002. године смањено је за 1,2%. Мушко становништво по 
попису из 2011. године износи 50,3% и повећано је у односу на попис из 2002. године за 1,1%. 
Старосна структура становништва знатно је погоршана. Према попису из 2011. године број 
становника од 0 до 9 година износи 66 (3,96%), од 10 до 19 година 103 (6,19%), од 20 до 29 
година 128 (7,7%), од 30 до 39 година 126 (7,58%), од 40 до 49 година 209 (12,57%), од 50 до 
59 година 296 (17,8%) и преко 60 година 735 (33,25%) од укупног броја становника. Број 
радно-активног становништва учествује са 57,66% у укупној популацији. Овај контигент 
становништва је побољшао своју позицију у односу на попис из 2002. године (повећао се за 
20%). Учешће омладине (15 до 30 година) по попису из 2011. године износи 11,72%. У односу 
на попис 2002. године овај контигент становништва је смањен за 40%. Учешће жена у 
фертилној доби по попису из 2011. године износи 9,86%. Број избеглих и расељених лица са 
других подручја, а смештених у Црној Трави износи 20. У Црној Трави је веома неповољна 
образовна и квалификациона структура: велики број становника има само основно 
образовање. 

Стање привреде и перспектива економског развоја 

У свим доступним програмским документима који третирају локални економски развој, 
развојна позиција општине Црна Трава се оцењује као неповољна. Са становишта 
привредног развоја, уз уважавање критеријума који се користе код оцене развијености, 
општина је увршћена у ред најнеразвијених у Србији. Република је у више наврата из 
подстицајних средстава подржавала развојне програме општине. Након 80-тих година, из 
републичких средстава је изграђено више индустријских погона који се нису потврдили 
као реална основа за економски развој, већ су првенствено били у функцији задржавања 
потенцијалних миграната са ових простора. То су индустријски погони ПЈ ,,Јумко” у 
Преслапу, ПЈ Холдихг компаније ,,Симпо” у Црној Трави и погон ,,Леминд” такође у 
Црној Трави. Од оснивања, па до данас ниједан од ових погона није опстао на тржишту и 
није задржао почетни број запослених.  
 
Локални привредни и економски развој општине Црна Трава суочава се са бројним 
проблемима. Генерална слика је незадовољавајућа, општина се налази у стадијуму 
економске стагнације и припада групи привредно најмање развијених и економски 
најсиромашнијих општина у Републици Србији.  
 
Индустрија је неразвијена, индустријски погони отворени 1980-тих у Црној Трави су 
угашени, неактивни и с обзиром на деценијско пропадање тешко је обезбедити 
инвестициона средства за њихово поновно активирање. Доминантан извор прихода и 
основа локалне привреде јесу пољопривреда и сточарство као традиционалне делатности, 
које међутим не остварују довољне позитивне ефекте на подстицај развоја и у извесној 
мери услужни сектор делатности. Пољопривреда и сточарство обављају се применом 
традиционалних и застарелих агро-техничких метода, пољопривредна домаћинства махом 
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производе само за сопствене потребе, мало је оних произвођача који учествују на 
регионалном или националном тржишту са својим производима.  
 
Недостатак кадрова, финансијских средстава, неповољна демографска структура, број 
незапослених, ниска просечна месечна примања, просторна излованост, лоша саобраћајна 
повезаност и опремљеност простора су основни ограничаваући фактори економског 
развоја. Како би се у будућем периоду остварио привредни прогрес, макар у извесној мери, 
развој економије би требао бити усмерен ка коришћењу реалних потенцијала и ресурса 
који су доступни уз уважавање свих недостатака и органичења простора. Предност дати 
малим и средњим произвођачким и прерађивачким погонима, активирати развој органске 
пољопривреде и производњу еколошки безбедне хране, развоју сточарства (пре свега кроз 
оснивање мини фарми коза, оваца и говеда), производњи прехрамбених производа од 
млека и меса, воћарству (узгајање бобичастог воћа), оснивању мањих произвођачких 
погона дрвне индустрије и развоју туризма. 

Према подацима и проценама Републичког завода за статистику из 2017. године, број 
запослених на територији општине, рачунајући и регистроване индивидуалне 
пољопривреднике је 672, што је за 100 мање него у 2016. години. Према подацима РЗС из 
2017. године на територији општине регистровано је 20 активних привредних друштава и 
чак 300 предузетника. Овај број није реалан из разлога што многи предузетници, због 
повољнијег пореског третмана своје радње региструју на територији општине Црна Трава. 

 

Туризам као потенцијал економског развоја 

Територија општине Црна Трава располаже значајним ресурсима и потенцијалима за развој 
туристичке делатности, па ипак поред свих могућности, туризам готово да и није развијен. 
Постојећи смештајни капацитети су недовољни и врло често лоше уређени, опремљеност 
туристичком инфраструктуром и пратећим садржајима је занемарујућа, а туристичка понуда 
је врло ограничена. Велики проблем престављају и недовољно развијена саобраћајна и 
комунална инфраструктура (лошија саобраћајна повезаност, снабдевање водом, каналисање 
отпадних вода, одлагање комуналног и другог отпада, јавна расвета, ниска енергетска 
ефикасност и чести кварови на електро мрежи, слабија телекомуникациона и интернет 
мрежа). Проблеми се посебно умножавају у зимском периоду, када су због велике количине 
снега путеви непроходни, а губици електричне енергије чести. Због свега број туриста на 
годишњем ниву је изузетно низак.  
 
