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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

ЛЕСКОВАЦ
29. СЕПТЕМБАР 2017.

БРОЈ 17

ГОДИНА XXVIII

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ВЛАСОТИНЦЕ

(„Сл. гласник града Лесковца", 129/07 и 83/14др.закон), Скупштина општина Власотинце на
седници одржаној 14. 9. 2017. године донела је

653.
На основу чл. 36. и 38. Одлуке о Општинском
већу општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца", бр. 12/08), и чл. 19. Пословника
о раду, Општинско веће Општине Власотинце на
66. седници одржаној 1. 9. 2017. године, донело
је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
I

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну ценовника за радове и услуге које врши ЈКП "Водовод"
Власотинце број 1655 од 2. 8. 2017. године, који
је код општине Власотинце заведен под бр. 4344/17 дана 3. 8. 2017. године.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику Горану Филиповићу из Власотинца, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ престао
мандат одборника Скупштине општине Власотинце, због наступања смрти.

II

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења а
диспозитив решења ће се објавити у „Службеном
гласнику града Лесковца".

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

Општинско веће
01 бр. 06-60-12/2016
1. 9.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић

654.
На основу члана 46. став 1. тачка 8. и ст. 6.
Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС"
број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11) и чл. 32.
ст. 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи

III
Решење доставити Изборној комисији општине
Власотинце ради поступања у складу са чл. 48.
Закона о локалним изборима.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 бр.06-62-1/2017.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

Страна 2177 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

655.
На основу члана 43, Закона о буџетском систему
(„Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/2015 и 68/2015-др.закон, 99/2016) и члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени
галник РС, број 129/2007 и 83/2014-други Закон
и члана 15 стан 1, тачка 2 Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца",
бр. 12/08 и 24/11, Скупштина општине Власотинцена седници одржаној дана 14. 9. 2017.
године, донела је:

29. септембар 2017.

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
I. ОПШТИ ДЕО
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Власотинце за 2017. годину (у даљем
тексту: буџет), мењају се у следећим износима:

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 2.
Примања буџета општине и трансфера од других
нивоа власти, у укупном износу од 1.004.958.756

Страна 2178 - Број 17

динара, и примања по основу других активности
у износу од 6.399.000 динара по врстама, односно
економским класификацијама, мењају се износе:

Страна 2179 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2180 - Број 17

Члан 3.
Издаци буџета по основним наменама (општи део), мењају се у следећим износима:

Страна 2181 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018 и 2019 годину исказују се и мењају
се и исплаћују се у следећем прегледу:

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2182 - Број 17

Члан 5.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Средства буџета у износу од 1.004.958.756 динара, и средства из додатних активности корисника
буџета у износу од 6.390.000 динара мењају се по корисницима и наменама и то:

Страна 2183 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2184 - Број 17

Страна 2185 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2186 - Број 17

Страна 2187 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2188 - Број 17

Страна 2189 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2190 - Број 17

Страна 2191 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2192 - Број 17

Страна 2193 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2194 - Број 17

Страна 2195 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2196 - Број 17

Страна 2197 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2198 - Број 17

Страна 2199 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2200 - Број 17

Страна 2201 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2202 - Број 17

Страна 2203 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2204 - Број 17

Страна 2205 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2206 - Број 17

Страна 2207 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2208 - Број 17

Страна 2209 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2210 - Број 17

Страна 2211 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2212 - Број 17

Страна 2213 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2214 - Број 17

Страна 2215 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2216 - Број 17

Страна 2217 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2218 - Број 17

Страна 2219 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2220 - Број 17

Страна 2221 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 БР. 06-62-2/17
14. 9. 2017.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

29. септембар 2017.

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД
1. 1. 2017.- 30. 6. 2017. ГОДИНЕ
I
Прихвага се Извештај о извршењу буџета општине
Власотинце за период 1. 1. 2017 - 30. 6. 2017. године, који је сачинило Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске
управе општине Власотинце, под бројем 04 број
400-110 од 18. 7. 2017. г.
II

656.
На основу члана 76. ст. 3 Закона о буџетском систему(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14,
68/15-др.закон и 103/15), чл. 32. ст. 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", број 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/16др.закон) и члана 15. ст. 1. тачка 2. Статута
општине Власотинце („Службени гласник града
Лесковца", број 12/2008, 24/2011), Скупштина
општине Власотинце, на седници одржаној дана
14. 9. 2017. доноси

Извештај о извршењу буџета општине Власотинце
за период 1. 1. 2017. - 30. 6. 2017. године 04 број
400-110 од 18. 7. 2017. године је саставни део
овог решења.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца",
као и на интернет страници општине Власотинце.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 број 06-62-3/2017
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић,с.р.

И3ВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2017. - 30. 6. 2017. ГОДИНЕ
1. Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2222 - Број 17

2. Укупни фискални дефицит (буџетски дефицит) коригован за трансакције у имовини и обавезама
које су извршене у циљу спровођења јавних политика) за период јануар-јун 2017. године

Страна 2223 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2224 - Број 17

Страна 2225 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2226 - Број 17

Страна 2227 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2228 - Број 17

Страна 2229 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2230 - Број 17

Страна 2231 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2232 - Број 17

Страна 2233 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2234 - Број 17

Страна 2235 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

ИЗВЕШТАЈ О УПОТРEБИ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Одлуком о буџету, и изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Власотинце за 2017. годину,
планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 11.920.000 динара.
Планирана средства су извршавана у складу са чланом 69. став 2. Закона о буџетском систему (Сл.
Гласник РС бр. 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015, 99/16), и члан 12. „Одлуке о измени и допуни одлуке о
буџету општине Власотинце за 2017. годину, (Сл. гласник града Лссковаца бр. 52/16), као и на
основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, утрошена су у износу од 2.836.684,00
динара и то на следећи начин:

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2236 - Број 17

Страна 2237 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2238 - Број 17

Страна 2239 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017.године,
01 број 06-62-3/2017.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

Страна 2240 - Број 17

тинце на седници одржаној дана 14. 9. 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

657.
На основу члана 6, 11. и члана 33. Закона о
начину одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору ("Службени гласник РС" број
68/2015 и 81/2016), тачке 7. и 8. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине и систему локалне
самоуправе за 2017. годину („Службени гласник
РС" број 61/17), члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
број 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/16 - др.
закон) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута општине
Власотинце ("Службени гласник града Лесковца"
број 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власо-

Члан 1.
Овом Одлуком, у оквиру максималног броја запослених утврђеног Актом Владе Републике
Србије, утврђује се максималан број запослених
на неодређено време за 2017. годину у систему
локалне самоуправе општине Власотинце за 2017
годину, односно запослене чије се плате - зараде
финансирају из буџета општине Власотинце.
Члан 2.
Максималан број запослених на неодређено време
у организационим облицима који чине систем
локалне самоуправе Општине Власотинце, утврђен
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Актом Владе Републике Србије за 2017 годину тачка 7/91 Одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине и систему локалне самоуправе за 2017.
годину („Службени гласник РС" број 61/17),
износи 355 запослена на неодређено време.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 број 06-62-4/2017.

Укупан максималан број запослених на неодређено
време утврђен у ставу 1. овог члана расподељује
се по организационим облицима на следећи начин:

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

658.
На основу чл. 32. ст. 1. тач. 20. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/16-др.закон), у вези чл.
77. ст. 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС", бр. 21/2016), Скупштина општине
Власотинце на својој седници, одржаној дана
14. 9. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КАДРОВСКОГ
ПЛАНА ОРГАНА ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017 ГОДИНУ
Члан 3.
Укупан број запослених у радном односу на неодређено време у организационим облицима, не
може бити већи од максимално утврђеног броја
из чланаа 2. став 2. ове Одлуке.
Организациони облици из члана 2. став 2. ове
Одлуке дужни су да ускладе акте о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од ступања
на снагу ове Одлуке.
Организациони облици, који имају више запослених на неодређено време, од максимално утврђеногброја, имају обавезу спровођења рационализације у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Уколико се рационализација не изврши у складу
са чланом 2. и 3. ове Одлуке, организационом
облику ће бити привремено обустављена средства
из буџета општине Власотинце.

У Кадровском плану органа општине Власотинце
за 2017 годину („Сл. гласник града Лесковца",
бр.52/16) врше се следеће измене и допуне:
Члан 1.
У Тачки 2. „Планирани број запослених у 2017
години", подтачка 1.1 „Радни однос на неодређено
време", мења се и гласи:
1.1 Радни однос на неодређено време
Радна места службеника
и намештеника

Број
изврш.

Положаји у првој групи

1

Положаји у другој групи

0

Виши саветник

0

Самостални саветник

15

Саветник

22

Млађи саветник

1

Сарадник

7

Млађи сарадник

0
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Виши референт

24

Референт

0

Млађи референт

0

Намештеник - прва врста радних места

0

Намештеник - друга врста радних места

0

Намештеник - трећа врста радних места

1

Намештеник - четврта врста радних места

8

Намештеник - пета врста радних места

8
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1.3 Радни однос на одређено време (у Кабинету
Председника општине)
Положаји у првој групи

0

Положаји у другој групи

0

Виши саветник

0

Самостални саветник

1

Саветник.

2

Млађи саветник

0

Сарадник

1

Млађи сарадник

0

У Тачки 2. „Планирани број запослених у 2017
години", подтачка 1.2 „Радни однос на одређено
време (због повећаног обима посла и замене привремено одсутних запослених)", мења се и гласи:

Виши референт

0

Референт-

0

Млађи референт

0

Намештеник - прва врста радних места

0

1.2 „Радни однос на одређено време због повећаног обима посла

Намештеник - друга врста радних места

0

Намештеник - трећа врста радних места

0

Положаји у првој групи

0

Намештеник - четврта врста радних места

0

Положаји у другој групи

0

Намештеник - пета врста радних места

0

Виши саветник

0

Члан 4.

Самостални саветник

0

Саветник

1

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

Млађи саветник

0

Сарадник

0

Млађи сарадник

0

Виши референт

3

Референт

0

Млађи референт

0

Намештеник - прва врста радних места

0

659.

Намештеник - друга врста радних места

0

Намештеник - трећа врста радних места

0

Намештеник - четврта врста радних места

0

Намештеник - пета врста радних места

0

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), и члана 48.Статута општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца", број 12/08 и 24/11), Скупштина
општине Власотинце, на седници одржаној
14. 9. 2017. године, донела је

Члан 2.

Члан 3.
У Тачки 2. „Планирани број запослених у 2017
години", подтачка 1.2 „Радни однос на одређено
време (у Кабинету Председника општине)", мења
се и гласи

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06-62-5/2017,
дана 14. 9. 2017.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
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У Одлуци о Општинској управи општине Власотинце („Сл. гласник РС", бр. 30/16 и 47/16), врше
се следеће измене и допуне:
Члан 1.
Члан 9. мења се и гласи:
„У Општинској управи се као посебна организациона јединица образује Кабинет Председника
општине.
Кабинет Председника општине врши саветодавне,
протоколарне, организационе. и административно-техничке послове који се односе на остваривање
надлежности и овлашћења Председника општине.
Радни однос у Кабинету Председника општине
заснива се на одређено време, најдуже док траје
дужност Председника општине.
У Кабинету Председника општине могу се поставити три помоћника Председника општине.
Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за
развој Општине у области за које су постављени
и врше друге послове по налогу Председника
општине.
Организационе и административно-техничке послове за рад помоћника Председника општине
обављају унутрашње организационе јединице
Општинске управе, у зависности од области за
коју су ангажовани."
Члан 2.
Члан24. мења се и гласи:
„Радом Општинске управе руководи начелник
Општинске управе, као службеник на положају.
За свој рад и рад Општинске управе начелник
одговара Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу у складу са законом,
Статутом општине и овом Одлуком".
Члан 3.
Члан 25. мења се и гласи:
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног конкурса на 5 година.
На службени положај начелника Општинске
управе може бити постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне
области у односу на делокруг органа, службе
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или организације, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Начелник Општинске управе може имати заменика
који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља
на исти начин и под истим условима као начелник.
Члан 4.
Члан 26. мења се и гласи:
,До постављења начелника Општинске управе, у
случају када он није постављен, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, као и
када начелник Општинске управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за
радно место службеника на положају, који ће
обављати послове начелника управе, најдуже на
три месеца, без спровођења јавног конкурса.
Уколико начелник Општинске управе није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја
се оглашава у року од 15 дана од постављења
вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем начелника Општинске управе, статус
вршиоца дужности може се продужити најдуже
још три месеца.
По истеку рока из ст. 1 и 3. овог члана постављени
службеник се распоређује на радно место на
коме је био распоређен до постављења.
Члан 5.
У осталом делу Одлука о Општинској управи
општине Власотинце остаје неизмењена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-62-6/17,
дана 14. 9. 2017. године.

Јавном својином Општине располажу и управљају
органи Општине у складу са Законом.

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

Надзор о прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у јавној својини општине
врши Општинска управа."
Члан 2.
Члан13. Статута, мења се и гласи:

660.
На основу члана 191. став 1. Устава Републике
Србије („Службени гласник РС", бр. 98/06), чланова 11. и 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон ) и чланова 15.
став 1. тачка 1. и 79. став 4. Статута Општине
Власотинце („Службени гласник града Лесковца",
број 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној 14. 9. 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Члан1.
После члана 11. Статута општине Власотинце
(„Службени гласник града Лесковца", број 12/08
и 24/11), додаје се нови члан 11 а. који гласи:
„Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским правима у складу са
Законом.
У јавној својини општине Власотинце сагласно
Закону су:
- добра у општој употреби на територији општине
Власотинце (општински путеви, некатегорисани
путеви, улице које нису део државног пута I и
II реда, тргови и јавни паркови и др.);
- комунална мрежа на територији Општине;
- непокретне и покретне ствари и друга имовинска
права које користе органи и организације општине Власотинце;
- ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице на територији
Општине, установе, јавна предузећа, јавне агенције и друге организације чији је оснивач Општина;
- друге непокретне и покретне ствари и имовинска
права, која су у складу са Законом у јавној
својини;

„Општина у вршењу своје надлежности преко
својих органа у складу са Уставом и законом:
1. доноси програме развоја;
2. доноси просторни план Општине;
3. доноси урбанистичке планове;
4. доноси буџет и завршни рачун;
5. утврђује стопе изворних прихода Општине,
као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски, градски
и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и
насељима, одржавање депонија, уређивање,
одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина,
јавних паркиралишта, јавне расвете, уређивање
и одржавање гробаља и сахрањивање и др.),
као и организационе, материјалне и друге
услове за њихово обављање;
7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину
накнадеза одржавање стамбених зграда;
8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије
у стамбеним зградама;
9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова
уређења и коришћења грађевинског земљишта
и утврђује висину накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта;
10. доноси програме и спроводи пројекте локалног
економског развоја и стара се о унапређењу
општег оквира за привређивање у јединици
локалне самоуправе;
11. уређује и обезбеђује коришћење пословног
простора којим управља, утврђује висину на-
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кнаде за коришћење пословног простора и
врши надзор над коришћењем пословног простора;
12. стара се о заштити животне средине, доноси
програме коришћења и заштите приррдних
вредности и програме заштите животне средине,
односно локалне акционе и санационе планове,
у складу са стратешким документима и својим
интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне
средине;
13. уређује и обезбеђује обављање послова који
се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење,
развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
15. одређује делове обале и воденог простора на
којима се могу градити хидрограђевински
објекти;
16. оснива робне резерве и утврђује њихов обим
и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног
становништва;
17. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово
функционисање;
18. оснива установе у области социјалне заштите
и прати и обезбеђује њихово функционисање,
даје дозволе за почетак рада установа социјалне
заштите које оснивају друга правна и физичка
лица, утврђује испуњеност услова за пружање
услуга социјалне заштите, утврђује нормативе
и стандарде за обављање делатности установа
чији је оснивач, доноси прописе о правима у
социјалној заштити и обавља послове државног
старатеља;
19. организује вршење послова у вези са заштитом
културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање
и суфинансирање програма и пројеката уобласти
културе од значаја за Општину, као и уметничких
односно стручних и научних истраживања у
појединим областима културне делатности;
20. организује заштиту од елементарних и других
већих непогода и заштиту од пожара и ствара
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услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
21. доноси основе заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја,
стара се о коришћењу пашњака и одлучује о
привођењу пашњака другој култури;
22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе
за објекте од локалног значаја;
23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним
лековитим својствима;
24. подстиче и стара се о развоју туризма на
својој територији и утврђује висину боравишне
таксе,
25. стара се о развоју и унапређењу угоститељства,
занатства и трговине, уређује радно време,
места на којима се могу обављати одређене
делатности и друге услове за њихов рад;
26. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом
очувању и увећању;
27. уређује и организује вршење послова у вези
са држањем и заштитом домаћих и егзотичних
животиња;
28. организује вршење послова правне заштите
својих права и интереса;
29. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију
и рад;
30. ствара услове за унапређивање, остваривање
и заштиту људских права;
31. доноси стратегије и усваја посебне мере у
циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже разврј различитих
облика самопомоћи и солидарности са лицима
са посебним потребама, као и са лицима која
су у суштински неједнаком положају са осталим
грађанима и подстиче активности и пружа
помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој
територији;
32. подстиче и помаже развој задругарства;
33. организује службу правне помоћи грађанима;

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

З4. стара се о остваривању, заштити и унапређењу
људских права и индивидуалних и колективних
права припадника националних мањина и етничких група;
35. стара се о остваривању, заштити и унапређењу
равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање
једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
36. прописује прекршаје за повредеопштинских
прописа;
37. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и
других општих аката из надлежности Општине;
38. уређује организацију и рад мировних већа;
39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и
другог обележја Општине;
40. помаже рад организација и удружења грађана;
41. обезбеђује равноправност полова и остваривање једнаких могућности;
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50. финансира задатке одбране који су утврђени
као њихова права и обавезе;
51. обезбеђује просторне и техничке услове за
рад територијалног органа у складу са законом
и средствима обезбеђеним у буџету Општине
за те намене;
52. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом
и овим Статутом."
Члан 3.
После члана 13. Статута, додаје се нови члан 13
а. који гласи:
„Органи Општине су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска
управа.
Послове Општине врше органи Општине у оквиру
своје надлежности утврђене законом и овим статутом.
Ако се према природи посла не може утврдити
надлежност у складу са ставом 2. овог члана,
надлежна је Скупштина општине".