Оно на чему треба базирати развој туризма јесу квалитетни природни, планински предели 
изузетних естетских вредности, богати шумски комплекси, очувано земљиште, квалитетан 
ваздух, бројни планински токови и изворишта који додатно оплемењују простор, богат 
биодиверзитет (заступљени су репрезентативни примерци како флоре, тако и фауне), 
заштићена подручја, близина Власинског језера, традиционална сеоска домаћинства као 
типични представници подручја регије Власине и Крајишта и др. Према томе развој туризма 
треба усмерити ка следећим типовима: одрживи и еколошки туризам, планински, спортско-
рекреативни (алпинизам, бициклизам, хајкинг, авантруристички туризам и сл.), здравствени, 
излетнички, екскурзиони, едукативни и научни, манифестациони, ловни и риболовни, сеоски, 



Страна 1976 – Број 16 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 2. јyл 2019.

Страница	10	од	17	
	

агротуризам (нови вид туризма везан за пољопривредне делатности) и др. Туризам базиран на 
еколошки одговорном понашању, где је главни мотив природна и културна баштина у многим 
европским државама представља ефикасан инструмент заштите природног окружења, 
успостављања одрживости и унапређења здравља људске популације, али и локалног и 
регионалног економског развоја. Такав облик туризма не захтева велика почетна улагања, а 
омогућава локалном становништву додатни извор прихода.  
 
Искуства других планинских подручја у свету указују да је контролисан и одржив развој 
туризма у комбинацији са другим комплементарним активностима (органска пољопривреда, 
шумарство, заштита предела) највише допринео очувању ресурса, природних вредности и 
развоју локалних заједница. Очување, унапређење, заштита и рационално коришћење 
природних ресурса, културно-историјских и етно-вредности представљају полазне 
критеријуме и мерила за развој планинских подручја. Осим заштите природних елемената 
простора, подједнако је важно очувати културну баштину и културни индентитет локалних 
заједница. Културно наслеђе планинских подручја подједнако је угрожено друштвеним 
променама, те је важно успоставити интегралну заштиту природног и културног наслеђа. У 
наредном периоду потребно је активније радити на развоју туризма општине Црна Трава кроз 
увођење алтернативних облика туристичке активности, на унапређивању туристичке 
инфраструктуре, ширењу смештајних капацитета и пратећих садржаја са циљем 
диверзификације туристичке понуде, продужења трајања боравка и привлачења већег броја 
домаћих, а посебно страних туриста.  
 
Просторним планом Општине Црна Трава издвојене су четири предеоне целине/зоне које, 
према одликама и међусобном прожимању, представљају сегменте специфичне туристичке 
понуде у простору општине:  

- Западна предеона целина – обухвата простор западно од реке Власине. Са полазним 
местом Црна Трава и главним туристичким правцем Чемерник – Гремада – Острозуб. 
Планом се предвиђа да туристички садржаји и понуде на овом правцу буду део 
интегралне понуде и везе Власинско језеро – Власотинце. У ову туристичку осовину 
развоја се у укључују, са својим специфичним предеоно-културолошким садржајма и 
насеља кроз која пролази (Млачиште, Бајинци, Јовановци па до Доброг Поља, које као 
насеље са појединим функцијама треба да обезбеди друге намене, сервисне, услужне, 
као допуна туристичкој понуди). Преко 80% површине источне предеоне целине је на 
висини од преко 1000 метара надморске висине са изузетним вредностима лепоте 
предела. 

- Централана предеона целина – са планином Плана као централним мотивом, обухвата 
простор источно од реке Власина до насеља Дарковце на северу и насеља Преслап на 
истоку. Насеље Златанци је планирано као насеље са специфичним функцијама, 
односно центар ове туристичке целине. Надморска висина је преко 1000м, са највишим 
врхом општине Орловац 1707м. Јужни део ове предеоне целине је део проглашеног 
Предела изузетних одлика Власина.  

- Северна предеона целина – северни део општине са Састав Реком као централним 
насељем за информације и сервис. Потпуну афирмацију овај простор ће имати 
реализацијом акумулације Свође уз контролисане режиме коришћења у складу са 
зонама санитарне заштите.  

- Источна предеона целина – обухвата простор К.О. Кална, Преслап и Градска. 
Специфичани предели под шумама, са теренима великог нагиба и успона, 
пространства ливада и пашњака, условили су планирање посебних видова туризма 
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(планинарења, брдско пешачење и бициклизам, параглајдинг и други екстремни 
спортови...), са најмање потребних улагања у туристичку инфраструктуру. Подручје 
Тумба је коначно одредиште ове предеоне целине.  

 
Најзначајнија постојећа и планирана туристичка места, комплекси и пунктови на територији 
општине Црна Трава јесу: Црна Трава, Гребенско-панорамском туристички коридор: 
Чемерник – Гремада – Острозуб, планински комплекс Плана и значајнија туристичка насеља: 
Брод, Криви Дел, Златанце, Бајинци, Млачиште, Јовановци, Чука (еколошки, сеоски, 
излетнички, рекреативни, манифестациони туризам), Састав реке, Градска и Рупље 
(транзитни туризам).  
 
Туристички производ дестинације представља интегрални производ састављен од одређеног 
броја елемената као његових конституишућих делова (атрактивност, приступачност и услови 
за боравак). Атрактивност туристичког производа Црна Трава чини комбинација разних 
елемената природне и друштвене атрактивности. Друштвену атрактивност Црне Траве чини 
њено културно-историјско наслеђе и антропогени ресурси: историјски споменици из  Првог и 
Другог светског рата светског рата, верски објекти,  културне манифестације, сеоска 
архитектура, фолклор, гастрономија, стари занати и сл. Као ограничавајући фактори јачања 
туристичког производа општине Црна Трава издваја се (не)приступачност ове туристичке 
дестинације у односу на  туристичко тржиште, у смислу његове удаљености и трошкова које 
је потребно направити да би се дошло до туристичког производа. Услови за боравак 
подразумевају све елементе туристичке понуде Црне Траве из домена: смештаја: хотелски 
смештај и смештај у сеоским домаћинствима и викендицама, исхране – ресторани, кафане, 
брза храна и други угоститељски објекти и као последње елементи забаве, разоноде, 
рекреације – риболов, лов, пешачење, планинарење, пливање, спортске активности, излети и 
др. Генерално посматрано смештајни капацитети општине Црна Трава су веома оскудни, а и 
угоститељство које је пратећа делатност туризму такође је недовољно развијена, што значи да 
су и сами постојећи услови боравка ограничавајући фактор развоја туризма.  
 
Разматрано подручје погодно је за ширење и развој како зимске, тако и летње туристичке 
понуде. Зимска туристичка понуда треба бити базирана на могућности бављења зимским 
спортовима: скијањем, алпинизмом или неким другим облицима рекреације. Летња 
туристичка понуда може бити у већој мери дисперзна, те да се потенцијалним туристима 
понуди широк дијапазон туристичких и спортско-рекреативних активности: бициклистичке и 
пешачке туре, камповање, дневни излети, лов и риболов, сакупљање лековитог биља, 
параглајдинг, научно-едукативни, културни, манифестациони, авантуристички, омладински, 
здравствени, рурални и екотуризам (који може укључити различите еко-кампове и еко-
радионице и сл.).  
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2. УСТАНОВA ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА  

 

Историјски осврт на развој предшколске установе  у општини Црна Трава 

Предшколску установу „Младост“ у Црној Трави основала је Скупштина самоуправне 
интересне заједнице дечије заштите општине Црна Трава 27.11.1986. године. 

У одлуци се наводи да је делатност Радне организације Дечији вртић „Младост“ у 
оснивању, предшколско васпитање и образовање деце узраста до 3 године и деце од 3 године 
до поласка у основну школу. Одлуком је дифинисано стицање средстава, права и одговорност 
привременог пословног органа и доношење акта о систематизацији, као и друга питања од 
значаја за формирање радне организације. 

Изградња дечијег објекта за децу у Црној Трави завршена је 1990 .године уз значајно 
учешће Републичког фонда дечије заштите. 

Предшколска установа у Црној Трави располагала је и прилагођеним простором у 
основној школи „ Александар Стојановић“. 

Предшколска установа почела је са радом 11.02.1991. у новом изграђеном објекту. 

Приказ мреже јавних предшколских установа  

Мрежу предшколске установе  сачињава 1 објекат са седиштем у Црној Трави. Школске 
2014/2015. године отворено је истурено одељење у селу Градска. Истурено одељење је исте 
године укинуто по истеку припремног предшколског програма. Постојећа мрежа 
предшколске установе утврђена је Одлуком о мрежи предшколске установе  на територији 
општине Црна Трава. 

Предшколска установа „Младост“ Црна Трава у Црној Трави  
 

� Адреса:  16215 Црна Трава 
� Телефон: +381 (0)16/811-277 
� Email: pumladostct@mts.rs 
� Предшклска установа „Младост“ Црна Трава се налази у Црној Трави  
� Васпитно образовани програм похађа 22 васпитаника  
� Васпитно образовани програм се одвија на српском језику  

 
ПРИЛОГ:  Преглед предшколске установе са бројем васпитаника и група у школској 2012/13. 
и 2018/19.  
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Редни број 

Назив предшколдке 
установе  

Број васпитаника 
ш
колска 2012/13. 

Број група  ш
колска 

2012/13. 

Број васпитаника 
ш
колска 2018/19. 

Број група 
ш
колска 2018/19. 

О
птимални број 

одељ
ењ
а 

ш
колска 2019/20. 

И
спуњ

еност 
критеријума броја 
ученика да/не 

1. Предшколска установа 
„Младост“ Црна Трава  

20          2 22 2 2 ДА 

 

Просторни распоред  

Васпитно-образовни рад у оквиру предшколске установе се тренутно изводи у Црној 
Трави у 2 васпитно образовне групе и то : 

 
-мешовита група од 1 до 5,5 година 
- група прдшколаца од 5,5 до 6, година . 

             
Радне јединице Предшколске установе „Младост“ Црна Трава у Црној Трави имају 

потребан кадар за несметано извођење васпитно-образовног рада (изузев за ученике са 
сметњама у развоју), довољан број помоћног особља и административно-финансијских 
радника.  

Територија Општине Црна Трава се простире на 312км2 и  обухвата 25 насељених места. 
Према попису становништва из 2001. године број становника општине Црна Трава износио је 
2563, према попису из 2011. тај број је 1663, док су процене Републичког завода за 
статистику да је средином 2017. године тај број пао на 1278, односно да је густина 
насељености 4 становника по км2. 

Према подацима Републичког завода за статистику за 2017. годину проценат 
становника старости до 17 година у укупном броју становника износи 7%, старости од 18 до 
64 године износи 58%, а преко 65 је 37%.  