42. уређује и ствара услове за бригу о младима,
доноси и реализује стратегију и акциони план
политике за младе и ствара услове за омладинско
организовање;

Члан 15. Статута, мења се и гласи:

43. утврђује, наплаћује и контролише изворне
приходе Општине, у складу са законом;

1) доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине;

44. одговорна је за стање припрема за одбрану,
као и за стање припрема привредних друштава,
других правних лица и предузетника преко
којих грађани непосредно задовољавају своје
потребе или се реализују задаци из Плана одбране Републике Србије;

2) доноси буџет и завршни рачун Општине;

Члан 4.
„Скупштина општине у складу са Законом:

3) утврђује стопе изворних прихода Општине,
као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;

45. израђује своје планове одбране који су саставни
део Плана одбране Републике Србије;

4) подноси иницијативу за покретање поступка
оснивања, укидања или промене територије
Општине;

46. предузима мере за усклађивање припрема за
одбрану правних лица у делатностима из своје
надлежности са Планом одбране Републике
Србије;

5) доноси програм развоја Општине и појединих
делатности;

47. предузима мере за функционисање локалне
самоуправе у ратном и ванредном стању;
48. спроводи мере приправности и предузима
друге мере потребне за прелазак на организацију
у ратном и ванредном стању;
49. уводи радну обавезу у ратном и ванредном
стању;

6) доноси просторни план и урбанистичке планове
и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује општински референдум и референдум
на делу територије општине, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује Предлог одлукео сгмодоприносу;

Страна 2247 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

9) оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације утврђене Статутом општине и
врши надзор над њиховим радом;

24) одлучује о преносу права јавне својине на
непокретности, на другог носиоца права јавне
својине укључујући и размену;

10) именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби
чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом;

25) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа
и друштва капитала чији је оснивач Општина;

11) даје сагласност на опште акте којима се
уређују коефицијенти за исплату зарада запослених у установама и јавним предузећима
који се финансирају из буџета општине;
12) бира и разрешава председника Скупштине
општине и заменика председника Скупштине
општине;
13) поставља и разрешава секретара Скупштине
општине и заменика секретара Скупштине општине;
14) бира и разрешава Председника општине и на
предлог Председника општине бира Заменика
председника општине и чланове Општинског
већа;
15) утврђује општинске таксе и друге локалне
приходе који општини припадају по закону;
16) утврђује накнаду за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта;
17) доноси акт о јавном задуживању општине у
складу са законом којим се уређује јавни дуг;
18) одлучује о прибављању непокретности у
јавну својину општине, осим ако је посебним
законом предвиђен другачији поступак;
19) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у
јавној својини, осим ако је посебним законом
другачије предвиђено;
20) одлучује о давању у закуп односно на коришћење непокретности на период дужи од
годину дана;
21) одлучује о отуђењу непокретности у јавној
својини општине, укључујући и размену;

26) одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
27) даје претходну сагласност јавним предузећима,
месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној
својини Општине, за давање у закуп истих;
28) одлучује о отуђењу непокретности из јавне
својине на којима јавна предузећа, месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно од
воље носиоца права коришћења на тој непокретности;
29) одлучује о одузимању непокретности у јавној
својини Општине, на којима право коришћења
имају јавна предузећа, месне заједнице, установе
и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења
на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и
намени непокретности;
30) одлучује о давању на коришћење непокретности које Општина стекне наслеђем, поклоном
или једностраном изјавом воље, или на други
законом одређен начин;
31) одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитапа чији је оснивач
Општина, а који су носиоци права коришћења
на непокретностима за упис права својине на
тим непокретностима;
32) одлучује о давању на коришћење комуналне
мреже;
33) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских.објеката; 34)даје мишљење
о републичком, покрајинском и регионалном
просторном плану;

22) одлучује о отуђењу или давању у закуп земљишта у јавној својини укључујући и размену;

35) оснива стална и повремена радна тела за разматрања питања из своје надлежности;

23) одређује орган за давање сагласности у смислу
закона који уређује област планирања и изградње, као и легализације нелегалних објеката;

36) даје мишљење о законима којима се уређују
питања од интереса за локалну самоуправу;
37) разматра извештај о раду и даје сагласност
на програм рада корисника буџета;
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38) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима
и општинама, удружењима и невладиним организацијама;
39) образује Општински штаб за ванредне ситуације;
40) информише јавност о свом раду;
41) даје сагласност на употребу имена, грба и
другог обележја Општине;
42) разматра и усваја годишње извештаје о раду
јавних предузећа, установа и других јавних
служби чији је оснивач или већински власник
Општина;
43) разматра годишњи извештај Заштитника грађана о остваривању људских и мањинских
права уопштини;
44) усваја етички кодекс понашања функционера
(у даљем тексту: етички кодекс);
45) доноси мере и усваја препоруке за унапређење
људских и мањинских права;
46) обавља и друге послове утврђене законом и
овим Статутом."
Члан 5.
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Члан 6.
У члану 29. Статута, после става 6. додаје се нов
став 7. који гласи:
„Секретар Скупштине општине одговоран је за
благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике
који врши надзор над радом и актима Скупштине
општине."
Члан 7.
Члан 33. Статута, мења се и гласи:
„Председник Општине:
1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима
одлучује Скупштина општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) оснива Службу интерне ревизије;
5) непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине општине;
6) представља и заступа Општинско веће, руководи
седницама Општинског већа и одговара за законитост рада Већа;

Члан 17. Статута, мења се и гласи:

7) поставља и разрешава помоћнике председника
Општине;

„Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.

8) подноси извештај Скупштини о извршавању
одлука и других аката;

Скупштина општине одлучује већином гласова
присутних одборника уколико законом или овим
Статутом није другачије одређено.
Скупштина општине већином од укупног броја
одборника:
1. доноси Статут;
2. доноси буџет;
3. доноси стратегију одрживог развоја Општине;
4. доноси просторни план;
5. доноси урбанистичке планове у складу са законом;
6. усваја иницијативу за промену територије Општине у складу са законом;
7. оснива и укида месне заједнице и
8. одлучује у другим случајевима утврђеним законом и овим Статутом."

9) покреће поступак за оцену уставности или законитости Закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на
локалну самоуправу;
10) подноси жалбу Уставном суду Републике
Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
11) одлучује о промени апропријације у току године у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
12) одлучује о узимању краткорочних кредита за
финансирање дефицита текуће ликвидности,
који настаје услед неуравнотежености кретања
прихода и расхода буџета, у складу са одредбама
Закона којим се уређује јавни дуг;
13) закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини, укључујући и уговоре о прибављању, отуђењу или
давању у закуп грађевинског земљишта у јавној
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својини и подноси надлежном органу за упис
права на непокретностима захтев за упис права
јавне својине Општине Власотинце;
14) закључује уговор о прибављању и располагању
превозних средстава опреме веће вредности
за потребе органа и организација;
15) одлучује о залагању покретних ствари;
16) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретнссти и за
исте закључује уговоре;
17) закључује уговоре са јавним предузећима,
односно друштвима капитала, која обављају
делатност од општег интереса, о коришћењу
ствари у јавној својини која им нису уложена у
капитал, као и уговоре са друштвима капитала
и јавним предузећима која не обзвљају делатност
од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које
су неопходне за обављање делатности ради
које су основани;
18) закључује уговор о регулисању међусобних
права и обавеза насталих по основу конверзије
права коришћења у право својине уз накнаду,
или овлашћује друго лице за закључење тог
уговора;
19) доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Општине, на предлог
Општинског штаба за ванреднеситуације,
20) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
21) доноси појединачне акте за које је овлашћен
Законом, овим Статутом или одлуком Скупштине општине;
22) информише јавност о свом раду;
23) образује стручна саветодавна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
24) врши и друге послове утврђене овимСтатутом
и другим актима Општине.
Председник Општине је одговоран за благовремено
достављање података, списа и исправа када то
захтева надлежни орган Републике који врши
надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе."
Члан 8.
У члану 40. Статута у тачки 7. речи: „односно
начелнике управа за поједине области" се бришу.
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У истом члану, после тачке 7. додају се нове
тачке, које гласе:
„8) доноси програме и спроводи пројекте локалног
економског развоја и стара се о унапређењу
општег оквира за привређивање у општини;
9) стара се о заштити животне средине, доноси
програм коришћења и заштите привредних
вредности и програме заштите животне средине,
односно локалне акционе и санационе планове
у складу са стратешким документима и својим
интересима и специфичностима;
10) образује стручна саветодавна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
11) даје сагласност на опште акте којима се
уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине
и на број и структуру запослених и других
лица која се ангажују на остваривању програма
или дела програма корисника буџета Општине;
12) информише јавност о свом раду;
13) одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за
потребе органа и организација и јавних предузећа и установа;
14) предлаже акт о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној
својини о којима одлучује Скупштина;
15) врши друге послове које утврди Скупштина
општине."
Члан 9.
У члану 45. став 2. Статута, мењасе и гласи:
„За начелника управе, која је образована као
јединствени орган, може бити постављено лице
које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у
струци."
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Члан 10.
У члану 50. став 1. речи „У Општинској управи",
мењају се речима „У Кабинету председника општине".
Члан 11.
Члан51. Статута, мења се и гласи:
„У општини се посебном одлуком у складу са законом образује Правобранилаштво општине Власотинце (у даљем тексту: Правобранилаштво).
Празобранилаштво врши послове правне заштите
имовинских права и интереса општине Власотинце, њених органа, месних заједница, фондова
и других правних лица који врше послове од интереса за општину Власотинце, а чије се финансирање обезбеђује у буџету општине Власотинце
и обавља друге послове у складу са законом и
одлуком о организацији и раду правобранилаштва.
Средства за рад Правобранилаштва обезбеђују
се у буџету општине Власотинце."
Члан 12.
Чланови 65, 66, 67, 68, 69 и 70. Статута, мењају
се и гласе:
„Члан 65"
„Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије
Општине, у Општини се образују месне заједнице
.
Месна заједница може се образовати у градским
насељима (кварт, четврт, рејон и сл) и за једно
или више села."
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облика месне самоуправе одлучује Скупштина
општине већином од укупног броја одборника.
Скупштина општине дужна је да пре доношења
одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени
подручја и укидању месне заједнице, односно
другог облика месне самоуправе прибави мишњење грађана са дела територије Општине на
који се предлог односи.
Скупштина општине дужна је да пре доношења
одлуке о промени подручја, односно укидању
месне заједнице или другог облика месне самоуправе, прибави и мишљење Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе
на које се предлог односи."
„Члан 67."
„Рад органа месне заједнице, односно другог
облика месне самоуправе јаван је. Јавност рада и
обавештавање грађанаближе се уређују статутом
месне заједнице."
„Члан 68."
„У месној заједници односно другом облику
месне самоуправе образује се Савет месне заједнице као представничко тело грађана.
Актима месне заједнице односно другог облика
месне самоуправе, у складу са статутом општине
и актом о оснивању утврђују се послови које
врши, органи и поступак избора, организација и
рад органа, начин одлучивања и друга питања од
значаја за рад месне заједнице односно другог
облика месне самоуправе.
Изборе за Савет месне заједнице, односно другог
облика месне самоуправе расписује председник
Скупштине општине."
„Члан 69."

Месна заједница има својство правног лица у
оквиру права и дужности утврђених овим статутом
и одлуком о оснивању."

„Средства за рад месне заједнице, односно другог
облика месне самоуправе обезбеђују се из:

„Члан 66."

1) средстава утврђениходлуком о буџету Општине,
укључујући и самодопринос;

„Предлог за оснивање нове месне заједнице, промену подручја и укидање месне заједнице односно
других облика месне самоуправе могу поднети
председник Општине, најмање четвртина одборника, Савет месне заједнице, односно другог
облика месне самоуправе или грађани са пребивалиштем на територији на коју се предлог односи,
путем грађанскеиницијативе.

2) донација;

О рснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице односно другог

„Одлуком Скупштине општине може се свим и
појединим месним заједницама, односно другим

3) прихода које месна заједница оствари својом
активношћу,
4) и других средстава за рад месне заједнице.
Месна заједница доноси финансијски план на
који сагласност даје Општинско веће."
„Члан 70."
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облицима месне самоуправе поверити вршење
одређених послова из надлежности Општине, уз
обезбеђивање за то потребних средстава.
При поверавању послова полази се од тога да ли
су ти послови од непосредног и свакодневког
значаја за живот становника месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.
За обављање одређених послова из надлежности
Општинске управе, посебно у вези са остваривањем права грађана може се организовати рад
Општинске управе у месним заједницама.

29. септембар 2017.

Члан 16.
До доношења општих аката општине на основу
овог Статута примењиваће се општа акта која су
на снази осим одредби тих аката које су у супротности са законом.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06-62-7/2017,
дана 14. 9. 2017. године

Послове из става 2. овог члана одређује председник
Општине на предлог начелника Општинске управе."

ПРЕДСЕДНИК
Бранислав Петровић.с.р.

Члан 13.
Члан 71. Статута, мења се и гласи:
„У вршењу послова из своје надлежности Општина
доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства,
решења, закључке, препоруке и друге потребне
акте.
Прописе, опште и појединачне акте из надлежности општине доноси Скупштина општине.
Појединачне акте за које су овлашћени законом,
статутом општине и одлуком Скупштине општине,
доносе Општинско веће и Председник општине."
Члан 14.
Члан 72. Статута, мења се и гласи:
„Одлуке и општи акти Скупштине општине морају
бити сагласни са законом и овим Статутом.
Акти Председника општине и Општинског већа
морају бити сагласни са законом, овим статутом,
одлукама и општим актима Скупштинеопштине.
Акти Општинске управе морају бити сагласни са
законом, овим Статутом, одлукама / општим
актима органа Општине."
Члан 15.
Прописи општине Власотинце којима се на другачији начин уређују питања која су предмет уређивања овог Статута ускладиће се са одредбама
овог Статута у року од 6 месеци од ступања на
снагу овог Статута.

661.
На основу члана 110., 111., 120. и 209.3аконао
социјалној заштити ("Сл. гласник РС", број
24/2011),чл. 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон) и члана 15. став 1.
тачка 7. Статута општине Власотинце („Службени
гласник града Лесковца", број 12/08 и 24/11),
Скупштина општине Власотинце, на седници
одржаној дана 14. 9. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И
УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
(„Сл. гласник града Лесковца",
бр. 24/11, 8/15 и 30/16)
У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити општине Власотинце („Сл. гласник града
Лесковца", бр.24/11, 8/15 и 30/16), врши се измена
на следећи начин:
Члан 1.
У члану 6. став 5., после речи „износа" уместо
броја „10" треба да стоји број „12".
Члан 2.
У осталом делу Одлука о правима и услугама у
социјалној заштити општине Власотинце остаје
непромењена.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-62-8/17,
дана 14. 9. 2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

662.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС" бр. 72/11, 88/13,
105/14 и 108/16), чл.19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС", бр. 24/12,
48/15, 99/15 и 42/17), чл. 20. ст. 1. тачка 25. члана
З2. ст. 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон), чл. 13. ст. 1. тачка 27., чл. 15.
ст. 1. тачка 7. и члана 72. став 1. Статута општине
Власотинце („Сл. гласник града Лесковца", бр.
12/08 и 24/11) и чл. 7. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Власотинце („Сл. гласник града Лесковца", бр.
20/14 и 30/16), Скупштина општине Власотинце,
на седници одржаној 14. 9. 2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак отуђења из
јавне својине општине. Власотинце, поступком
јавног надметања, по тржишној вредности, следећих непокретности:
- пословни простор у ул. Немањина, на КП
1326/1 КО Власотинце-варош, која је означена
као зграда трговине , површине 81 м2, уписане
код Одсека за катастар непокретности Власотинца у листу непокретности бр. 4954, за КО
Власотинце-варош, као државна својина РС
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са целим правом коришћења на Општину Власотинце;
- пословни простор у ул. Немањина, на КП 1339
КО Власотинце-варош, која је означена као
зграда занатства и личних услуга, површине
28 м2, уписане код Одсека за катастар непокретности Власотинца у листу непокретности
бр. 5748, за КО Власотинце-варош, као државна
својина РС са целим правом коришћења на
Општину Власотинце;
- пословни простор у ул. Душанова, на КП 2489
КО Власотинце-варош, која је означена као
пословни простор за који није утврђена делатност, површине 71 м2, уписане код Одсека за
катастар непокретности Власотинца у листу
непокретности бр. 4287, за КО Власотинцеварош, као јавна својина Општине Власотинце;
- пословни простор у ул. Душанова, на КП 2489
КО Власотинце-варош, која је означена као
пословни простор за који није утврђена делатност, површине 26 м2, уписане код Одсека за
катастар непокретности Власотинца у листу
непокретности бр. 4287, за КО Власотинцеварош, као државна својина РС са целим правом
коришћења на Општину Власотинце;
- пословни простор у ул. Првомајска, на КП
2476 КО Власотинце-варош, која је означена
као зграда пословних услуга, површине 42 м2,
уписане код Одсека за катастар непокретности
Власотинца у листу непокретности бр. 5748,
за КО Власотинце-варош, као државна својина
РС са целим правом коришћења на Општину
Власотинце.
Јавно оглашавање поступка за јавно надметање
за отуђење непокретности из става.1.може се извршити након што се доставе докази о регулисању
односа (простор, регулисане обавезе са надлежним
јавним предузећима у вези прикључака и измиривања рачуна за испоручену ел.енергију, воду,
комуналне и ПТТ услуге) са досадашњим закупцем, доказа да су предметне непокретности уписане у јавну својину општине Власотинце и
доказа да за предметне непокретности није покренут поступак реституције.
Члан 2.
Наведене непокретности из чл.1. ове Одлуке се
отуђују се у виђеном стању путем јавног оглашавања у поступку јавног надметања под следећим
условима:
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- почетна цена према процени тржишне вредности непокретности која се прибавља од Пореске управе, филијала Ц Власотинце пре расписивања јавног огласа,

Стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Комисије, обавља Одељење надлежно за имовинско-правне послове Општиске
управе општине Власотинце.