Пад броја становника, узрокована ниском стопом фертилитета, као и великом 
миграцијом, узрокује и пад у броју деце предшколског узраста, те се долази до ситуације да 
на великој територији живи веома мали број деце. 

У складу са описаним чињеницама и из наведених разлога, васпитно образовање се на 
територији општине Црна Трава организује у једној предшколској установи. Седиште 
предшколске установе  је у Црној Трави.   
 

Анализа кретања броја предшколаца, укупног броја васпитаника и броја група у 
претходне четири године 

	

У циљу анализе тренда кретања броја предшколаца и укупног броја васпитаника у 
претходне четири школске године (2015/16.-2018/19.година) прикупљени су одговарајући 
подаци и приказани у прилогу: 
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ПРИЛОГ: Приказ броја предшколаца и броја група у тренутно важећој мрежи 
предшколских установа  

 

 

 

Редни број 

Назив предшклске 
установе 

2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. Б
рој  
предш

колаца 

 / бр. група 

Б
рој 
предш

колаца 

/бр .група 

Б
рој 
предш

колаца 

бр. група 

Б
рој 
предш

колаца 

бр. група 

1. ПУ“Младост“ Црна Трва  7 2 6 2 5 2  5 2 

 

Просторни и кадровски капацитети предшколске установе 

ПРИЛОГ: Приказ просторних и кадровских капацитета предшколске установе , стање у 
школској 2018/19 години1 

Редни број 

Назив предшколске 
установе 

Године изградњ
е и 

доградњ
е 

П
оврш

ина  
унутраш

њ
ег 

простора – м
2 

П
оврш

ина 
ф
искултурне сале - 
м

2 

Број васпитаника 
2015/16 

Број обрачун-ских 
радника2015/16 

Број васпитаника 
2018/19. 

Број обрачун-ских 
радника 2018/19. 

1. ПУ“Младост „Црна Трава  514,14м2 0 24     8 22 8 
 

	

	

3. ПЛАН РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА  
Број рођене деце и број предшколаца  

ПРИЛОГ: Број  предшколаца, почев од 2010-2018.године је следећи: 

 

 

																																																													
§ Подаци	у	табели	дати	су	у	циљу	симаулације	трендова	и	дефинисања	предлога	могућих	решења	
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Општина Црна Трава нема породилиште, тако да се деца рађају, углавном, у Лесковцу и 
тамо бивају уписана у матичне књиге. С друге стране, према подацима Републичког завода за 
статистику, у 2015. години на територији општине је рођено 6 беба, у 2016. – 7, у 2017. – 7. 
Тренд рађања у наредном периоду неће много одступати, у највећем броју случајева реч је о 
једноцифреном броју новорођене деце, а одређени проценат њих, услед миграција, не буде 
уписан у предшколску установу на територији општине Црна Трава. Очекује се исти или 
незнатно мањи број деце у предстојећем периоду, док је тешко вршити процене да ли ће и 
колико број деце бити рођено у околним насељима, која су двадесет и више километара 
удаљена од објекта предшколске установе. Управо рођење деце у тим удаљеним насељима и 
одлука њихових родитеља да настави живот у њима, рађа потребу за отварањем издвојених 
одељења. С обзиром на тренд кретања броја предшколске деце у претходним годинама, као и 
неких предвиђања за предстојећи период, као адекватним се сматра решење да се мрежа 
предшколских установа на територији општине Црна Трава састоји из једне предшколске 
установе, са седиштем у Црној Трави, а да се према указаним потребама (рођење већег броја 
деце у неком од насеља) отвори и неко издвојено одељење. Предшколска установа „Младост“ 
не располаже објектима ван свог седишта, али би за случај постојања потребе отварања 
издвојеног одељења у неком од насељеним места, објекат био обезбеђен давањем на 
коришћење неког од објеката у јавној својини општине или давањем просторија основне 
школе на територијама тих насеља, а у договору са Основном школом „Александар 
Стојановић“. 
 

4. ЗАКЉУЧАК 

4.1  Развој мреже предшколске установе  у наредних четри -осам година 

План развоја мреже предшколске установе  у наредних четири до осам година заснива 
се на следећим констатацијама и закључцима: 

 

Школска година 

Број уписане деце у 
предшколски 
програм 

2010/2011. 6                                                                                                                                              

2011/2012. 5 

2012/2013. 7 

2013/2014. 5 

2014/2015. 8 

2015/2016. 7 

2016/2017. 6 

2017/2018. 5 
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1. Опстанак предшколске установе зависи од демографске ситуације у средини у којој 
се налазе, али исто тако је евидентно да гашење истурених одељења додатно 
подстиче негативне демографске трендове у општини, јер је већ више пута уочено 
да кад место остане без деце предшколског узраста , брзо  остане и без 
становништва.  Полазећи од ове констатације и од чињенице да предшколско 
васпитање на подручју општине Црна Трава има дугу и богату историју и традицију, 
Мрежа предшколске установе  на територији општине Црна Трава, са једним 
објекотом и повременим истуреним одељењем , може се сматрати добрим 
решењем. То значи, да ће се и надаље радити доследно и одговорно на даљем 
развоју мреже предшколских установа. 

2. У наредном периоду (2019.-2025.) локална самоуправа општине Црна Трава ће 
пратити развојне програме и пројекте у области образовања на нивоу државе, 
анализираће друштвено-економска кретања на својој територији; по потреби ће 
учествовати у изради локалних пројеката из области васпитања и  образовања и др; 
примењиваће законска решења донета из области предшколског образовања, и у 
складу са тим прилагођавати и утврђивати подручја предшколске установе , број и 
просторини распоред предшколских објекта. 

3. У циљу обезбеђивања доступности предшколског  образовања за особе са сметњама 
у развоју, поред општих услова, општина ће посебно радити на обезбеђивању 
бесплатног превоза и боравка васпитаника на већој удаљености, радиће на 
побољшању физичке доступности простора у којима се одвија васпитно-образовни 
рад, на обезбеђивање техничких помагала, могућности коришћења адаптираних 
информационо-комуникационих средстава и учења на даљину, на пружању  помоћ 
персоналног асистента и сл. 

4. Посебно ће се пратити упис васпитаника у предшколски програм . 
5. Посебна пажња посветиће се ревитализацији пограничних/сеоских подручја са 

изразито ниском стопом природног прираштаја. Радиће се на  стварању  услова за 
задржавање становништва у овим срединама и на одржавању и развој живота у 
истом, посебно у породицама које су опредељене за пољопривреду као основно 
занимање. Потребно је додатно саобраћајно и инфраструктурно унапредити живот и 
рад у овим срединама. 

 

5.  ОДЛУКА О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  
 

5.1  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Ha основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/17, 27/18(I) – др.закон, 27/18 (II) –др.закон и 10/2019), члана 
2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта o 
мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“ бр. 21/2018), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 
47/2018), члана 40. Статута општине Црна Трава, број 06-77/2019-01 од 25.03.2019. године, 
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана __.2019. доноси 
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О Д Л У К У 
О мрежи установа за децу у општини Црна Трава  

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се мрежа установа за децу у општини Црна Трава. 
 

Члан 2. 
Мрежа прешколских установа у општини Црна Трава састоји се од : 
 
1. Предшколска установа „Младост“Црна Трава у Црној Трави и то : 

 
а)  Целодневни боравак: 
 

- За узраст деце од 1 до 5,5 година                                      садашњи број  
                                                                                                           једна група  
 
 
 
 б) Четворочасовни програм 
  

- За узрaст деце 5,5 годинa - 6,5 година                                  једна група  
    
 

Члан 3. 
 

            Обим делатности изражен у броју група по облицима рада са децом утврђује се 
Годишњим програмом  рада који доноси установа у складу са Законом, а одобрава га 
Скупштина општине Црна Трава . 
                                                                        

Члан 4. 
            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Службеном  гласнику 
града Лесковцу .“ 
 

 
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Ha основу члана 104. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 
88/17, 27/18(I) – др.закон, 27/18 (II) –др.закон и 10/2019), 
члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта o мрежи 
јавних основних школа ("Службени гласник РС" бр. 
21/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 и 47/2018), члана 40. Статута општине 
Црна Трава, ("Службени гласник града Лесковца, број 
8/2019) и Елабората о мрежи предшколских установа 
са седиштем на територији општине Црна Трава, број 
06156/201901 од 24.06.2019. године Скупштина 
општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана 
24.06.2019. доноси

ОДЛУКУ

О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

Члан 1.

Овом Oдлуком утврђује се мрежа предшколских 
установа за децу на територији општине Црна Трава.

Члан 2.

Мрежа прешколских установа на територији општине 
Црна Трава састоји се од :

1. Предшколска установа "Младост"Црна Трава у 
Црној Трави и то :

а)  Целодневни боравак:
 За узраст деце од 1 до 5,5 година 

б) Четворочасовни програм
 За узрaст деце 5,5 годинa  6,5 година 

Члан 3.

Обим делатности изражен у броју група по облицима 
рада са децом утврђује се Годишњим програмом  рада 
који доноси установа у складу са Законом, а одобрава 
га Скупштина општине Црна Трава .

Члан 4.

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

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

383.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 
52. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 15/2016), члана 63. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта јавног предузећа за комуналну дела
тно ст и путну инфраструктуру "Вилин Луг" са Зако
ном о јавним предузећима, број 06290/201601 од 
07.10.2016. године,  члана 40. тачка 12. Статута општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019) и члана 155. Пословника Скупштине општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава на седници 
одржаној дана 24.06.2019. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 
И ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ "ВИЛИН ЛУГ", 

ЦРНА ТРАВА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Зорану Милчићу, дипл.
грађ.инжењеру из Брода  општина Црна Трава, 
престао мандат на функцији вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за комуналну делатност 
и путну инфраструктуру "Вилин Луг" у Црној Трави. 

2. До престанка мандата имнованог дошло је због 
истека периода на који је именован.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Ди спозитив Решења објавити у "Службеном гла

снику града Лесковца", а Решење са образложењем до
ставити Зорану Милчићу и Јавном предузећу за комуналну 
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делатност и путну инфраструктуру "Вилин Луг"  Црнa 
Травa.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Ре
шења може се покренути спор пред Вишим судом у Ле
сковцу у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

384.
На основу члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 
52. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 15/16), члана 63. Одлуке о усклађивању осни
вачког акта јавног предузећа за комуналну дела тност 
и путну инфраструктуру "Вилин Луг" са Законом о 
јавним предузећима, број 06290/201601 од 07.10.2016. 
године, члана 40. тачка 12. Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019) и члана 155. Пословника Скупштине општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава на седници 
одржаној дана 24.06.2019. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ "ВИЛИН ЛУГ"  
У ЦРНОЈ ТРАВИ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Милчић, дипл.грађ.инже
њер из Брода – општина Црна Трава за вршиоца ду
жности директора Јавног предузећа за комуналну 
делатност и путну инфраструктуру "Вилин Луг" у 
Црној Трави, до именовања директора по конкурсу, а 
најдуже шест месеци.