- рок плаћања купопродајне цене је 7 дана од
дана закључења уговора о отуђењу,

Задатак Комисије је да:

- критеријум за избор најповољнијег понуђача
је највећи износ понуђене цене
- депозит за учешће у поступку прикупљања
понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се
на рачун 840- 840-811151843-89, модел 97,
позив на број 50-113, примања од продаје непокретности у корист нивоа општине;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису
успели у поступку јавног надметања је 8 дана
од окончања поступка;
- рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања јавног огласа у дневном листу,
- одржавање јавног надметања је 5-тог дана од
дана истека рока за подношење пријава, у великрј сали СО Власотинце, Трг ослобођења
бр. 8. Подносиоци непотпуних и неблагоЕремених пријава немају право да учествују у поступку јавног надметања,
Пријаве се достављају у затвореној коверти са
назнаком: "Пријава за јавно надметање за отуђење
непокретности из јавне својине општине Власотинце (навести податке чл.1.) - не отварати", на
адресу: Општина Власотинце, Трг ослобођења
бр. 12 16210 Власотинце, за Комисију за спровођење поступка располагања непокретности у
јавној својини општине Власотинце.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности јавним оглашавањем у поступку јавног надметања, сагласно
закону, подзаконским актима и одлукама Скупштине општине Власотинце, које уређују ову
област спроводи Комисија за спровођење поступка
располагања непокретности у јавној својини општине Власотинце (у даљем тексту: Комисија), у
следећем саставу:
1. Марија Коцић, председник комисије,
2. Снежана Голубовић Илић, заменик председника
комисије,
3. МаринкоЂорђевић, члан комисије,
4. Станковић Слободан, члан комисије,
5. Зоран Миљковић, члан комисије.

- спроведе поступакјавног надметања за отуђење
непокретности из члана1. ове Одлуке сагласно
одредбама Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС", бр. 24/12,
48/15, 99/15 и 42/17), и Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини општине Властоинце („Сл. гласник града Лесковца", бр.20/14 и 30/16);
- води записник;
- по окончаном поступку јавног надметања, утврди предлоге да се предметне непокретности
у јавној својини отуђе понуђачима који су понудили највећи износ купопродајне ценеи достави их Скупштини на даљи поступак и одлучивање.
Члан 4.
Оглас за јавно надметање за отуђење непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити објазљен у једном дневном листу који се дистрибуира на територији целе Републике Србије, са елементима из
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС", бр. 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), и
Одлуке о прибављању и располагању стварима
ујавној својини општине Власотинце („Сл. гласник
града Лесковца", бр.20/14 и 30/16);
Члан 5.
Одлуку о отуђењу непокретности из члана 1. ове
Одлуке најповољнијем понуђачу, доноси Скупштина општине Власотинце након спроведеног
поступка јавног надметања.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Сл. гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-62-9/17,
дана 14. 9. 2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.
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Члан 4.

663.
На основу члана 13.став 1.3акона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС" бр. 88/11
и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32.
став 1. тачка б.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.закон
и 101/16-др.закон), члана 13. став 1. тачка 5. и
члана 15. став 1. тачка 7. Статута општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/08
и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на
седници одржаној 14. 9. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се и обезбеђује организација
и начин обављања градског и приградског превоза
путника на територији општине Власотинце.
Члан 2.
Градски и приградски превоз путника је комунална
делатност од општег интереса.
Градски и приградски превоз путника је обављање
јавног линијског превоза путника на територији
општине Власотинце аутобусима унутар насељеног
места или између два или више насељених места
на територији општине Власотинце и обезбеђивање
пријема и отпреме путника на станицама и
стајалиштима, као саобраћајним објектима који
се користе у тој врсти превоза.
II. ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 3.
Поверавање обављања градског и приградског
превоза путника подразумева временски орочено
уговорно уређивање односа између Општине
Власотинце и вршиоца ове комуналнеделатности.
На поступак поверавања обављања комуналне
делатности градског и приградског превоза путника
примењују се одредбе Закона о комуналним делатностима и закона којим се уређују јавне набавке
или јавно-приватно партнерство.

Општина Власотинце ће поверити обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Општине Власотинце
привредном друштву или другом правном лицу
(у даљем тексту: Превозник) регистрованом за
обављање те врсте превоза и ако испуњава услове
утврђене Законом и овом Одлуком.
Члан 5.
Поверавање обављања превоза путника у градском
и приградском превозу путника врши се према
Плану линија за једну или више одређених линија
или полазака градског и приградског превоза
путника.
Члан 6.
Превозник коме се поверава обављање превоза
путника у градском и приградском превозу, односно по појединим утврђеним линијама и поласцима, мора да испуњава све законом прописане
услове, опште услове превоза, као и да је надлежно
министарство утврдило да испуњава услове заотпочињање и обављање јавног превоза путника.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА
Члан 7.
Градски и приградски превоз путника обавља се
аутобусима:
- на сталним линијама - током целе године;
- на привременим линиЈама - за време одржавања
културних, уметничких, спортских и других
манифестација, ванредних догађаја, прекида
саобраћаја због више силе, извођења радова
на путу и др. и
- на пробним линијама.
Привремене линије се утврђују на основу указане
потребе привременог карактера и одржавају се
док траје потреба, али не дуже од 90 дана.
Пробне линије су линије привременог карактера
које се утврђују у складу са потребама и захтевима
становништва.
Период тестирања оправданости увођења пробне
линије не може бити дужи од шест месеци.
По истеку пробног периода и утврђивања оправданости покреће се поступак за утврђивање сталне
линије.
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Изузетно период тестирања пробне линије може
се продужити за додатних шест месеци, до окончања поступка за поверавање превоза на овој линији у складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 8.
Линија је одређени превозни пут од почетне до
крајње станице, односно терминуса са једним
или више полазака, односно повратака.
Општинско веће општине Власотинце доноси
План линија којим се одређују линије градског и
приградског превоза путника на територији општине Власотинце на предлог унутрашње организационе јединице Општинске управе општине
Власотинце, надлежене за комуналне послсве (у
даљем тексту: надлежна унутрашња организациона
јединица)
План линија најмање садржи:
1. број линије;
2. назив линије;
3. трасу линије;
4. врста линије (градска, приградска, стална, повремена, пробна);
5. ред вожње и
6. дужину линије.
Члан 9.
Линије у градском и приградском превозу путника
одређују се у складу са развојем општине, саобраћајно-техничким условима и потребама становништва.
За одређивање трасе нове линије превозни пут
мора да испуњава прописане услове у погледу
ширине саобраћајних трака, носивости коловозне
конструкције и врсте коловозног застора, минималних полупречника кривина, максималног подужног и попречног нагиба пута и др.
За одређивање трасе нове линије, неопходно је
прибавити сагласност управљача општинских
путева и улица у насељеним местима.
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Траса линије одређује се називима улица и путева
којима се крећу аутобуси, од почетног до крајњег
стајалишта односно терминуса.
Члан 10.
Градски и приградски превоз путника обавља у
складу са Планом линија и регистрованом и овереном реду вожње.
Ред вожње је акт којим се утврђује план обавлзања
превоза на линији и садржи:
- назив превозника;
- врста линије (градска линија или приградска
линија);
- број и назив линије;
- дужину и трасу линије;
- назив и локације стајалишта на линији у оба
смера, као и њихова растојања; -времена полазака на линији и повратка са крајњих или карактеристичних аутобуских стајалишта, за
радни дан, суботу, недељу и удане празника;
- број полазака у току дана за радни дан, суботу,
недељу и дане празника и укупан број возила
која опслужују линију;
- просечни интервал између полазака аутобуса
на линији за карактеристични период у тску
дана за радни дан, суботу, недељу идане празника и
- рок важења реда вожње.
Члан 11.
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у
градском и приградском превозу путника подноси
се надлежној унутрашњој организационој јединици
до 30. марта текуће године, осим у случају када
се регистрација врши након поступка поверавања
обављања превоза путника у градском и приградском превозу када је регистрацију и оверу
реда вожње могуће вршити током целе године.
Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње,
подноси се:

Линије у градском превозу путника означавају
се бројем и називом према називима крајњих
стајалишта односно терминуса.

- извод из регистра Агенције за привредне регистре о вршењу делатности јавног линијског
превоза путника;

Линије у приградском превозу путника означавају
се називом према називима крајњих стајалишта
односно терминуса или називима насеља.

- акт надлежног Министарства којим се утврђује
испуњеност услова за отпочињање и обављање
јавног превоза путника;
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- списак возила ангажованих у превозу путника
са овереним фотокопијама саобраћајних дозвола
возила;
- уговор о поверавању обављања превоза путника
у градском и приградском превозу путника на
територији општине и
- ред вожње у 4 (четири) примерка.
Члан12.
Ред вожње у градском и приградском превозу
путника региструје и оверава надлежна унутрашња
организациона јединица, која води и Регистар
оверених редова вожње.
У регистар реда вожње уноси се:
- назив превозника;
- врста линије (градска линија или приградска
линија);
- број и назив линије;
- датум почетка рада линије;
- дужину и трасу линије;
- назив и локације стајалишта на линији у оба
смера, као и њихова растојања;
- времена полазака на линији и повратка са
крајњих или карактеристичних аутобуских
стајалишта или терминуса, за радни дан, суботу,
недељу и у дане празника;
- број полазака у току дана за радни дан, суботу,
недељу и дане празника и укупан број возила
која опслужују линију;
- просечни интервал између полазака аутобуса
на линији за карактеристични период у току
дана за радни дан, суботу, недељу идане празника;
- рок важења.
За израду и сервисирање регистра у електронском
облику задужено је Одељење за општу управу,
заједничке и скупштинске послове Општинске
управе општине Власотинце.
Овера реда вожње се врши стављањем штамбиља,
који најмање садржи: редни број реда вожње под
којим је уписан у регистар, датум овере и потпис
овлашћеног лица.
Ред вожње се оверава у три примерка од којих се
два примерка достављају Превознику а један
примерак задржава надлежна унутрашња организациона јединица.
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Члан13.
Привредно друштво или друго правно лице које
управља аутобуском станицом води тачну евиденцију полазака и долазака аутобуса на линијама
градског и приградског превоза путника.
Привредно друштво или друго правно лице које
управља аутобуском станицом дужно је да најкасније до десетог у месецу, достави тачан извештај
о необављању градског и приградског превоза
путника по овереним редовима вожње, за претходни месец унутрашњој организцационој јединици Општинске управе општине Власотинце,
надлежној за инспекцијске послове.
Члан 14.
Терминус је посебно изграђена и уређена саобраћајна површина на крајњим тачкама линије, на
којима се обавља пријем и отпрема возила и путника.
Терминус може бити заједнички за већи број линија.
Терминус има површину за промену смера кретања
возила (окретницу), површину за стајање возила
у резерви и површину за заустављање возила и
за улазак и излазак путника из возила.
На једном терминусу исте линије може се поставити објекат који садржи санитарни чвор, простор
за особље, и др.
Терминусни објекат може имати просторију за
продају карата и друге садржаје од интереса за
превозника и путнике.
Члан 15.
Аутобуска стајалишта морају бити изграђена и
обележена у складу са условима утврђеним законом и другим прописима.
Стајалиште мора бити видно обележено стајалишном ознаком.
О одржавању стајалишта, постављању и одржавању надстрешница на стајалиштима, стајалишних
ознака и информативних паноа стара се Општинска
управа општине Власотинце.
Члан 16.
Возила којима се обавља градски и приградски
превоз путника морају испуњавати услове прописане законом и овом Одлуком.
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IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И
КОРИСНИКА ПРЕВОЗА
А) Права и обавезе Превозника
Члан 17.
Превозник је дужан да градски и приградски
превоз обавља на повереним линијама према регистрованом и овереном реду вожње и да примењује важећи ценовник.
Члан 18.
Превозникје дужан да путнику изда возну карту.
Возна карта је накнада за услугу градског и приградског превоза путника. У случају прекида
превоза или квара возила, Превозник је дужан да
путницима омогући да наставе започету вожњу
другим возилом.
Члан 19.
Цене комуналне услуге, образују се на основу
елемената за образовање цена комуналних услуга
прописаних Законом о комуналним делатностима,
а исте се утврђују ценовником који доноси Превозник уз сагласност Општинског већа општине
Власотинце.
Одпуку о промени цена комуналне услуге градског
и приградског превоза путника доноси Превозникуз сагласност Општинског већа општине Власотинце.
Уз захтев за давање сагласности из става 3. овог
члана, Превозник доставља образложење које
нарочито садржи разлоге за промену и детаљну
структуру предложене цене.
Превозник подноси захтев Општинском већу
преко Одељења за буџет, финансије, привреду и
друштвене делатности Општинске управе општине
Власотинце.
Ценовник треба да садржи врсте возних карата и
њихову примену према зонама и релацијама.
Члан 20.
Контролу издатих возних карата, односно поседовање истих од стране путника врше овлашћена
лица Превозника. Овлашћена лица Превозника
су контролори. Контролори су дужни да носе
службене легитимације. Превозник издаје легитимације.
По извршеној контроли издате возне карте, односно поседовања исте од стране путника контролор је дужан да путнику врати возну карту.
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Члан21.
У возилу којим се врши превоз мора се налазити:
1. важећи ред вожње;
2. важећи оверен ценовник;
3. општи услови превоза;
4. назив линије истакнут у доњем десном углу
ветробранског стакла и са стране поредулазних
врата;
5. уговор о раду возача или потврда да је возач
запослен код превозника на кога је регистрован
ред вожње.
Члан 22.
Возило којим се врши превоз мора бити уредно
обојено, чисто и проветрено, а у току обављања
превоза мора бити са обезбеђеном оптималном
температуром.
Члан 23.
Превозник је дужан да свој рад и пословање организује тако да континуирано и несметано пружа
услугу линијског превоза корисницима, обезбеди
прописан обим, врсту и квалитет услуге.
Б) Права и обавезе возача
Члан 24.
Возач који управља возилом градског и приградског превоза путника је дужан:
- да се придржава реда вожње на линији;
- да се стара о одржавању реда у возилу;
- за време рада носи службено одело и легитимацију и
- да се према путницима опходи са пажњом и
уважавањем.
В) Права и обавезе корисника превоза
Члан 25.
Путник је корисник комуналне услуге градског и
приградског превоза путника.
Обавезе путника, укључујући и плаћање цене
комуналне услуге градског и приградског превоза
путника, настају започињањем коришћења ове
комуналне услуге, односно почетком пружања
комуналне услуге градског и приградског превоза
путника, и када се она користи супротно прописима
којима се уређује та комунална делатност.
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За време коришћења комуналне услуге градског
и приградског превоза путника, путникје дужан
да поседује важећу возну карту.
Важећа возна карта представља доказ да је путник
платио комуналну услугу превоза градског и приградског превоза путника.
Путник је дужан да на захтев контролора покаже
важећу возну карту.
Члан 26.
Путник који поступа супротно одредбама из
члана 25. ове Одлуке дужан је да плати посебну
возну карту.
Посебна возна карта је накнада за коришћење
комуналне услуге градског и приградског превоза
путника на начин који је у супротности са овом
Одлуком и Законом.
Налог за плаћање посебне возне карте издаје
контролор и уручује га путнику.
Путник је дужан да поступи по примљеном
налогу и плати посебну возну карту, у року од
осам дана од дана достављања, на начин назначен
у налогу.
Члан 27.
У возилу којим се врши градски и приградски
превоз нарочито је забрањено:
- ометати возача утоку вожње;
- узиемиравати путнике;
- улазити у напитом стању;
- уносити лако запаљиве, експлозивне и сличне
материје;
- уносити предмете који нису чисти;
- превозити животиње;
- бацати отпатке и сл.
В. НАЧИН ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ПРЕВОЗА
Члан 28.
Превозник је дужан да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обазести
путнике о планираним или очекиваним сметњама
и прекидима, који ће настати или могу настати у
одржавањуреда вожње, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у одржавању полазака из
реда вожње.

Страна 2258 - Број 17

Одступања од регистрованог реда вожње на
линији у смислу скраћења, продужења, делимичне
измене трасе и измене у понуђеном капацитету
линије, као и замене врсте и типа возила могу се
вршити изузетно, из оправданих разлога за време
привремене измене режима саобраћаја на путу.
Под оправданим разлозима у смислу става 2.
овог члана сматрају се: елементарне непогоде
(снежни наноси, последице поплава и сл.), знатна
оштећења улица, путева и путних објеката, искључења возила због техничке неисправности и
др.
Превозник је дужан да о разлозима непридржавања
регистрованог и овереног реда вожње, обавести
надлежну унутрашњу организациону јединицу и
да истовремено предузме мереза отклањање
узрока поремећаја.
Члан 29.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању линијског превоза, односно обављању ове комуналне
делатности (хаварија, елементарне непогоде и
др.), штрајка запослених код Превозника, као и
кад услед више силе дође до смањеног обима линијског превоза, Превозник је дужан да одмах о
томе обавести надлежну унутрашњу организациону јединицу и да истовремено предузме мере
за отклањање узрока поремећаја.
Препозник мора без одлагања предузети мере на
отклањању узрока поремећаја односно прекида.
Мере које Превозник предузима у случајевима
из става 2. овог члана су:
1.радно ангажовање запослених на отклањању
узрока поремећаја, односно разлога због којих
је дошло до прекида у пружању услуге линијског
превоза,
2. хитне поправкевозила којима се обезбеђује
обављање линијског превоза,
3. предузимање и других мера које утврди Општинско већеопштине Власотинце.
Члан 30.
У случају прекида линијског превоза услед
штрајка, Превозник је обавезан да обезбеди минимапно 75% од планираног обима рада у обављању линијског превоза, у складу са актом Превозника односно закљученим Уговором.
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VI. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА
Члан31.
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Члан 34.