2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Диспозитив решења објавити се у "Службеном 

гласнику града Лесковца".

4. Решење са образложењем доставити именованом 
и Јавном предузећу за комуналну делатност и путну 
инфраструктуру "Вилин Луг"  Црнa Травa.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Ре
ше ња може се покренути спор пред Вишим судом у 
Лесковцу у року од 30 дана од дана пријема овог ре
шења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

385.
На основу члана 64. Пословника Скупштине општине 
Црна Трава, ("Службени гласник града Лесковца", 
број 8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на 
седници одржаној дана 24.06.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ  
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

I) Разрешавају се чланови радних тела Скупштине 
општине Црна Трава и то: 

1. Савет за буџет и финансије: 

 Светлана Ђорђевић, са места председника Савета,

 Драгана Дојчиновић, са места члана Савета и

 Ватрослав Славковић, са места члана Савета

2. Савет за урбанизам,стамбенокомуналне дела тно
сти и заштиту животне средине

 Станча Стојановић, са места председника Савета,

 Милан Стојановић, са места члана Савета 

 Милча Савић, са места члана Савета
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3. Савет за друштвене делатности

 Миле Илић, са места председника Савета,

 Биљана Бабић, са места члана Савета и

 Аца Стојановић, са места члана Савета

4. Савет за привреду, пољопривреду и развој села

 Тома Новковић, са места председника Савета,

 Града Маринковић, са места члана Савета и

 Веселин Јовашевић, са места члана Савета

5. Савет за социјалну политику

 Миле Младеновић, са места председника Савета,

 Марина Николић, са места члана Савета и

 Весна Николић, са места члана Савета

6. Комисија за статут

 Милија Николић, са места председника Комисије,

 Љубиша Савић, са места члана Комисије и

 Александар Николић, са места члана Комисије.

7. Комисија за избор, именовање и одликовања

 Александар Глигоријевић, са места председника 
Комисије,

 Владан Радисављевић, са места члана Комисије и

 Влада Станачков, са места члана Комисије.

8. Комисија за мандатноимунитетска питања

 Александар Глигоријевић, са места председника 
Комисије,

 Соња Ристић, са места члана Комисије и
 Игор Дојчиновић, са места члана Комисије.

9. Комисија за преставке и жалбе

 Миле Младеновић, са места председника Ко
мисије,

 Милија Николић, са места члана Комисије и
 Иван Синадиновић, са места члана Комисије.

10. Комисија за сарадњу са другим општинама и гра
довима

 Владан Николић, са места председника Комисије,

 Станча Стојановић, са места члана Комисије и

 Зоран Милчић, са места члана Комисије.

11. Административни одбор

 Јоца Митић, са места председника Одбора,
 Предраг Благојевић, са места члана Одбора и
 Зора Костић, са места члана одбора

12. Савет за младе

 Милија Николић, са места председника Савета
 Марко Крстић, са места члана Савета
 Неда Ђорђевић, са места члана Савета

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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386.
На основу члана 64. Пословника Скупштине општине 
Црна Трава, ("Службени гласник града Лесковца", 
број 8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на 
седници одржаној дана 24.06.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ 
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

1. За чланове Савета за буџет и финансије именују 
се: 

 Светлана Ђорђевић, одборник, на предлог одбо
рни чке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИ ЈА ПО
БЕЂУЈЕ",

 Драгана Дојчиновић, одборник, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ" и

 Ватрослав Славковић, из реда грађана, на пре длог 
одборничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ".

2. За чланове Савета за урбанизам,стамбенокому
налне делатности и заштиту животне средине име
нују се:

 Станча Стојановић, одборник, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ",

 Драган Стаменковић, одборник, на предлог 
одбо рни чке групе "Социјалистичка партија Србија – 
(СПС) – Ивица Дачић" и

 Милча Савић, из реда грађана, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ".

3. За чланове Савета за друштвене делатности име
нују се:

 Миле Илић, одборник, на предлог одборничке 
гру пе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕ ЂУ
ЈЕ",

 Биљана Бабић, одборник, на предлог одборничке 
групе "Социјалистичка партија Србија – (СПС) – 
Ивица Дачић" и

 Ивана Голубовић, из реда грађана, на предлог 
одборничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ".

4. За чланове Савета за привреду, пољопривреду и 
развој села именују се:

 Соња Ристић, одборник, на предлог одборничке 
групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕ ЂУ
ЈЕ",

 Града Маринковић, одборник, на предлог одбо
рни чке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПО БЕЂУЈЕ" и

 Веселин Јовашевић, из реда грађана, на предлог 
одборничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИ
ЈА ПОБЕЂУЈЕ".

5. За чланове Савета за социјалну политику именују 
се:

 Миле Младеновић, одборник, на предлог одбо рни
чке групе "Социјалистичка партија Србија – (СПС) – 
Ивица Дачић",

 Марина Николић, одборник, на предлог одборничке 
групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ" 
и 

 Весна Николић, из реда грађана, на предлог одбо
рни чке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ".

6. За чланове Комисије за статут именују се:

 Љубиша Савић, одборник, на предлог одборничке 
групе "Социјалистичка партија Србија – (СПС) – 
Иви ца Дачић",

 Милија Николић, одборник, на предлог одборни
чке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕ
ЂУЈЕ" и

 Александар Николић, из реда грађана, на предлог 
одборничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИ
ЈА ПОБЕЂУЈЕ".
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7. За чланове Комисије за избор, именовање и одли
ковања именују се:

 Александар Глигоријевић, одборник, на предлог 
одборничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПО БЕЂУЈЕ",

 Владан Радисављевић, одборник, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ" и

 Влада Станачков, из реда грађана, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ".

8. За чланове Комисије за мандатноимунитетска пи
тања именују се:

 Александар Глигоријевић, одборник, на предлог 
одборничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ",

 Соња Ристић, одборник, на предлог одборничке 
групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ" 
и

 Игор Дојчиновић, из реда грађана, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ".

9. За чланове Комисије за преставке и жалбе именују 
се:

 Миле Младеновић, одборник, на предлог одборни
чке групе "Социјалистичка партија Србија – (СПС) – 
Ивица Дачић",

 Милија Николић, одборник, на предлог одборничке 
групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ" 
и

 Иван Синадиновић, из реда грађана, на предлог 
одборничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ".

10. За чланове Комисије за сарадњу са другим општи
нама и градовима именују се:

 Владан Николић, одборник, на предлог одборни
чке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ",

 Станча Стојановић, одборник, на предлог одбо
рни чке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИ ЈА 
ПОБЕЂУЈЕ" и

 Зоран Милчић, из реда грађана, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИ ЈА 
ПОБЕЂУЈЕ".

11. За чланове Административног одбора именују се:

 Јоца Митић, одборник, на предлог одборничке групе 
"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ",

 Предраг Благојевић, одборник, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ" и

 Зора Костић, из реда грађана, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ".

12. За чланове Одбора за прописе и управу именују 
се:

 Марина Николић, одборник, на предлог одборничке 
групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ",

 Милан Стојановић, одборник, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ" и

 Аца Стојановић, из реда грађана, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ".

13. За чланове Одбора за рад и развој месних 
заједница именују се:

 Марко Крстић, одборник, на предлог одборничке 
групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ",

 Љубиша Савић, одборник, на предлог одборничке 
групе "Социјалистичка партија Србија – (СПС) – Ивица 
Дачић" и

 Раде Рашић, из реда грађана, на предлог одборничке 
групе "Социјалистичка партија Србија – (СПС) – Ивица 
Дачић".

14. За чланове Одбора за утврђивање предлога назива 
улица, тргова, заселака и делова насељених места 
именују се:
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 Драган Стаменковић, одборник, на предлог одбо
рничке групе "Социјалистичка партија Србија – (СПС) 
– Ивица Дачић",

 Владан Николић, одборник, на предлог одборничке 
групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ" 
и

 Гордана Златковић, из реда грађана, на предлог 
одбо рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ".

15. За чланове Одбора за односе са верским заје
дницама именују се:

 Града Маринковић, одборник, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПО
БЕЂУЈЕ",

 Марко Крстић, одборник, на предлог одборничке 
групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ" 
и

 Света Ђикић, из реда грађана, на предлог одборни
чке групе "Социјалистичка партија Србија – (СПС) – 
Ивица Дачић".

16. За чланове Одбора за борбу против корупције 
име нују се:

 Предраг Благојевић, одборник, на предлог одбо
рничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПО БЕЂУЈЕ",

 Владан Радисављевић, одборник, на предлог 
одборничке групе "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИ
ЈА ПОБЕЂУЈЕ" и

 Драган Голубовић, из реда грађана, на предлог 
одборничке групе "Социјалистичка партија Србија – 
(СПС) – Ивица Дачић".

17. Мандат новоименованим члановима радног тела 
из ове Одлуке траје до истека мандата Скупштине 
општине Црна Трава.
18. Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеног гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК

Јоца Митић

ЛЕСКОВАЦ
387.
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, 81/09исправка, 64/2010одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/2013одлука УС, 50/2013одлука УС, 
98/2013одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одељења 
за урбанизам, Градске управе града Лесковца, по 
претходно прибављеном Мишљењу Одељења за 
заштиту животну средину Градске управе града 
Лесковца бр. 78/1909 од 27.03.2019. год. доноси:

РЕШЕЊЕ

О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
(ВЕЗА ДП ПА РЕДА БРОЈ 258 (ВЕЗА СА 

ДРЖАВНИМ ПУТЕМ А1 (ПЕТЉА ЛЕСКОВАЦ 
ЦЕНТАР)  ЛЕСКОВАЦ  ВЛАДИЧИН ХАН  

ВРАЊЕ  БУЈАНОВАЦ  ДРАЖАВНА ГРАНИЦА 
СА БЈР МАКЕДОНИЈОМ) СА ОП  17 

БОГОЈЕВЦЕ  ДОЊА ЛОКОШНИЦА  ГОРЊА 
ЛОКОШНИЦА)

1/НЕ приступа се о изради Стратешке процене утицаја 
на животну средину ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
(веза ДП ПА реда број 258 (веза са државним путем 
А1 (петља Лесковац центар)  Лесковац Владичин 
Хан  Врање  Бујановац  државна граница са БЈР 
Македонија) са ОП  17 Богојевце  Доња Локошница 
 Горња Локошница) (у даљем тексту: План детаљне 
регулација).