Средства за обављање јавног градског и приградског превоза путника обезбеђују се из цене
услуге превоза путника у градском и приградском
превозу.

Против решења надлежне унутрашње организационе јединице Општинске управе општине Власотинце може се изјавити жалба Општинском
већу општине Власотинце, у року од 15 (петнаест)
дана од дана достављања, а преко надлежног
Одељења.

VII. НАДЗОР
Члан 32.

Жалба изјављена против решења не одлаже извршење решења.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши
надлежна унутрашња организац ^она јединица.

Члан 35.

Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке и аката донетих на основу овс; Одлуке
врши саобраћајни инспектор.
Сасораћајни инспектор има право и дужност да
у вршењу инспекцијског надзора:
1.прегледа возила којима се обавља превоз путника
у јавном градском и приградском превозу путника и контролише потребну документацију
за возила (путне налогеза зозила, уговорео закупу возила, саобраћајне дозволе и др.),
2. контролише важеће и оверене редове вожње и
другу документацију у вези са обављањем делатности превоза путника,
3. утврђује идентитет Превозника, возног особља
и других одговорних лица за обављање превоза
и
4. контролише превозна документа у обављању
превоза путника.
Поспове комуналног надзора над применом ове
Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке
врши комунални инспектор.
Члан 33.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни
инспектор дужан је и овлашћен да:
1. нареди отклањање недостатака у погледу:
- испуњености прописаних услова и начина за
обављање превоза путника ујавном градском
и приградском превозу путника,

Предузеће, друго правно лице, предузетник или
физичко лице, чији објекти, средства или особље,
односно рад подлежу инспекцијском надзору,
дужно је да саобраћајном и комуналном инспектору омогући неометано вршење инспекцијског
надзора и да без одлагања омогући увид у захтевану документацију и податке, као и несметан
приступ објектима, средствима или особљу који
су у вези са обављањем делатности линијског и
ванлинијског превоза.
Лица из става 1. овог члана дужна су да изврше
наложене инспекцијске мере.
VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од 200.000,00 динара казниће се за прекршај
Превозник ако:
1. не поступи сходно одредбама члана 13. ове
Одлуке;
2. не обавља градски и приградски превоз на повереним линијама према регистрованом и овереном реду вожње и не примењује важећи ценовник (члан 17. ове Одлуке);
3. не изда путникувозну карту (члан 18. став 1.
ове Одлуке);
4. не омогући путницима да у случају прекида
саобраћаја или квара возила започету всжњу
наставе другим возилом (члан 18. став 3. ове
Одлуке);

- придржавања реда вожње.

5. у возилу којим се врши превоз нема важећи
ред вожње (члан 21. став 1. тачка 1. ове Одлуке);

2. забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља, односно средства
употребљавају супротно прописима.

6. у возилу којим се врши превоз нема важећи
оверен ценовник (члан 21. став 1. тачка 2. ове
Одлуке);
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7. у возилу којим се врши превоз нема општих
услова превоза (члан 21. став 1. тачка 3. ове
Одлуке);
8. у возилу којим се врши превоз нема истакнут
назив линије на прописан начин (члан 21. став
1. тачка 4. ове Одлуке);
9. уколико о одступањима и разлозима одступања
од регистрованог и овереног реда вожње не
обавести надлежну унутрашњу организациону
јединицу (члан 28. став 4. ове Одлуке);
10. не предузме мере сходно одредбама члана 29.
ове Одлуке и
11. у случају прекида линијског превоза услед
штрајка не поступи у складу са чланом 30. ове
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се у
прекршајном поступку и одговорно лице новчаном
казном од 20.000,00 динара.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00
динара казниће се издавањем прекршајног налога
Превозник за прекршај ако контролори не носе и
немају службене легитимације (члан 20. став 3.
ове Одлуке)

Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара казниће се издавањем прекршајног налога
возач за прекршај ако поступи супротно одредбама
члана 24. ове Одлуке.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе
одредбе члана 203. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/13, 8/15, 5/16 и
47/16) и Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Власотинце („Сл.
гласник општине Лесковац", бр. 7/96).
Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр. 06-62-10/2017,
дана 14. 9. 2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

За прекршај из става 3. овог члана казниће се издавањем прекршајног налога и одговорно лице
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00
динара казниће се издавањем прекршајног налога
Превозник за прекршај ако возило којим се врши
превоз није уредно обојено, чисто и проветрено,
а у зимском периоду уколико у току обављања
превоза није загрејано (члан 22. ове Одлуке).
За прекршај из става 5. овог члана казниће се издавањем прекршајног налога одговорно лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
Члан 37.
Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од 200.000,00 динара казниће се управљач
општинских путева и улица у насељеним местима
за прекршај ако поступи супротно одредбама
члана 15. ове Одлуке.
Члан 38.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара казниће се издавањем прекршајног налога
контролор за прекршај ако поступи супротно одредбама члана 20. ове Одлуке.
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664.
На основу члана 13.став 1.3акона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС" бр. 88/11
и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32.
став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.закон
и 101/16-др.закон), члана 13. став 1. тачка 5. и
члана 15. став 1. тачка 7. Статута општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца", бр.12/08
и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на
седници одржаној 14. 9. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин организовања
послова у обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и услови ко-
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ришћења јавних паркиралишта на територији
Општине Власотинце.
Члан2.
Управаљање јавним паркиралиштима је поверено
Јавно комуналном предузећу „КОМУНАЛАЦ"
Власотинце (у даљем тексту: Предузеће).
Управљање јавним паркиралиштима је услуга
одржавања јавних паркиралишта и простора за
паркирање на обележеним местима (затворени и
отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених
возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овом и другим посебним одлукама, постављање уређаја којима се по налогу
надлежног органа спречава одвожење возила, као
и уклањање, премештање возила и постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила у
случајевима предвиђеним овом одлуком.
Предузеће је обавезно да најмање једном годишње
организује изјашњавање корисника ове комуналне
услуге о квалитету пружања комуналне услуге
од стране Предузећа, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника
ове комуналне услуге такви да већина није задовољна пруженом комуналном услугом од стране
предузећа, Општинско веће ће покренути поступак
преиспитивања рада предузећа и наложити отклањање недостатака који су наведени у изјашњавању корисника у року који не можебити дужи
од 90 дана.
Уколико предузеће не поступи у складу са ставом
4. овог члана у погледу отклањања недостатака
квалитета пружене комуналне услуге, Општинско
веће ће утврдити предлог одлуке којом ће се
обављање ове комуналне делатности поверити
другом вршиоцу који испуњава услове за вршење
ове комуналне делатности прописаних законским
прописима.
Члан 3.
Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове
одлуке, су јавне саобраћајне површине и посебни
простори одређени за паркирање моторних возила.
Јавна паркиралишта могу бити: општа и посебна.
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Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе ове
одлуке, не сматрају се посебне површине за паркирање возила која припадају одређеном објекту
(пословни или стамбени објекат), као и простори
одређени за паркирање одређене врсте возила
(такси стајалишта и др).
Јавна паркиралишта својим актом одређује Општинско веће на предлог Општинске управе-одељења надлежног за послове саобраћаја.
Члан 4.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара
или површине између коловоза и тротоара и
друге саобраћајне површине посебно обележене
за паркирање моторних возила.
Члан 5.
Посебна паркиралишта су објекти и површине
уређени и изграђени за паркирање моторних
возила са контролисаним уласком и изласком возила.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера.
Корисник простора из члана 3. став 3. ове одлуке
може их уступати предузећу које ћете просторе
уредити као посебна паркиралишта.
Члан 6.
Актом из члана 3. став 4. ове одлуке јавна паркиралишта се могу категорисати према зонама и
утврђеном времену коришћења.
Општинско веће на предлог Општинска управеодељења надлежног за послове саобраћаја у зависности од потребе паркирања, одређује зоне
паркирања и утврђује могуће време коришћења
јавних паркиралишта у зонама, као и јавна паркиралишта ван зонираног подручја.
Члан 7.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном
сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зоне, категорију
моторних возила која се могу паркирати, начин
паркирања и наплате, као и временско ограничење
коришћења јавног паркиралишта.
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Члан 8.

Члан 12.

Предузеће је дужно да одржава, уређује, опрема,
и обележава јавна паркиралишта.

За услугу коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати цену за одређено време
коришћења, утврђену ценовником предузећа.

Средства за обављање послова из става 1. овог
члана на посебним паркиралиштима обезбеђују
се из средстава наплате накнаде за коришћење
тих паркиралиигга.
Средства за обављање послова из става 1. овог
члана на општим паркиралкшгима обезбеђују се
из буџета.
II. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА
Члан 9.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних, физичких лица и предузетника (у даљем тексту: корисник).
Корисником паркиралишта, у смислу одредаба
ове одлуке сматра се возач или власник возила,
ако возач није идентификован.
Члан 10.
Опиггинско веће на предлог Општинске управеодељења надлежног за послове саобраћаја на општем, а предузеће на посебном паркиралишту у
зависности од капацитета, одређује паркинг места
за возила одређених категорија инвалида и других
лица, која иста могу бесплатно користити.
Категорије инвалида и других лица, као и услове
и поступак за издавање решења за коришћење
паркинг места из става 1. овог члана својим
актом прописује Општинско веће на предлог Општинске управе-одељења надлежног за послове
социјалне заштите.
Празо на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места својим решењем утврђује
Општинска управа-одељење надлежно за послове
социјалне заштите, која и издаје налепницу знак, за означавање возила ове категорије корисника.
Члан 11.
Паркирањем возила на паркинг месту, корисник
прихвата услове прогисане овом одлуком за
услугу коришћења јавног паркиралишта.
Предузеће нема обавезу чувања возила на јавним
паркиралиштима и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила.

Цене комуналних услуга које пружа предузеће
утврђују се ценовником на који сагласност даје
Општинско веће.
Предузеће је дужно да за коришћење простора
за паркирање плаћа локалну комуналну таксу
која се утврђује Одлуком о локалним комуналним
таксама
Члан 13.
Посебна паркиралишта се могу, изузетно, по
одобрењу Општинске управе-одељења надлежног
за послове саобраћаја привремено користити за
друге намене (за потребе аутошоле, забавних и
спортских манифестација и др).
Члан 14.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције,
Војске Србије и ватрогасна возила кад у току интервентних акција користе општа паркиралишта,
не плаћају услугу паркирања.
Члан 15.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
1) плати коришћење паркинг места према времену
задржавања на начин прописан овом одлуком,
2) користи паркинг место у складу са саобраћајним
знаком и другом вертикалном и хоризонталном
сигнализацијом којом је означено паркинг место.
Повлашћени корисници и резервација паркинг
места
Члан 16.
Поједини корисници (станари, корисници пословних простора) могу општа паркиралишта
користити као повлашћени корисници, под условима и на начин утврђен актом из члана 3. став
4. ове одлуке, од стране управе надлежне за послове саобраћаја.
ПоЕлашћеним корисницима из става 1. овог члана
предузеће издаје повлашћену паркинг карту, која
се може користити искључиво за возило за које
је ова карта и издата.
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Члан 17.
Општинска управа-одељење надлежно за послове
саобраћаја може, изузетно сврјим решењем одобрити резервацију општих паркиралишта државним
органима, органима јединица локалне самоуправе,
јавним службама, дипломатским и другим страним
представницима, другим правним лицима и предузетницима.
Услове за коришћење општих паркиралишта из
става 1. овог члана утврђује управа надлежне за
послове саобраћаја, актом из члана 3. став 4. ове
одлуке.
III. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 18.
Корисник плаћа услугу коришћења општег паркиралишта унапред куповином паркинг карте
или електронским путем.
Паркинг карта се може купити као сатна или као
дневна паркинг карта, у складу са чланом 20.
став 1. ове одлуке.
Изузетно од става 1. овог члана, корисник може
платити услугу паркирања накнадно, по налогу
за плаћање, на начин и под условима прописаним
чланом 23. ове одлуке.
Члан 19.
За коришћење услуге из члана 18. став 1, корисник
је обавезан да у возилу поседује важећу паркинг
карту, осим ако је плаћање извршено електронским
путем. Корисник је дужан да паркинг карту:
1) истакне с унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и
2) користи на начин прописан овом одлуком и у
њу унесе тачне податке.
Сматра се да корисник нема важећу паркинг
карту уколико не поступи на начин прописан
ставом 2. овогчлана.чланом 15. тачке 1) и 2) и
чланом 18. став 1, овеодлуке.
Члан 20.
На општим паркиралиштима одређеним и категорисаним актом из члана 3. став 4. ове одлуке
наплата паркирања се врши по започетом сату
или у дневном трајању, плаћањем сатне или
дневне паркинг карте.
Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат
према утврђеном времену коришћења.
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Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања
до истог времена у првом следећем дану у коме
се врши наплата паркирања.
У зонираном подручју сатна, односно дневна
паркинг карта важи искључиво у оквиру одређене
зоне.
Члан 21.
Корисник општег паркиралишта се може определити да услугу паркирања користи по започетом
сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне или дневне паркинг карте
односно плаћањем услуге електронским путем.
Корисник који је паркирао возило, а није се определио за коришћење услуге паркирања на начин
из става 1. овог члана, користи паркинг место
под условима који важе за паркирање у дневном
трајању и истом се издаје налог за плаћање
дневне паркинг карте.
Корисник који користи услугу паркирања по започетом сату на начин из става 1.. овог члана,
истеком времена крришћења паркиралишта у зонираном подручју, може наставити иоришћење
паркинг места под условима и на начин из става
2. овог члана.
Контрола коришћења општих
паркиралишта
Члан 22.
Контролу коришћења општих паркиралишта врше
овлашћени контролори предузећа.
Контролори предузећа имају службену легитимацију и носе службена одела. Предузеће издаје
легитимацију и утврђује изглед службеног одела.
Члан 23.
Налог за плаћањедневне паркинг карте издаје
овлашћени контролори уручује га кориснику.
Када контролор није у могућности да уручи налог
кориснику, причвршћује га на возило, на предње
ветробранско стакло.
Достављање налога за плаћање дневне паркинг
карте на начин из става 2. овог члана сматра се
уредним и доцније оштећење или уништење
налога нема утицај на ваљаност достављања и
не одлаже плаћање дневне паркинг карте.

29. септембар 2017.
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Сматра се да је корисник паркиралишта поступио
по примљеном налогу ако је платио дневну
паркинг карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у налогу.

Послове инспекцијског надзора над применом
ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке
врши надлежни комунални инспектор.

Ако корисник паркиралишта не плати дневну
паркинг карту, у року из става 4. овог чланз,
дужан је осим износа цене дневне паркинг карте,
у наредних осам дана, платити и стварне трошкове
предузећа и законску затезну камату, на шта ће у
налогу бити упозсрен.

Члан 26.

Акс корисник паркиралишта не поступи у складу
са ставом 5. овог члана, предузећеће покренути
поступак наплате потраживања.

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског
надзора, кад утврди да се омета вршење комуналне
услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила на општим пгркиралиштима, наредиће решењем кориснику, односно власнику,
ако је присутан да одмахуклони возило, под претњом принудног извршења.

У случајевима када није могуће извршити идентификацију корисника јавних паркиралишта Предузеће може, ради омогућавања несметаног коришћења јавних паркиралишта, да уклони, премести возило, односно да постави уређај којим
се спречава одвожење возила, по налогу надлежног
органа

Уколико се корисник, односно власник, не налази
на лицу места, или одбије да уклони воз;',ло из
става 1. овог члана, комунални инспектор ће
донети решење којим ће наложити да се возило
уклони у најкраћем могућем року, који се може
одредити и на минуте.

IV. ЗАБРАНЕ
Члан 24.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1) паркирање возила супротно саобраћајном знаку,
хоризонталној и вертикалној сигнализацији
(паркирање на преплатном паркинг месту, ометање коришћења паркиралишта и др.),
2) паркирање возила које није регистровано, односно чијој регистрационој налепници је истекао
рок важења и паркирање возила на којима регистарске таблице односно регистрационе налепнице нису постављене на прописан начин,
3) остављање неисправног или хаварисаног возила,
односно прикључног возила без сопственог
погона,

Решење из става 2. овог члана се уручује или на
погодан начин причвршћује на возило уз назначење
дана и часа када је налепљено и тиме се сматра
да је достављање извршено, а доцније оштећење,
уништење или уклањање овог решења не утиче
на ваљаност достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи по
датом налогу, комунални инспектор ће одредити
да се возило уклони о трошку корисника, односно
власника, на место које је за то одређено.
Трошак из става 4. овог члана обухвата: трошкове
одношења, премештања, лежарине и друге доспеле
трошкове.
Жалба против решења из става 1. и 2. овог члана
не одлаже његово извршење.

4) вршити заузимање паркинг места путем ограђивања, постављањем препрека или на други
начин ометање паркирања других возипа,

Предузеће има право да возило уклоњено по налогу надлежног органа, задржи док му не буде
исплаћено потраживање.

5) прање и поправка возила и друге радње које
доводе до прљања и уништавања јавног паркинга.

Члан 27.

V. НАДЗОР
Члан 25.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши
Општинска управа-одељење надлежно за послове
саобраћаја.

Власници принудно уклоњених возила су дужни
да их преузму од предузећа у року од 120 дана.
Услови и начин на које предузеће може остварити
право да возило прода, ако се не преузме у року
из става 1. овог члана, да би се намирили настали
трошкови, регулишусе посебном одлуком ускладу
са Законом.
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VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Носчаном казном од 100.000,00 динара казниће
се за прекршај предузеће ако:
1) н'8 прописан начин не обележава паркиралишта
(чл. 7),
2) не одржава, не уређује, не опрема и не обележава
паркиралишта (чл. 8),
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 20.000,00 динара одговорно
лице у предузећу.

29. септембар 2017.

Члан 32.
Општинско веће ће на предлог Општинске управе-одељења надлежног за послове саобраћаја донети Решење о одређивању јавних паркиралишта
на територији Општине Власотинце и Решење о
одређивању сектора за станаре на јавним паркирапиштима у зонама где се врши наплата паркирања на територији Општине Власотинцо у складу
са одредбама ове одлуке, у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 33.

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће
се за прекршај привредно друштво или друго
правно лице ако:

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе
одредбе чланова 165. до 190. Одлуке о комуналним
делатностима на територији општине Власотинце
(„Сл. гласникграда Лесковца", бр. 11/13, 8/15,
5/16 и 47/16).

1) користи општа паркиралишта супротно одредбама члана 16,

Члан 34.

Члан 29.

2) користи општа паркиралишта супротно одредбама члана 17,
3) поступа супротно одредбама члана 24.

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

За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном.од 20.000,00 динара одговорно
лице у правном лицу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-62-11/2017,
дана 14. 9. 2017 године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара.

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара.
Члан 30.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се
за прекршај контролор уколико не носи службено
одело или службену легитимацију.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Општинско веће ће на предлог Општинске управе-одељења надлежног за послове социјалне заштите донети Правилник о категоријама инвалида
који могу да користе посебно обележена паркинг
места за возила инвалида на јавним паркиралиштима на територији Општине Власотинце у
складу са одредбама ове одлуке, у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

665.
На основу члана 13.став 1.3акона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС" бр. 88/11
и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5. и чл. З2.ст.1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон), члана 13. став 1. тачка 5. и члана 15.
став 1. тачка 7. Статута општине Власотинце
(„Сл. гласник града Лесковца", бр.12/08 и 24/11),
Скупштина општине Власотинце, на седници
одржаној 14. 9. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

29. септембар 2017.
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I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одпуком уређују се, у складу са законом,
услови и начин обављања комуналне делатности
зоохигијене (у даљем тексту: делатност зоохигијене) на територији општине Власотинце (у
даљем тексту: територија општине) општа и посебна права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуге, финансирање делатности зоохигијене, начин вршења надзора над
обављањем делатности зоохигијене и друга питања
која су од значаја за обављање ове делатности.
Овом одлуком уређује се и организовање послова
зоохигијенске службе у складу са законом којим
се уређује област ветеринарства у делу који није
обухваћен делатношћу зоохигијене.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци, у
складу са законом, имају следеће значење:
1) напуштена животиња је животиња која нема
дом или која се налази изван њега и лишена је
бриге и неге власника, односно држаоца и коју
је он свесно напустио;
2) изгубљена животиња је животиња која је напустила власника, односно држаоца, без његове
воље и коју он тражи;
3) прихватилиште за животиње је објекат који
служи за привремени или трајни смештај напуштених или изгубљених животиња и помоћ
и бригу о напуштеним и изгубљеним животињама;
4) лишавање животиње живота је поступак којим
се животињи одузима живот на начин који
изазива тренутну смрт;
5) власник животиње је правно или физичко лице,
односно предузетник, које има право чувања,
држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње и које је одговорно
за живот, заштиту здравља и добробит животиња;
6) држалацживотиње је правно или физичко лице,
односно предузетник, које има право чувања,
држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења животиње, као и право продаје животиње на основу писменог одобрења власника
и које је одговорно за живот, заштиту здравља
и добробит животиња;
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7) површина јавне намене обухватају простор
утврђен планским документом за уређење или
изградњу јавних објеката или јавних површина,
8) дезинфекција је примена начина, поступака и
метода ради уништавања узрочника болести
животиња, укључујући и болести које се са
животиња могу пренети на људе;
9) дезинсекција је примена начина, поступака и
метода ради уништавања штетних инсеката и
крпеља;
10) дератизација је примена начина, поступака и
метода ради уништавања штетних глодара.
II. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 3.
Делатност зоохигијене у складу са законом, обухвата хватање, збрињавање, ветеринарску негу и
смештај напуштених и изгубљених животиња
(паса и мачака) у прихватилиште за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и
мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња
са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекпа, спровођење мера контроле и
смањења популације штетних организама, глодара
и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене.
Услови и начин обављања делатности
зоохигијене
Члан 4.
Делатност зоохигијене, изузев послова спровођења
мера контроле и смањења популације штетних
организама, глодара и инсеката спровођењем
мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације
на површинама јавне намене, на територији општине, поверено је ЈКП „КОМУНАЛАЦ" Власотинце.
Послови спровођења мера контроле и смањења
популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције
и дератизације на површинама јавне намене, на
територији општине поверавају се вршиоцу комуналне делатности, на начин прописан законом
којим се уређује обављање комуналних делатности.
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Годишњи програм делатности зоохигијене
Члан 5.
Делатност зоохигијене из члана 3. ове одлуке,
обавља се према годишњем програму који садржи
врсту, обим и динамику услуга, као и висину
средстава потребних за његову реализацију (у
даљем тексту: програм зоохигијене)
Програм зоохигијене за обављање послова хватања, збрињавања, ветеринарску негу и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и
мачака) у прихватилиште за животиње, лишавање
живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског
порекпа припрема предузеће и организациона
јединица надлежна за комуналне послове.
Програм за обављање послова зоохигијене који
се односе на спровођење мера контроле V. смањења
популације штетних организама, глодара и инсеката, спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене,
припрема вршилац ове комуналне делатности
коме су ти послови поверени.
Програм зоохигијене доноси Надзорни одбор
предузећа, а програм за обављање послова зоохигијене који се односе на спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама,
глодара и инсеката доноси надлежни орган вршиоца комуналне делатности.
На програме из става 4. овог члана сагласност
даје Општинско веће општине Власотинце.
Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и
мачака) у прихватилишта за животиње
Члан 6.
Послове хватања напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) на територији града, предузеће обавља савременим методама и на хуман
начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се са животињом
мора поступати тако да се проузрокује најмањи
степен бола, патње, страха и стреса у складу са
законом којим се уређује добробит животиња.
Власник, односно држалац, који изгуби животињу,
дужан је да тај губитак, без одлагања, а најкасније
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у року од три дана од дана губитка животиње
пријави предузећу.
Ако власник, односно држалац животиње, не
пријави губитак из става 2. овог члана, сматра се
да је напустио животињу.
Послове хватања напуштених и изгубљених животиња са других површина врши предузећена
основу захтева власника, односно корисника те
површине, или по налогу и уз присуство надпежне
инспекције.
Члан 7.
Општина Влаостинце, у складу са законом којим
је уређена добробит животиња, обезбеђује прихватилиште за изгубљене инапуштене животиње.
Објекату јавној својини Општине у коме се налази
прихватилиште Општина поверава на коришћење
и управљање предузећ/. Прихватилиште из става
1. овог члана мора испуњавати услове, који се
односе на заштиту добробити животиња, у погледу
простора, просторија и опреме, у складу са
законом којим се уређује добробит животиња и
мора бити уписано у Регистар који води надлежно
министарство, у складу са законом којим се
уређује ветеринарство.
Члан 8.
У објекту прихватилишта за животиње предузеће
врши организован смештај у складу са законом.
Предузеће је одговорно за живот, здравље и добробит животиња које су смештене у прихватилиште, којим управља предузеће и дужно је да о
њима брине са пажњом доброгдомаћина.
Члан 9.
Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и
мачака) у прихватилишта за животиње врши се
по пријави или по основу сазнања.
У вршењу послова из става 1. овог члана, предузеће је дужно да у складу са законом КОЈИМ се
уређује добробит животиња:
1) прима пријаве о напуштеним и изгубљеним
животиљама (псима и мачкама), организује излазак екипа на терен у односу на пријављене
локације и број животиња;
2) прикупља напуштене и изгубљене животиње
(псе и мачке) и то посебно на површинама
јавне намене.
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3) врши превоз прикупљених животиња (паса и
мачака) до прихватилишта у складу са законом;
4) прикупљене животиње (псе и мачке) смешта у
прихватилиште при чему предузима следеће
мере: врши тријажу, утврђивање идентитета,
обавештавање власника, односно проверу на
списку тражених животиња, преглед од стране
ветеринара и утврђивање здравственог стања,
смешта и разврстава животиње према полу;

Страна 2268 - Број 17

према специфичностима средине у складу са законом којим се уређује добробит животиња, којим
се дефинишу нарочито основна начела, разлози
и циљеви доношења, преглед стања, мере које се
односе на спречавање напуштања, контролу размножавања и збрињавања паса и мачака, образовање и информисање јавности о значају и начину
контроле и смањења популацује напуштених паса
и мачака, финансијски план, план смањења броја
уједа, као и динамика спровођења и праћења
реализације.

5) врши спровођење мера превентивне здравствене
заштите и пружања потребне помоћи животињама (псима и мачкама) од стране ветеринара;

Програм из става 1. овог члана доноси Скупштина
општине Власотинце.

6) предузима мере за проналажење власника, односно држаоца животиња (паса и мачака);

Програм из става 1. овог члана надлежна организациона јединица реализује преко предузећа
из члана 4. став 1. ове одлуке.

7) врати животињу власнику, односно држаоцу,
у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште;

Члан 12.

8) припреми план збрињавања животиња у случају
затварања прихватилишта или елементарних
непогода;
9) изврши стерилизацију и обележавање у складу
са законом и другим актима којима је уређена
ова област;

Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухватају:
1) регистрацију и обележавање свих напуштених
паса и мачака,
2) изградњу прихватилишта и побољшање услова
у постојећим прихватилиштима,

10) води евиденцију о животињама и ту евиденцију
чува три године.

3) стерилизацију свих напуштених паса и мачака,

Прихватилиште могу напустити само стерилисане
и обележене животиње (пси и мачке), осим у
случају када их преузимају власници, односно
држаоци који су нестанак животиње (пса и мачке)
пријавили у року из члана 6. став 2. ове одлуке и
преузимање изврше у року из става 1. тачка 7.
овог члана.

5) едукацију и информисање грађана, а посебно
власника или држалаца животиња о особинама
и потребама животиња, сопственим мотивима
држања животиња и законским обавезама власника.

Члан 10.
Предузеће је дужно да за болесне или повређене
напуштене и изгубљене животиње које су смештене у прихватилиште, обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ. Са неизлечиво болесним и
повређеним животињама поступа се на начин
прописан гаконом.
Контрола и смањење популације
напуштених паса и мачака
Члан 11.
Надлежна организациона јединица припрема и
спроводи десетогодишњи програм контроле и
смањења популације напуштених паса и мачака

4) удомљавање напуштених паса и мачака,

У вршењу послова контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака, предузећеје дужно да
поступа у складу са програмом из члана 11. ове
одлуке.
Нешкодљиво укалањање лешева животиња
са површина јавне намене
Члан 13.
У вршењу послова нешкодљивог уклањања лешева
животиња са површина јавне намене, предузеће
је дужно да:
1) прима пријаве о постојању лешева животиња
на површини јавне намене;
2) нешкодљиво уклања лешеве животиња;
3) обави или организује превоз лешева животиња
дообјекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
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Лице које прими пријаву одмах обавештава теренску службу. Теренска служба уклања леш,
врши дезинфекцију простора, а леш транспортује
у објекат за сакупљање лешева животиња.
Када је животиња угинула под околностима које
се не сматрају уобичајеним, леш животиње може
бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора.
Послове нешкодљивог уклањања лешева животиња саповршина јавне намене, предузеће врши
на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину, у складу са
посебним прописима.
Мере контроле и смањења популације
штетних организама, глодара и инсеката
Члан 14.
Послови спровођења мера контроле и смањења
популације штетних микроорганизама, глодара
и инсеката, спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене обухватају:

29. септембар 2017.

уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона, као и овом одлуком;
2) прописани и уговорени обим и квалитет услуге;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите
комуналних објеката и опреме којима управља,
а који служе за обављање делатности зоохигијене;
4) развој и унапређење квалитета и врсте услуге,
као и унапређење организације и ефикасности
рада.
Члан 16.
Корисник услуге је власник, односно држалац
изгубљене, напуштене и одузете животиње, као
и животиње угинуле на површини јавне намене,
чију животињу је предузеће сместило у прихватилиште, односно чији леш је уклонило са површине јавне намене.

1) старање о броју и врсги присутних штетних
организама, глодара и инсеката,

Финансирање делатности зоохигијене

2) пријем пријава о присутности штетних организама, глодара и инсеката,

Члан17.

3) предузимање мера ради смањења популације
штетних организама, глодара и инсеката,
4) праћење спровођења смањења популације штетних организама, глодара и инсеката,
5) друге послове којима се спроводи мера контроле
и смањења популације штетних организама,
глодара и инсеката.

Средства за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:
1) прихода буџета општине;
2) прихода од продаје комуналних успуга;
3) наменских средстава других нивоа власти;
4) других извора, у складу са законом.

У обављању послова из става 1. овог члана вршилац је дужан да испуњава услове у погледу просторија, кадрова, и других потребних средстава
за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције
и дератизације.

Финансирање делатности зоохогијене из

Права и обавезе вршиоца комуналне делатности
и корисника услуге

За обављање и развој делатности зоохигијене,
обезбеђују се средства у буџету општине.

Члан 15.

Висина средстава која се опредељује за обављање
делатности зоохигијене одређујесе на основу
јединичне цене услуге и извршених услуга у претходној години, као и планираног обима вршења
услуга у складу са програмом из члана 5. став 1.
ове одлуке.

Предузеће и други вршилац делатности зоохигијене дужно је да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање услуге у времену
од 00 до24 часа, под условима и на начин

прихода буџета Општине
Члан 18.
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Финансиреље делатности зоохигијене из цене
комуналних услуга
Члан 19.
Корисник услуге из члана 16, став 1. ове одлуке
дужан је да плати цену за извршену услугу:
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од објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња
до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, на начин
који не представља ризик по друге животиње,
људе или животну средину.

1) збрињавања животиње, ако више не жели и
није у могућности да се стара о њој;

Хватање и збрињавање напуштених животиња
свих врста (осим паса и мачака ) у прихватилишта
за животиње

2) хватања, превоза, смештаја, исхране и неге напуштених и изгубљених, односно одузетих
животиња;

Члан 21.

3) нешкодљивог уклањања лешева животиња са
површина јавне намене.
Цена услуге из става 1. овог члана утврђује се
ценовником који доноси надзорни одбор предузећа
на основу начела и елемената за одређивање цене
комуналних услуга прописаним законом којим
се уређују комуналне делатности.
По прибављеном мишљењу организационе јединице Општинске управе општине Власотинце,
надлежне за послове који се односе на цене у комуналним и другим делатностима из надлежности
општине на Ценовник из става 2. овог члана сагласност даје Општинско веће.
Када корисник услуге из става 1. тач. 2. и 3. није
познат, односно када се не може утврдити, трошкови се намирују на терет буџета општине.
III. ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНСКЕ
СЛУЖБЕ
Члан 20.
Послови зоохигијенске службе, у смислу одредаба
ове одлуке, послови су зоохигијенске службе
који се не врше у оквиру делатности зоогигијене
(у даљем тексту: остали послови зоохигијенске
службе).
Остале послове зоохигијенске службе обавља
предузеће, из члана 4. став 1. ове одлуке као комерцијалну делатност и то:
1) хватање и збрињавање напуштених животиња
(осим паса и мачака) у прихватилишта за животиње,
2) нешкодљиво уклањање лешева животиња свих
врста из објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или прометживотиња,
3) транспорт или организовање транспорта лешева
животиња свих врста, са јавних површина и

Хватање и збрињавање напуштених и изгубљених
животиња свих врста (осим паса и мачака) у
прихватилишта за животиње, врши се по пријави
или по основу сазнања.
Предузеће је дужно да ухваћену животињу збрине
на одговарајући начин.
Предузеће предузима неопходне мере за проналазак власника, односно држаоца ухваћене животиње.
Трошкове хватања и збрињавања напуштених
животиња из става 1. овог члана сноси власник
или држалац животиња, а ако је исти непознат
трошкови збрињавања ће се намирити сходно
одредбама закона којим се уређује добробит животиња.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња из
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичењаили промета животиња до
објеката за сакупљање, прераду или уништавање
отпада животињског порекла
Члан 22.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња из
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промета животиња за све
кориснике врши предузеће.
Уклањање лешева из става 1. овогчлана предузеће
врши по пријави власника или држаоца животиња
или објекта.
Власник односно држалац животиње дужан је да
предузећу без одлагања да пријави угинуће животиње, уз навођење адресе и власника објекта
или домаћинства.
Лице које прими пријаву одмах обавештава теренску службу. Теренска служба уклања леш,
врши дезинфекцију простора, а леш транспортује
у објекат за сакуаљање лешева животиња.
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Када је животиња угинула, под околностима које
се не сматрају уобичајеним, леш животиње може
бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора.
Трошкове уклањања лешева животиња из става
1. овог члана сноси власник или држалац животиња.
Транспорт или организовање транспорта лешеваживотиња свих врста од објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења
или промет животиња до објекта за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског
порекла
Члан 23.
Транспорт или организовање транспорта лешева
животиња свих врста од објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, о државање такмичења или
промет животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла
предузеће обавља на начин који не представља
ризик по друге животиње, људе или животну
средину.
Трошкове транспорта лешева животиња из става
1. овог члана сноси власник или држалац животиња.
IV. НАДЗОР
Члан 24.
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За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у износу од 20.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у износу од 50.000 динара предузетник.
За прекршаје из става 1. овог члана комунални
инспектор, издаје прекршајни налог у складу са
законом.
Члан 26.
Новчаном казном у износу од 100.000 динара
казниће се за прекршај предузеће ако:
1. не врши организовани смештај у објекту за
прихватилишта за животиње из члана 8. став
1. ове одлуке;
2. наступа супротно одредбама члана 13. став 1.
одлуке.
За прекршаје из става 1. ово г члана казниће се
новчаном казном у износу од 20.000 динара одговорно лице у предузећу.
За прекршаје из става 1. овог члана комунални
инспектор издаје прекршајни напог у складу са
законом.
Члан 27.