AKTI GRADSKE UPRAVE
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2/ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (веза ДП Па 
реда број 258 (веза са државним путем А1 (петља 
Лесковац центар)  Лесковац  Владичин Хан   Врање 
 Бујановац  државна граница са БЈР Македонијом) са 
ОП  17 Богојевце  Доња Локошница  Горња Локо
шница) (у даљем тексту: План детаљне регу лације) 
изра ђује се у циљу стварања услова про сторног развоја 
пла нског подручја односно реали за ција и повезивање 
општинског пута (веза ДП ПА ре да број 258 (веза са 
државним путем А1 (петља Лесковац центар)  Лесковац 
 Владичин Хан  Врање  Бујановац  државне границе 
са БЈР Македонија са ОП17 Богојевце  Д. Локошница 
 Г. Локошница).
Израдом и доношењеа Плана стварају се планске могу
ћности за повезивање насеља исотчне од Аутопута Е75 
на државну путну мрежу (Доње и Горње Локошнице, 
Брејановца, Чифлук Разгојнски, Разгојне, Бабичког, 
Бого јевца и др.).
Изградњом ове везе се остварује боља повезаност са 
градским центром и суседним ретионима ради подстицања 
равномерног просторног развоја, кроз ства рања услова за 
повезивање неразвијених и изолованих подручја са већим 
насељима и омогућавања њиховог приступа магистраним 
инфраструктурним систиемима.

3/ На основу карактеристика Плана из става 2 ове 
Одлуке и Мишљења Одељења за заштиту животне 
средине Градске управе града Лесковца бр. 78/19
09 од 27.03.2019. 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 (ве
за ДП ПА реда број 258 (веза са државним путем 
А1 (петља Лесковац центар)  Лесковац  Владичин 
Хан  Врање  Бујановац  државна граница са БЈР 
Македонијом) са ОП17 Богојевце  Д. Локошница  
Г. Локошница) поверена је ЈП Урбанизам и изградња 
Лесковац. Средства за израду плана обезбеђује Град 
Лесковац.

5/ Ово Решење се објављује у "Службеном гла сни
ку Града Лесковца", саставни је део Одлуке о изради 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ и ступа на снагу 
даном објављивања.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр. 350158/1902 од 23.05.2019. године

Шеф Одељења
Жикица Стојановић, дипл. ецц

388.
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 плани
рању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09испра вка, 64/2010одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/2013одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013одлука 
УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18), Одељења за урбанизам, 
Градске управе града Лесковца, по претходно приба
вљеном Мишљењу Одељења за заштиту животну 
средину Градске управе града Лесковца бр. 314/1809 
од 13.12.2018 год. доноси:

РЕШЕЊЕ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ СКОБАЉИЋ ГРАД

1/ Приступа се о изради Стратешке процене утицаја 
на животну средину ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ СКОБАЉИЋ ГРАД (у да
љем тексту: План детаљне регулације).

2/ У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне среди
не на подручју обухваћеног планом, значај и кара
ктеристике плана, карактеристике утицаја планираних 
садржаја на микро и макро локацију и друга питања и 
проблема заштите животне средине у складу са кри
теријумима за одређивање могућих значајних ути цаја 
плана на животну средину а узимајући у обзир пла ни
ране немене.
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3/ О извршеној стратешкој процени утицаја пла
на на ћивотну средину израдће се извештај који ће 
обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
Став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи
вотну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 
88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој про
цени утицаја су:

1. полазне основе стратешке процене;
2. опште и посебне циљеве стратешке процене и 

избор индикатора;
3. процени могућих утицаја са описом мера пре

дви ђених за смањење негативних утицјаа на живо тну 
сре дину;

4. смернице за израду стратешких процена на ни
жим хијерархијским нивоима и процене утицаја про
јеката на животну средину;

5. програм праћења стања животне средине у току 
спровеђења плана и програма (мониторнинг);

6. приказ коришћења методологије и тешкоће у 
изра ди стратешке процене;

7. приказ начина одлучивања, опис разлога који 
су били одлучујући за избор датог плана са аспекта 
ра зматраних варијантих 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 
размљив јавности и

9. друге податке од значаја за стратешку процену.

У оквиру полазбних основа стратешке процене утвр
диће се постојеће стање и квалитет чинилаца жи вотне 
средине (ваздух вода земљиште) у границама, пре
дметног плана. У случају непосојања релевантних пода
така, извршиће се циљна мерења у складу са Законом.

4/ Извештај о стратешкој процени утицаја плани
раних намена на животну средину ПЛАНА ДЕТА

ЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ 
СКО БАЉИЋ ГРАД део је документације која се при
лаже уз план.

5/ Израда ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
СПОМЕНИК КУЛТУРЕ СКОБАЉИЋ ГРАД по
верена је ЈП Урбанизам и изградња Лесковац. Израда 
плана детаљне регулације финансира се средствима 
Европске уније у партнерству са Владом Републике 
Србије преко програма ЕU PRO и из буџета Града 
Лесковца у односу 66,37% према 33,63 од укупне 
цене плана, сходно Уговору бр. 3059/2018IV од 
22.10.2018. године.

6/ У току израде извештаја о стратешкој проце ни 
утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надле
жним и заинтересованим органима и организа цијама 
које имају интерес у доношењу одлука које се односе на 
за штиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицја на животну 
средину биће изложен на јавни увид заједно са ја вним 
увидом у нацрт плана сходно чалну 19 Закона о стра
тешкој процени утицаја на животну средину ("Слу
жбени гласник РС" бр. 135/04 и 88/10) и члана 50 За
ко на о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09исправка, 64/2010одлука УС 24/11, 121/12, 
42/2013одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014.

7/ Ово Решење се објављује у "Службеном глансику 
Града Лесковца" и ступа на снагу даном доношења.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам

Бр. 350398/1802 од 18.04.2019.

Шеф Одељења
Жикица Стојановић, дипл. ецц
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