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши
организациона јединица Општинске управе општине Власотинце надлежна за комуналне послове.

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако као власник,
односно држалац који изгуби животињу, тај губитак без одлагања, а најкасније у року од три
дана од губитка животиње не пријави предузећу
(члан 6. став 2.);

Инспекцијски надзор над спровођењем одредба
ове одлуке врши комунална инспекција у складу
са надлежностима утврђеним посебном одлуком.

За прекршај из става 1. овог члана комунални
инспектор издаје прекршајни налог у складу са
законом.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.

Новчаном казном у износу од 100.000 динара
казниће се за прекршај предузеће, односно друго
правнолице - вршилац комуналне делатности ако:

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе
одредбе чланова 152 до 164 Одлуке о комуналним
делатностима на територији општине Власотинце
(„Сл. гласник града Лесковца", бр. 11 /13, 8/15,
5/16 и 47/16)

1. не донесе годишњи Програм зоохигијене (члан
5. став 4.);
2. сзој рад и пословање организујена начин супротно одредбама члана 15;
3. не обавља послове зоохигијенске службе у
складу са чланом 21. ст. 1, 2. и 3, чланом 22.
ст. 4. и 5., чланом 23. став 1.

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр. 06-62-12/2017,
дана 14. 9. 2017 године.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.
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- објеката бр. 2, Штенара 1, бруто површине
168 м2;
- објеката бр. 3, Штенара 2, бруто површине 65
м2;
у циљу обављања делатности пружања комуналних
услуга од значаја за остварење животних потреба
физичких и правних лица, односно делатности
од општег интереса.

666.
На основу члана 18. ст. 1. и чл. 19. став 1. тачка
3. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС" бр.
72/11, 88/13, 105/14 и 108/16), члана 4. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС" бр. 88/11 и 104/16), чл.20.ст.1.тачка 25. и чл.
З2.ст.1.тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон), члана 13ст.1.тачка 27., чл.
15.ст.1.тачка 25. и члана 72. став 1. Статута општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца",
бр.12/08 и 24/11) и члана 3. став 4., чл.4. и чл.7.
ст.1.0длуке о прибављању и располагању стварима
у јавној својини општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца", бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници одржанојдана 14. 9. 2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ

Члан 2.
ЈКП "Комуналац" преузима на коришћење наведену непокретностиз члана 1. ове одлуке и у
обавези је да исту користи у складу са природом
и наменом ствари са пажњом доброгдомаћина,
да истим управљау складу са чл. 24. Закона
ојавној својини, односно да исту одржава, обнавља
и унапређује и региструје уз сагласност законског
заступника општине, у свему сагласно важећим
законским прописима за ову врсту непокретних
ствари и другим важећим актима општине Власотинце.
Члан 3.
ЈКП "Комуналац" нема право располагања, отуђења, стављања заложног или ког другог стварног
права на предметној непокретности.

НАКНАДЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ

Члан 4.

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ -

Овлашћује се Председник општине Власотинце
да о давању на коришћење непокретности из
члана 1. ове Одлуке закључи уговор са ЈКП 'Комуналац", којим ће се ближе прецизирати услови
коришћења предметне непокретности као и све
обавезе корисника које произилазе из коришћења
истог.

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
„ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НЕЗБРИНУТЕ
ЖИВОТИЊЕ" ЈКП „КОМУНАЛАЦ"
ВЛАСОТИНЦЕ
Члан 1.
Овом Одлуком даје се, без накнаде, Јавном комуналном предузећу "Комуналац" из Власотинца,
чији је оснивач општина Власотинце (у даљем
тексту ЈКП "Комуналац") на коришћење пословни
објекат „ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НЕЗБРИНУТЕ
ЖИВОТИЊЕ" ЈКП „Комуналац" Власотинце,
који се налази, на КП бр. 4326 КО Власотинцеван варош, уписане у лист непокретности број
5858 за КО Власотинце- ван варош, која се састоји
од:
- објеката бр. 1, Амбуланта са стационаром,
бруто површине 234 м2

По закључивању уговора извршиће се записничка
примопредаја непокретности ближе описане у
члану 1. ове одлуке, између општине и ЈКП "Комуналац".
За спровођење ове Одлуке задужена је Одељење
надлежно за имовинско-правне послове Општинске управе општине Власотинце.
Члан 5.
На основу ове Одлуке извршиће се упис права
коришћења непокретности из члана 1. ове Одлуке
у јавне књиге о евиденцији и права на њима.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. гласнику града Лесковца".
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- објеката бр. 1, хала, бруто површине 588 м2
- објеката бр. 2, бокс за отпад, бруто површине
99м2;
- објеката бр. 3, вага, бруто површине 64 м2;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр. 06-62-13/2017,
дана 14. 9. 2017 године.

- објеката бр. 4, бокс за отпад, бруто површине
47 м2;

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р

- објеката бр. 5, портирница, бруто површине
15 м2;
у циљу обављања делатности пружања комуналних
услуга од значаја за остварење животних потреба
физичких и правних лица, односно делатности
од општег интереса.

667.
На основу члана 18. ст. 1. и чл. 19. став 1. тачка
3. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС" бр.
72/11, 88/13, 105/14 и 108/16), члана 4. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС" бр. 88/11 и 104/16), чл.20.ст.1.тачка 25. и чл.
З2.ст.1.тачка 20. Закона о локалнрј самоуправи
(„Сл.гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон), члана 13.ст.1.тачка 27., чл.
15.ст.1.тачка 25. и члана 72. став 1. Статута општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца",
бр.12/08 и 24/11) и члана 3. став 4., чл.4. и чл.7.
ст.1.0длуке о прибављању и располагању стварима
у јавној својини општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца", бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници одржанојдана 14. 9. 2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ
НАКНАДЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА „ТРАНСФЕР
СТАНИЦА" ЈКП „КОМУНАЛАЦ"
ВЛАСОТИНЦЕ
Члан 1.
Овсм Одлуком даје се, без накнаде, Јавном комуналном предузећу "Комуналац". из Власотилца,
чији је оснивач општина Власотинце (у даљем
тексту ЈКП "Комуналац") на коришћење непокретност- пословни објекат „ТРАНСФЕР СТАНИЦА" у јавној својини општине Власотинце, који
се налази у улици Марка Орешковића бб у Власотинцу, на КП бр. 864/5 КО Власотинце-варош,
уписане у лист непокретности број 5772 за КО
Власоткнце-варош, која се састоји од:

Члан 2.
ЈКП "Комуналац" преузима на коришћење наведену непокретност из члана 1. ове одлуке са обавезом да исту користи у складу са природом и
наменом ствари, пажњом доброг домаћина, да
истим управља у складу са чл. 24. Закона ојавној
својини, односно да исту одржава, обнавља и
унапређује и региструје уз сагласност законског
заступника општине, у свему сагласно важећим
законским прописима за ову врсту непокретних
ствари и другим важећим актима општине Власотинце.
Члан 3.
ЈКП "Комуналац" нема право располагања, отуђења, стављања заложног или ког другог ствгрног
права на предметној непокретности.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Власотинце
да о давању на коришћење непокретности из
члана 1. ове Одлуке закључи уговор са ЈКП "Комуналац", којим ће се ближе прецизирати услови
коришћења предметне непокретности као и све
обавезе корисника које произилазе из коришћења
истог.
По закључивању уговора извршиће се записничка
примопредаја непокретности ближе описане у
члану. 1. ове одлуке, између општине и ЈКП "Комуналац".
За спровођење ове Одлуке задужено је Одељење
надлежно за имовинско-правне послове Општинске управе општине Власотинце.
Члан 5.
На основу ове Одлуке извршиће се упис права
коришћења непокретности из члана 1. ове Одлуке
у јавне књиге о евиденцији и права на њима.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-62-14/2017,
дана 14. 9. 2017.године.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р,
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- почетна купопродајна цена за јавно надметање
износи 710.000,00 динара,
- рок плаћања купопродајне цене је 7 дана од
дана закључења уговора о отуђењу,
- критеријум за избор најповољнијег понуђача
је највећи износ понуђене цене
- депозит за учешће у поступку прикупљања
понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се
на рачун 840-812151843-08, модел 97, позив
на број 50-113, примања од продаје покретних
ствари у корист нивоа општине;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису
успели у поступку јавног надметања је 8 дана
од окончања поступка;

668.
На основу члана 27 .став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС" бр. 72/11, 88/13,
105/14 и 108/16), чл. 20. ст. 1. тачка 25. 3акона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др.закон и 101/16 др.закон), члана 13. ст. 1.
тачка 27. и члана 72. став 1. Статута општине
Власотинце („Сл. гласник града Лесковца",
бр.12/08 и 24/11) и члана 17. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини општине
Власотинце („Сл. гласник града Лесковца", бр.
20/14 и 30/16), Скупштина општине Власотинце,
на седници одржаној 14. 9. 2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА
ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак отуђења из
јавне својине општине Власотинце, поступком
јавног надметања, по тржишној вредности, покретне ствари-путничког аутомобила, марке:
„ŠKODA", тип: „SUPERB AMBITION 2.0 ТDI,
број шасије: ТМВАF63Т8В902661, број мотора:
СFG109920, боја возила: 1Z1Z - магично црна
металик, снага мотора: 120 кw (170 кs), регистарског броја: VL001 ВD.
Члан 2.
Покретна ствар из чл.1. ове Одлуке се отуђује се
у виђеном стању путем јавног оглашавања у поступку јавног надметања под следећим условима:

- рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања јавног огласа у дневном листу,
- одржавање јавног надметања је 5-тог дана од
дана истека рока за подношење пријава, у великој сали СО Власотинце, Трг ослобођења
бр. 8. Подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава немају право да учествују у поступкујавног надметања.
Пријаве се достављају у затвореној коверти са
назнаком: "Пријава за јавно надметање за отуђење
... (навести податке чл.1.) - не отварати", на
адресу: Општина Власотинце, Трг ослобођења
бр. 12 16210 Власотинце, за Комисију за спровођење поступка располагања покретним стварима
у јавној својини општине Власотинце.
Члан 3.
Поступак отуђења покретне ствари јавним оглашавањем у поступку јавног надметањг, сагласно
закону, подзаконским актима и одлукама Скупштине општине Власотинце, које уређују ову
област спроводи Комисија за спровођење поступка
располагања покретним стварима у јавној својини
општине Власотинце (у даљем тексту: Комисија),
у следећем саставу:
1. Мирослав Милосављевћ, председник комисије,
2. Новица Стојановић , заменик председника комисије,
3. Станојко Стојановић, члан комисије,
4. Дејан Тодоровић, заменик председника комисије,
5. Милорад Пешић, члан комисије.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-62-15/2017,
дана 14. 9. 2017.године.

Стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Комисије, обавља Одељење надлежно за имовинско-правне послове Општиске
управе општине Власотинце.

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровићс.р.

Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак јавног надметања за отуђење
покретне ствари из члана 1. ове Одлуке сагласно
одредбама Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС", бр. 24/12,
48/15, 99/15 и 42/17) и Одлуке о прибављању
и располагању стварима ујавној својини општине Властоинце („Сл. гласник града Лесковца", бр.20/14 и 30/16);
- води записник;
- по окончаном поступку јавног надметања, утврди предлог да се предметна покретност у
јавној својини отуђи понуђачу који је понудио
највећи износ купопродајне цене и достави их
Председнику општине на даљи поступак и одлучивање.
Члан 4.
Оглас за јавно надметање за отуђење покретне
ствари из чл.1. ове Одлуке ће бити објављен у
једном дневном листу који се дистрибуира на територији целе Републике Србије, са елементима
из Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцимг јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС", бр.. 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17) и
Одлуке о прибављању и располагању стварима
ујавној својини општине Властоинце („Сл. гласник
града Лесковца", бр. 20/14 и 30/16).
Члан 5.
Одлуку о отуђењу покретне ствари из члана 1.
ове Одлуке најповољнијем понуђачу доноси Председник општине Власотинце након спроведеног
поступка јавног надметањг.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Сл. гласнику града Лесковца".

29. септембар 2017.

669.
На основу члана 18. ст. 1., чл. 19. став 1. тачка 3.
и чл.ЗЗ. Закона о јавној својини („Сп. гласник
РС" бр.72/11, 88/13, 105/14 и 108/16), члана 4.
став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС" бр. 88/11 и 104/16), чл.20.ст.1.тачка
25. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 13. ст.1. тачка 27. и члана 72. став 1. Статута
општине Власотинце („Сл. гласникграда Лесковца", бр. 12/08 и 24/11) и члана 17. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Власотинце ( „Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној дана 14. 9.
2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ, ЈАВНОМ КОМУНАЛОМ
ПРЕДУЗЕЋУ "КОМУНАЛАЦ" ИЗ
ВЛАСОТИНЦА
Члан 1.
Овом Одлуком даје се, без накнаде, Јавном комуналном предузећу "Комуналац" из Власотинца,
чији је оснивач општина Власотинце (у даљем
тексту ЈКП "Комуналац") на коришћење опрема
за одржавање хоризонталне сигнализације, која
се састоји од специјалног возила А1Р1.Е35СО
536050, са погонском јединицом 1ЈМЕ ОР1Х/ЕК
и комплетом за обележавање, у циљу обављања
делатности пружања комуналних услуга од значаја
за остварење животних потреба физичких и правних лица, односно делатности од општег интереса.
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Члан 2.
ЈКП "Комуналац" преузима на коришћење наведене покретне ствари-опрему из члана 1. ове
одлуке са обавезом да исту користи у складу са
природом и наменом ствари са пажњом доброг
домаћина, да истим управља у складу са чл. 24.
Закона о јавнрј својини, односно да исту одржава,
обнавља и унапређује и региструје уз сагласност
законског заступника општине, у свему сагласно
важећим законским прописима за ову врсту покретних ствари и другим важећим актима општине
Власотинце.
Члан 3.
ЈКП "Комуналац" нема право располагања, отуђења, стављања заложног или ког другог стварног
права на предметним покретним стварима-опреми.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Власотинце
да о давању на коришћење покретних ствариопреме из члана 1. ове Одлуке закључи уговор
са ЈКП 'Комуналац", којим ће се ближе прецизирати
услови коришћења предметне опреме као и све
обавезе корисника које произилазе из коришћења
исте.
По закључивању уговора извршиће се записничка
примопредаја покретних ствари-опреме ближе
описане у члану 1. ове одлуке, између општине и
ЈКП "Комуналац".
За спровођење ове Одлуке задужено је Одељење
надлежно за имовинско-правне послове Општинске управе општине Власотинце.
Члан 5.
Специјално возило из члана 1. ове Одлуке се
може уписати на име корисника права код надлежног органа.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр. 06-62-16/2017,
дана 14. 9. 2017.године.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.
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670.
На основу члана 18. ст. 1., чл. 19. став 1. тачка
З.и чл.ЗЗ. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС" бр. 72/11, 88/13, 105/14 и 108/16), члана 4.
став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС" бр. 88/11 и 104/16), чл.20.ст.1.тачка
25. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
члана 13. ст.1. тачка 27. и члана 72. став 1. Статута
општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/08 и 24/11) и члана 17. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Власотинце ( „Сл. гласник града
Лесковца", бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној 14. 9. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ
ЗА КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ ПАРКИРАЊА
НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМАУ
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ, ЈАВНОМ КОМУНАЛОМ
ПРЕДУЗЕЋУ "КОМУНАЛАЦ" ИЗ
ВЛАСОТИНЦА
Члан 1.
Овом Одлуком даје се, без накнаде, Јавном комуналном предузећу "Комуналац" из Власотинца,
чији је оснивач општина Власотинце (у даљем
тексту ЈКП "Комуналац") на коришћење опрема
за контролу и наплату паркирања на јавним паркиралиштима у јавној својини општине Власотинце, која се састоји од
- РDА МЗ ОХ10 GSM gps/ GPS/ BT/ IP67/ пуњач+батерија - 2 комада,
- Додатна батерија за РDА МЗ - 2 комада,
- Мобилни преносни принтер са батеријом 2рd25
- 2 комада,
- Рачунaр Аda РС Ј1800/4GВ/320Win10HSLV 1 комад, и
- Монитор Filips 193V/5LSB2/10 - 1 комад,
а у циљу обављања делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних
потреба физичких и правних лица, односно делатности од општег интереса.
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Члан 2.
ЈКП "Комуналац" преузима на коришћење наведене покретне ствари-опрему из члана 1. ове
одлуке и у обавези је да исту користи у складу са
природом и наменом ствари са пажњом доброг
домаћина, да истим управља у складу са чл. 24.
Закона о јавној својини, односно да исту одржава,
обнавља и унапређује и региструје уз сагласност
законског заступника општине, у свему сагласно
важећим законским прописима за ову врсту покретних ствари и другим важећим актима општине
Власотинце.
Члан 3.
ЈКП "Комуналац" нема право располагања, отуђења, стављања заложног или ког другог стварног
права на предметним покретним стварима-опреми.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Власотинце
да о давању на коришћење покретних ствариопреме из члана 1. ове Одлуке закључи уговор
са ЈКП 'Комуналац", којим ће се ближе прецизирати
услови коришћења предметне опреме као и све
обавезе корисника крје произилазе из коришћења
исте.
По закључивању уговора извршиће се записничка
примопредаја покретних ствари-опреме ближе
описане у члану 1. ове одлуке, између општине и
ЈКП "Комуналац".
За спровођење ове Одлуке задужено је Одељење
надлежно за имовинско-правне послове Општинске управе општине Власотинце.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-62-17/2017,
дана 14. 9. 2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

29. септембар 2017.

671.
На основу члана 20. став 1. тачка 24. и чл.
З2.ст.1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон ) и члана 13.ст.1.тачка 26. и чл.15
став 1. тачка 17. и чл.72 став 4. Статута општине
Власотинце ("Сл. гласник општине Лесковац",
бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници од 14. 9. 2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ,
ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА
ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ
У Одлуци о радном времену угоститељских, трговинских, занатских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу („Сл.
гласник града Лесковца" бр. 3/10), врши се следећа
измена и допуна:
Члан 1.
Члан 8. мења се и гласи:
„У дане новогодишњих празника (31. децембар,
1. јануар и 13. јануар) и традиционалне манифестације „Вински бал", угоститељски објекти и
објекти за приређивање игара за забаву и игара
на срећу, могу да раде дуже од прописаног радног
времена, а најдуже до 05,00 сати.
За одржавање матурских свечаности, свадби, испраћаја у војску или полицију и прослава првог
и 18.рођендана, угоститељски објекти могу да
раде дуже од прописаног радног времена, а
најдуже до 03,00 сата.
За случајеве из претходног става потребно је
одобрење Одељења за буџет, финансије, привреду
и друштвене делатности, које прибавља организатор забаве-прославе, и благовремена пријава
Полицијској станици Власотинце
Општинско веће општине Власотинце у оправданим случајевима (међународни скупови, конгреси, спортске и друге манифестације од значаја
за Општину) када се очекује већи прилив туриста,
може да одобри другачији распоред, почетак и
завршетак радног времена угоститељских објеката.
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Члан 2.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У члану 10. став1. уместо речи „од 100.000 до
500.000 динара", требада стоји „од 100.000,00
динара",

Члан 1.

У ставу 2. истог члана, уместо речи „од 10.000
динара до 100.000 динара", треба да стоји „од
50.000,00 динара."
У ставу 3. истог члана, уместо речи „ од 5.000 до
50.000 динара", треба да стоји „од 20.000,00 динара".
Став 4. истога члана се брише.
Члан 3.
Члан 11. се мењаигласи:
„Овлашћени орган, односно овлашћено лице ће
издати прекршајни налог уколико је прекршај из
његове надлежности открио на законом прописан
начин."
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковаца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-62-18/17,
дана 14. 9. 2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

672.
На основу члана 76.3акон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016),
чл.32.ст.1.тачка б.Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 15.ст.1.тачка 7. и
чл.72.Статута општине Власотинце („Службени
гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11) Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној
14. 9. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У
СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

Овом одлуком уређују се општа правила кућног
реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама
(у даљем тексту: зграда) на територији општине
Власотинце.
Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана,
подразумевају се општа правила понашања у
стамбеним и стамбено-пословним зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се
обезбедити ред, мир и сигурност у стамбеној и.
стамбено-пословној згради, свим станарима неометано коришћење посебних и заједничких делова
зграде, као и земљишта за редовну употребу
зграде, очување заједничких делова у чистом,
исправном и употреблзивом стању, сигурном за
коришћење.
Члан 2.
Стамбена зграда је зграда намењена за становање
и користи се за ту намену, а састоји се од најмање
три стана.
Стамбенс-пословна зграда је зграда која се састоји
од најмање једног стана и једног пословног простора.
Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс.
Заједнички делови зграде су делови зграде који
не представљају посебан или самостални део
зграде, који служе за коришћење посебних или
самосталних делова зграде, односно згради као
целини, као што су: заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички
ходник и галерија, тавански простор, подрум,
бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој
употреби власника посебних или самосталних
делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, конструктивни део
зида или зидна испуна, изолација и завршна
обрада зида према спољашњем простору или
према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде,
кров, димњаци, канали за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и
друге посебне конструкције и др.), као и заједничке
инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и
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топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати
за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени заједничком
коришћењу и др.), ако не представљају саставни
део самосталног дела зграде и не чине саставни
део посебног дела зграде, односно не представљају
део инсталација, опреме и уређаја који искључиво
служи једном посебном делу.
Земљиште за редовну употребу је земљиште
испод и око објекта које испуњава услове за грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку
у складу са законом којим се уређује планирање
и изградња, постаје катастарска парцела.
Стамбена заједница има статус правног лица и
њу чине сви власници посебних делова стамбене,
односно стамбено-пословне зграде.
Орган управљања, у смислу одредаба ове одлуке,
је управник или професионални управник стамбене, односно стамбено-пословне зграде, коме
су коме су поверени послови управљања.
Станар, у смислу ове одлуке је власник, закупац
посебног дела зграде (стана или пословног простора), њихови чланови породичног домаћинства
(супружник и ванбрачни партнер, њихова деца,
рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они
дужни по закону да издржавају, а који станују у
истом стану), лица која су запослена у пословним
просторима, као и лице које је корисник посебног
дела зграде по неком другом правном основу.
II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
О кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним
зградама дужни су да се старају станари и орган
управљања.
Члан 4.
Станари су дужни да посебне, заједничке делове
зграде и земљиште за редовну употребу користе
са потребном пажњом и чувају их од оштећења и
квара, на начин да не ометају остале станаре у
мирном коришћењу посебног и заједничког дела
зграде и земљишта за редову употребу зграде и
не угрожавају безбедност других.
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Време одмора
Члан 5.
Станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време
одмора):
- радним данима у временуод 16,00 до 18,00 и
од 22,00 до 07,00 часова наредног дана,
- у данима викенда у времену од 14,00 до 18,00
часова и од 22,00 до 08,00 часова суботом и
10,00 часова недељом, станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир
и тишину у згради (време одмора).
Временски период од 16,00 часова 31. децембра
до 4,00 часа 01. јануара се не сматра временом за
одмор.
Бука у време одмора
Члан 6.
Забрањеноје виком, трчањем, скакањем, играњем
лопте и сличним поступцима правити буку у
време одмора и нарушавати мир у згради.
Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивача и слично), вентилационих система, клима
уређаја, уређаја за музичку репродукцију, ТУ
пријемника и других уређаја, машина и апарата
у згради, у време одмора, дозвољено је само до
собне јачине звука.
Време одмора мора се поштовати и при коришћењу
машина за одржавање зелених површина око
зграде (косачица, моторна тестера и слично).
Бука у затвореним просторима зграде, у време
одмора, не сме прећи граничну вредност од ЗОДБ,
док на отвореном простору, у време одмора, бука
не сме прећи граничну иредност од 45 ДБ у
стамбеној згради и 50 ДБ у стамбено - пословним
зградама.
У случају породичних славља, станари су дужни
да постављањем обавештења на видном месту у
згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да
славље не може трајати дуже од 01:00 часа после
поноћи.
1. КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 7.
На терасама, лођама и балконима забрањено је
држати и депоновати ствари које нарушавају
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изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни
материјал и слично.

земљиште за редовну употребу које је коришћено
за извођење радова врати у првобитно стање.

Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и
лође бацати било какве предмете, кућно смеће,
остатке хране, просипати воду, трести постељину,
столњаке, крпе и друге сличне предмете.

Радови из става 1. овога члана осим у случајевима
хаварије и потребе за хитним интервенцијама,
не могу се изводити у време одмора.

Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог
члана држати необезбеђене саксије са цвећем и
друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.
Држање кућних љубимаца
Члан 8.
Станари могу, у складу са посебним прописима,
држати кућне љубимце, али су дужни да воде
рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у
заједничким просторијама и не нарушавају мир
итишину у згради.
Обављањс привредне делатности у стамбеној
згради, односно стамбено-пословној згради
Члан 9.
Привредна делатност чије обављање у стамбеној
згради, односно стамбено-пословној згради је
дозвољено посебним прописима, мора се обављати
тако да не реметити мир у коришћењу станова.
Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем привредне делатности морају бити изоловани и уређени тако да не ометају становање и
здравље станара.
Извођење грађевинских, грађевинскозанатских и инсталатерских радова у згради
Члан 10.
Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на
згради, дужан је да предходно о томе обавести
орган управљања зградом и прикаже му одобрење
надлежог органа за извођење радова, уколико је
посебним законом прописана обавеза прибављања
одобрења за извођење тих грађевинских радова,
а потом постављањем обавештења на видном
месту у згради обавести станаре о дану почетка
извођења радова, врсти и трајању радова.
Станар који изводи радове из става 1. овог члана
дужан је да по завршетку радова делове зграде
на којима су извођени радови, делове зграде и

2. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 11.
Заједнички делови зграде су делови који служе
за коришћење посебних или самосталних делова
зграде, сматрају се једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.
Станари употребљавају заједничке делове зграде
у складу са њиховом наменом у мери у којој то
одговара његовим потребама и потребама чланова
његовог домаћинства, односно обављања делатности.
Станар је дужан да трпи употребу заједничких
делова зграде од стране осталих станара, у складу
са њиховом наменом.
Капија и улазна врата
Члан 12.
Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 23,00 до 6,00 часа наредног
дана лети, и од 22,00 до 6,00 часа наредног дана
зими.
У зградама у којим постоје спољни сигнални
уређаји за позивање станара, станари на скуштини
стамбене заједнице могу донети одлуку да улазна
врата у зграду буду стално закључана.
Станари који даљинским управљачем отварају
улазну капију ради уласка или изласка возила из
гараже или дворишта, дужни су да провере да ли
је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта.
Улаз у зграду
Члан 13.
Орган управљања стамбене зграде дужан је да
на видном месту на уласку у стамбену зграду,
осим аката прописаних посебним законима, истакне:
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- ову одлуку или правила власника донета по
одредбама Закона о становању и одржавању
зграда,
- време одмора,
- списак заједничких делова зграде, са назнаком
њихове намене,
- обавештење код кога се налазе кључеви од
заједничких простора и просторија са техничким
уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска),
- обавештење ком јавном предузећу, правном
лицу или предузетнику је поверено одржавање
зграде,
- упутство о начину пријаве квара и оштећења
на инсталацијама, уређајима и опреми зграде,
као и
- друге ин.формације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и успостављaње
реда, мира и поштовање одредаба посебних
закона и ове одлуке.
На еидном месту на уласку у стамбену зграду,
орган управљања може поставити и списак станара
по спрату и стану, који садржи име и презиме
станара, али уз писани пристанак сваког појединачног станара.
Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак свих станара, дужан је да на
видном месту истакне обавештење о томе код
кога се списак налази како би био доступан свим
станарима и надлежним органима.
Заједнички простори
Члан 14.
Заједнички простори у згради (степениште, улазни
простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница,
сушионица за веш, заједчичка тераса и друге
просторије намењене заједничкој употреби власника посебних ипи самосталних делова зграде и
др.) служе за потребе свих станара и користе се у
складу са њиховом наменом.
Члан15.
Скупштина стамбене заједнице одређује распоред
коришћења просторија намењених заједничкој
употреби, а орган управљања стамбене зграде се
стара о њиховој правилној употреби и придржавању распореда коришћења.
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Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке употребе очисте и
доведу у ред, а кључ од ових просторија врате
лицу/лицима задуженим за његово чување.
Члан 16.
Станари су дужни да воде рачуна о економичности
и да употребом заједничких простора не повећају,
неоправдано, укупне трошкове (светла, без потребе
отварање прозора у зимском периоду, итд).
Члан 17.
У заједничким просторима, осим ствари које су
нужне за наменско коришћење тих просторија,
забрањено је држати друге (бицикле, дечија
колица, саксије са цвећем, намештај и слично).
Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких простора и обезбеде несметан и слободан
пролаз кроз њих.
Забрањено је бацати или остављати отпатке,
смеће и нечистоћу по степеништу или другим
заједничким просторима, као и пушење на степеништу и ходнику.
Забрањено је цртати, писати или на било који
начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје
и друге делове зграде.
Члан 18.
Улазни ходник и степениште зграде која нема
уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити
осветљени до закључавања улазних врата.
Члан 19.
Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима
ходника, на земљишту за редовну употребу зграде,
натписе, рекламе и фирме на фасади и другим
спољним деловима зграде, станар може постављати уколико обавља пословну делатност, у
складу са важећим прописима и обавезном сагласношћу Скупштине стамбене заједнице.
По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе
уклони и да простор на коме су били постављени
доведе у исправно стање.
Члан 20.
Станови морају бити обележени бројевима, а
станари су дужни да бројеве уредно одржавају.
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Подрумске просторије
Члан21.
Улазна врата у подрум морају бити закључана.
Станари морају имати кључ од врата подрума. У
подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и течности.
Огревни материјал
Члан 22.
Стаиари могу држати огревни материјал само у
просторијама које су намењене или одлуком
Скупштине стамбене заједнице одређене за то.
Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то нису одређена.
Таван
Члан 23.
Улазна врата на таван морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима зграде.
На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности.
Тераса и кров зграде
Члан 24.

На непроходну терасу и кров стамбене зграде
приступ је дозвољен само стручним лицима ради
поправки, постављања антена и сличних уређаја,
уклањања снега, леда и слично.
Приликом постављања антена и других сличних
уређаја не смелре оштетити кров, као ни други
заједнички део зграде.
Спољни делови зграде
Члан 25.
Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и
сл.) морају бити чисти и исправни.
О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници
тих просторија, а станари о осталим спољним
деловима зграде.
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Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу
зграде морају се користити и држати тако да не
метају кретање пролазника.
Земљиште за редовну употребу зграде
Члан 26.
Земљиште за редовну употребу зграде служи
свим станарима.
Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину
коришћења и одржавања земљишта за редовну
употребу зграде, у складу са пројектно-техничком
документацијом зграде.
Одлуком Скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу зграде може бити
одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних возила,
као и вршење других, уобичајених, заједничких
потреба станара.
Члан 27.
Стамбена заједница одговорна је за одржавање
земљишта за редовну употребу зграде и редовно
поправља и замењује оштећене делове ограде,
чисте, косе траву, орезују жизу ограду и друго
растиње, уклањају коров, одржавају бетонске површине, тротоаре, прилазне стазе и степениште,
интерне саобраћајнице, противпожарне стазе,
уклањају грађевински и други отпад, као и да
предузимајудруге радове како би простор око
зграде био у уредном стању.
На земљишту за редовну употребу зграде не сме
се депоновати грађевински материјал. осим уколико се изводе грађевински радови, за које станар
има потребно одобрење надлежног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице.
Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде морају се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације,
омогућавају коришћењг зграде, тих површина и
површина са којима се граниче (улица, суседна
зграда и парцела и сл.).
Забрањено је уништавати и оштећивати ограду,
зеленило и друге елементе уређења површине
око зграде.
Обезбеђење зграде у случају
временских непогода
Члан 28.
Орган управљања зградом је дужан да за време
кише, снега и других временских непогода, обез-
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беде да простори на степеништу, светларницима,
тавану, подруму и другим заједничким просторима
зграде буду затворени.
Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона
и лођа уклањају снег и лед, при чему морају
водити рачуна да не оштете заједничке просторије
и заједничке делове зграда, и да не угрожавају
безбедност осталих станара и пролазника.
Станари, су дужни да у зимском периоду предузму
мере заштите од смрзавања и прскања водоводних
и канализационих инсталација и уређаја у становима и пословним просторијама.
Орган управљања зградом је дужан у зимском
периоду обезбедити предузимање мера заштите
од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у заједничким просторијама.
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Скупштина стамбене заједнице одређује време
почетка, односно време престанка коришћења
индивидуалне или блоковске котларнице којом
управгћају станари зграде.
Лифт, противпожарни уређаји и уређај за
узбуну у згради
Члан 32.
Орган управљања зградом дужан је да редовно
врши контролу исправности лифта, противпожарних уређаја и уређајаза узбуну у згради.
Орган управљања зградом дужан је да на видном
месту у згради истакне упутство за употребу
лифта.

3. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА

У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење
да је у квару и о насталом квару обавестити
предузеће коме је поверено одржавање зграде, о
чему се стара орган управљања.

Унутрашње електричне инсталације

Громобргни и електричне инсталације

Члан 29.

Члан 33.

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

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

Поправка кварова на електричним инсталацијама
и контролно отварање кутија и ормарића могу
обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових послова.
Водоводне и канализационе инсталације
Члан 30.
Станари су дужни да водоводне и канализационе
инсталације држе у исправном. и уредном стању.
У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који
су повезани на канализациону инсталацију, није
дозвољено бацање отпадака и других предмета
који могу загушити или оштетити инсталације.
Котларница и инсталације грејања
Члан 31.
Котларницом и инсталацијама грејања у згради
може руковати само стручно лице.

Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отклањање недостатака, као
и сервисирање и испитивање електричних инсталација и мера заштите од електричног удара
и отклањање кварова могу вршити само стручна
лица, на основу правила прописаних посебним
законом.
Апарати за гашење, откривање и јављање
пожара
Члан 34.
Станари су дужни да воде рачуна о исправности
и чувају од оштећења опрему, уређаје и средства
за гашење пожара, као и да предузимају друге
превентивне мере прописане одредбама посебног
закона.
Безбедносна расвета
Члан 35.
Забрањено је оштећитати и уништавати безбедносну расвету.
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Радови на текућем одржавању заједничких
делова стамбене зграде
Члан 36.
Радови на текућем одржавању заједничких делова
стамбене зграде обухватају:

професионалног управника, који ће по пријему
обавештења поучити прекршиоца да је у обавези
да поштије кућни ред, о датој поуци сачинити
белешку, а након того, уколико је то потребно,
учињени прекршај пријавити и надлежној инстекцији како би предузела мере у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

1) редовно сервисирање лифтова;

IV. ПРИМЕНА ПРОПИСА

2) поправке или замену аутомата за заједничко
осветљење, прекидача, сијалица и друго;
3) редовне прегледе и сервисирање хидрофорских
постројења у згради, инсталација централног
грејања (котларница, подстаница, мреже са
грејним телима, вентила, димњака централног
грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење
пожара у згради, громобранских инсталација,
инсталација водовода и канализације у згради,
електроинсталација, уређаја за нужно светло,
уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију
зграде.
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Члан 40.
На литања о кућном реду која нису уређена овом
одлуком примењују се одредбе Закона о становању
и одржавању зграда ("Службени гласник РС",
бр. 104/2016).

V. ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.

Радове на текућем одржавању заједничких делова
стамбене зграде из става 1. овог члана могу да
обављају привредни субјекти или предузетници
који су регистровани за обављање наведених делатности.

Орган управљања стамбене зграде је дужан да
на видном месту у згради истакне ову одлуку,
као и извод из прописа којима се уређују мере
заштите од пожара у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
града Лесковца".

Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на постављању и демонтирању
инсталација, уређаја и делова згаде, као и грађевинских радова без потребног одобрења надлежног
државног органа и без сагласности скупштине
стамбене заједнице.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-62-19/2017
14. 9. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
За непоштовање кућног реда одговорни су станари
и орган управљања.
Влгсник и закупац посебног дела зграде одговоран
је и за понашање свог маллолетног детета, усвојеника или лица над којим има старатељство,
као и за понашање других лица која су у његовом
стану или пословној просторији, а нису станари
у смислу одредаба ове одлуке.
Члан 39.
О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину стамбене заједнице или

673.
На оснозу члана 32. став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07,
83/14-др.закон), члана 6 и 8. Одлуке о начину
обележавања празника општине и октобарским
признањима ("Сл.гласник општине Лесковац",
бр. 11/95 и „Сл.гласник града Лесковца", број
16/10) и члана 15. став 1. тачка 7. и члана 72.
Статута општине Власотинце, ("Сл. гласник града
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Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној 14. 9. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКИХ ПРИЗНАЊА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
За значајна остварења и достигнућа у развоју општине, из области привреде, образовања , културе,
спорта, социјалне, дечје и здравствене заштите,
комуналне делатности, рада органа локалне самоуправе и другим областима рада, ДОДЕЉУЈУ
СЕ правним лицима и појединцима Октобарска
признања општине Власотинце за 2017. годину.
Члан 2.
Октобарско признање у облику „Дипломе 10. октобар", додељује се:
1. Предшколској установи "Милка Диманић" Власотинце за постигнуте врхунске резултате у
области предшколског васпитања и образовања
и учешћа у пројекту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања "Развој критеријума за процену васпитно образовних установа".
2. Драгану Стевановићу, државном секретару у
Министартсву привреде Владе Републике Србије
за изузетан допринос у развоју локалне инфраструктуре на територлји општине Власотинце, финансијској помоћи у реализацији битних пројеката, проширењу идустријске зоне и
побољшању услова рада у индустријској зони,
а све у циљу повећања броја запослених у општини Власотинце.
З. Нели Кубуровић, министру правде Владе Републике Србије, за изузетан допринос у реализацији пројскта "Унапређење енергетске ефикасности вртића-Дечија радост у Власотинцу"
у износу од 6.133.914,00 динара и стварању
квалитетнијих услова за рад са децом.
4. Бојани Гажо, дипл.грађевинском инжењеру, запосленој у Канцеларији за управљање јавним
улагањима Владе РС, за изузетан допринос у
реализацији пројекта реконструкције Техничке
школе и Гимназије „Стеван Јаковљевић" у Власотинцу.
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5. Јадранки Митровић, запосленој у Републичкој
Дирекцији за путеве, за изузетан допринос у
развоју локапне заједнице општине Власотинце
и намерама да створи квалитетну инфраструктуру, ради нормалног функционисања саобраћаја
и кретања људи.
6. Саши Станковићу, професору српског језика и
књижевности из Власотинца за изузетан допринос у књижевном стваралаштву, вршењу
просветне и културне мисије и образовању и
васпитању младих генерација.
7. Саши Грујићу из Власотинца, за постигнуте
изузетне резултате у спорту-кошарци, у земљи
и иностранству. Именовани је помоћни тренер
Руске кошаркашке репрезентације Русије.
8. Постхумно, Богољубу Митићу-Ђоши, бив. из
Власотинца, за изузетан допринос у развоју
културе и промоцији општине Власотинце.
9. 3орану Стаменковићу, члану Општинског већа
општине Власотинце, за изузетан допринос у
развоју културе на територији општине Власотинце и учешћа у реализацији пројекта
"Дијалекат".
Члан 3.
Октобарско признање у облику „Похвале", додељује се:
1. Милану Калинићу, професору хемије, запосленом у ОШ „Синиша Јањић" Власотинце, за
постигнуте изузетне резултате у раду са децом,
на свим нивоима такмичења у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
2. Братиславу Анђелковићу, сликару из Вучја за
изузетан допринос у развоју културе и промоцији стваралаца нашег краја. Именовани је поклонио Културном центру у Власотинцу слику
на камену "Власинска вила" која је битно обележила његов стваралачки опус.
Члан 4.
Октобарско признање у облику „Похвале", са
новчаном наградом од 10.000,00 динара, додељује се:
1. Вељку Милошевићу из Бољара, ученику средње
музичке школе „Станислав Бинички" Лесковац
за освојено две прве награде на републичком
такмичењу у категорији као самостални такмичар пијаниста и у групном такмичењу, као
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и за освојену прву награду на међународном
такмичењу Даворин Јенко у Београду.
2. Димитрију Павловићу, ученику првог разреда
Гимназије "Стеван Јаковљевић" Власотинце за
освојено треће место на Републичкој смотри
талената у Београду у укупном пласману, у
области енглески језик за ученике првог разреда,
као и за учешће у међународној размени ученика
са школом из Италије.
3. Јовану Станковићу, ученику четвртог разреда
Гимназије "Стеван Јаковљевић" Власотинце за
освојену трећу награду на републичком такмичењу из математике „Кенгур без граница" у
2017. години, као и за изузетан допринос у
реализацији активности школског парламента,
међу којима су добровољно давање крви и сарадња са Фондацијом „Владе Дивац".
4.Теодори Стефановић, ученику четвртог разреда
Гимназије "Стеван Јаковљевић" Власотинце,
за освојену трећу награду на републичком такмичењу из математике „Кенгур без граница" у
2017. години, у категорији ученика четвртог
разреда природно-математичког смера.
5. Огњену Митићу из Власотинца, шампиону
Србије у боксу у својој категорији.Огњен Митић
је и репрезентативац Србије који је учествовао
на Јуниорском европском првенству у боксу,
које је одржано у Румунији.
6. Алеку Андрејевићу из Власотинца, двоструком
шампиону Србије и најбољем боксеру у узрасту
школараца у Србији за 2017. годину. Алек Андрејевић је и репрезентативац Србије који је
учествовао на Јуниорском европском првенству
у боксу, које је одржано у Румунији.
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674.
На основу члана 32. ст. 1. тачка 8. Закона о
локалноj самоуправи („Службени гласник РС",
број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон)
и члана 15.СТ. 1. тачка 9. Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца",
број 12/08, 24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној 14. 9. 2017. г. доноси,
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И
ПОСЛОВАЊУ ЈКП "КОМУНАЛАЦ"
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2016. Г.
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању ЈКП
"Комуналац", Власотинце за 2016. годину, бр.1605
усвојен на седници Надзорног одбора од 4. 9.
2017. г.
II
Извештај о раду и пословању ЈКП "Комуналац"
Власотинце за 2016. годину, бр. 1605 усвојен на
седници Надзорног одбора од 4. 9. 2017. године,
је саставни део овог решења.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 број 06-62-21/2017
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

Члан 5.
Октобарска признања овогодишњим добитницима
уручиће се на свечани начин.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца", као и на интернет страници општине
Власотинце www.vlasotince.org.rs.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године
01 бр. 06-62-20/17.
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

675.
На основу члана 32. ст. 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС",
број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон)
и члана 15. ст. 1. тачка 9. Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца",
број 12/08, 24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној 14. 9. 2017. г. доноси,
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РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И
ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ВОДОВОД"
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

II
Извештај о раду Предшколске установе "Милка
Диманић", Власотинце за радну 2016/2017. годину,
бр.462 усвојен на седници Управног одбора од
30. 8. 2017. године је саставни део овог решења.

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању ЈКП
"Водовод", Власотинце за 2016.годину, бр.19462/17, усвојен на седници Надзорног одбора од 5.
9. 2017. г.
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III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца", као
и на интернет страници општине Власотинце.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 број 06-62-23/2017

II
Извештај о раду и пословању ЈКП "Водовод"
Власотинце за 2016. годину, бр.1946-2/17, усвојен
на седници Надзорног одбора од 5. 9. 2017.године,
је саставни део овог решења.

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 број 06-62-22/2017
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

677.
На основу чл.32.ст.1.тачке б.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС", број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон) и
чл.15.ст.1.тачке 9. Статута општине Впасотинце
(„Службени гласник града Лесковца", број 12/08,
24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној 14. 9. 2017. године доноси,
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

676.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС", број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон) и
чл. 15. ст. 1. тачке 9. Статута општине Власотинце
(„Службени гласник града Лесковца", број 12/08,
24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној 14. 9. 2017. године доноси,
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИЛКА
ДИМАНИЋ", ВЛАСОТИНЦЕ ЗА РАДНУ
2016/2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске установе "Милка Диманић", Власотинце за радну
2016/2017. годину, бр.462 усвојен на седници
Управног одбора од 30. 8. 2017. године.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „МИЛКА ДИМАНИЋ",
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА РАДНУ
2017/2018. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада
Предшколске установе "Милка Диманић", Власотинце за радну 2017/2018. годину, бр.462/1 усвојен на седници Управногодбора од 30. 8. 2017.
године
II
Годишњи план рада Предшколске установе "Милка
Диманић", Власотинце за радну 2017/2018 годину,
бр.462/1 усвојен на седници Управног одбора од
30. 8. 2017. године је саставни део овог решења.
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679.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца", као
и на интернет страници општине Власотинце.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 број 06-62-24/2017
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.

678.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС" број 129/07, 8314-др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца"
број 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана 14. 9. 2017.
године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка б.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС", бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 15.ст.1.
тачка 7. Статута општине Власотинце („Сл.гласник
града Лесковца", број 12/08, 24/11), а у вези са
Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од"2013.
до 2018. године („Сл. гласник РС ", бр. 57/13),
Акционим планом за спровођење Националне
стратегије за борбу против корупције у Републици
Србији за период од 2013.до 2018. године („Сл.
гласник РС ", бр. 79/13) и Акционим планом за
преговарање Србије о чланству у Европској унији
за Поглавље број 23, који је усвојен на седници
Владе Србије 27.априла 2016.године, Скупштина
општине Власотинце, на седници одржаној 14.
9. 2017. године донела је следеће,
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА
ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Финансијског
плана Дома здравља Власотинце за 2017.годину,
које је усвојио Управни одбор Дома здравља Власотинце, на седници од 16. 8. 2017. године.

ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за борбу
против корупције општине Власотинце, који је
израдила Радна група за израду Локалног акционог
плана за борбу против корупције општине Власотинце
II

Измене Финансијског плана Дома здравља Власотинце за 2017. годину, које је усвојио Управни
одбор Дома здравља Власотинце на седници од
16. 8. 2017. године, су саставни део овог решења.

Локални акциони план за борбу против корупције
општине Власотинце, који је израдила Радна
група за израду Локалног акционог плана за
борбу против корупције општине Власотинце, је
саставни део овог решења.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца" и на
интернет страници општине Власотинце.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
14. 9. 2017. године,
01 број 06-62-25/2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 број 06-62-26/2017

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић.с.р.
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IV

680.
На основу члана 17. Закона о младима („Службени
гласник Републике Србије", број 50/11), чл.З.и.4.
Одлуке о оснивању Савета за младе општине
Власотинце („Сл.гласник града Лесковца",
бр.25/08), чл.32. став 1. тачке 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС", број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон) и члана 15. став 1.
тачке 7. Статута општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца, 12/08, 24/11) Скупштина
општине Власотинце на седници одржаној 14. 9.
2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
I
У Савет за младе општине Власотинце БИРАЈУ
СЕ:

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца".
V
Ступањеу! на снагу овог решења престаје да
важи Решење о избору Савета за младе општине
Власотинце 01 бр. 06-55-22/15 од 19. 11. 2015.
године („Сл. гласник града Лесковца", број 25/25).
VI
Ово Решење је коначно. Против овог Решења
може се покренути управни спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана доношења Решења.
VII
Решење са образложењем доставити именованим
члановима Савета и архиви.

1. Иван Голубовић из Власотинца, М. Обилића
бр. 9, за председника

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
дана 14. 9. 2017. године,
01 бр. 06-62-28/17.

2. Катица Коцић из Власотинца, ул. Власотиначких
бригада, за заменика председника

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

З. Бранислав Катић из Власотинца, ул. Драгољуба
Јовића Луке бр.2, за члана
4. Кристина Стојиљковић из Власотинца, ул. Ђуре
Јакшића, за члана
5. Јелена Поповић Костић из Власотинца, ул. С.
Марковића 36, за члана
б. Маријана Стојановић из Орашја, за члана
7. Младеновић Братислав из Власотинца, ул.Стевана Синђелића 15, за члана
8. Марина Миленовић из Власотинца, ул. М.Поповића 49, за члана
9. Срђан Дојчиновић из Власотинца, ул. Иве Андрића 77, за члана
10. Милан Благојевић из Власотинца, ул. 1. октобар, за члана

681.
На основу чл. 32. став 1. тачке 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), члана 15. став 1.
тачка 7. Статута општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца",бр. 12/08 и 24/11),
чл.1.ст.2.тачка 2.3акона о финансијској подршци
породици са децом („Сл.гласник РС", број 16/02,
115/05 и 107/09) и Страгегије-подстицања рађања
Владе РС 05 број 56-8830/2007-3 од 31.01.2008.године („Сл.гласник РС", број 13/08) Скупштина
општине Власотинце на седници одржаној 14. 9.
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

11. Миљан Митровић из Власотинца, Д. Обрадовића. за члана

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА

Мандат чланова Савета за младе траје 4. године.

ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

Стручне и административне послове за потребе
Савета обављаће Општинска управа оштине Власотинце.

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА САВЕТА

29. септембар 2017.
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I

VIII

Образује се Савет за популациону политику општине Власотинце.

Ово Решење је коначно. Против овог Решења
може се покренути управни спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана доношења Решења.

Савет за популациону политику општине Власотинце има председника, заменика председника и
7 чланова, који се бирају се из састава одборника
и грађана.

IX

У Савет за популациону политику општине Власотинце БИРАЈУ СЕ:

Решење са образложењем доставити именованим
члановима Савета и архиви.

1. Маринко Ђорђевић из Власотинца, Канцеларија
за ЛЕР општине Власотинце, за председника

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
14. 9. 2017. године,
01 бр. 06-62-29/17.

2. Љубинка Пузић из Власотинца, Центар за социјални рад Власотинце, за заменика председника

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

З. Небојша Стојановић из Власотинца, помоћник
председника општине Власотинце, за члана
4. Др Нела Миленковић из Власотинца, Дом
здравља Власотинце, за члана
5. Јелена Костић из Власотинца, Општинска управа општине Власотинце, за члана
6. Драгана Митковић из Власотинца, начелник
Општинске управе општине Власотинце, за
члана
7. Слободан Станковић из Ладовице, члан Општинског већа општине Власотинце, за члана
8. Снежана Даскаловић из Власотинца, Центар
за социјални рад Власотинце, за члана
9. Драган Стаменковић из Доње Ломнице, за члана
IV
За секретара Савета одређује се Катица Коцић из
Власотинца, која ће обављати стручне и административне послове за потребе Савета .

682.
На основу члана 39. став 4. Закона о равноправности полова („Сл. гласник РС" бр. 104/09), чл.
32. став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон), члана 15. став 1. тачка 7. Статута
општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца",бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној 14. 9. 2017. године, донелаје
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
I

V

У Савет за родну равноправност општине Власотинце БИРАЈУ СЕ:

Мандат чланова Савета за популациону политику
траје 4. године.

1. Јелена Пешић из Власотинца, за председника

VI
Задатак Савета за популациону политику општине
Власотинце је праћење развитка становништва
као и предлагања и евалуације спровођења мера
популационе политике у локалној самоуправи.
VII
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца".

2. Маринко Ђорђевић из Власотинца, за заменика
председника
З. Светлана Шарић из Власотинца.за члана
4. Светлана Михајловић из Власотинца.за члана
5. Татјана Јовановић из Власотинца.за члана
6. Јасмина Митровић из Власотинца.за члана
7. Маја Цокановић из Власотинца, за члана
8. Невенка Васић из Шишаве, за члана
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9. Драгана Станковић из Манастиришта, за члана

судом у Београду у року од 30 дана од дана доношења Решења.

За секретара Савета одређује се Ирена Цветковић
из Власотинца, која ће обављати стручне и административне послове за потребе Савета.

VII
Решење са образложењем доставити именованим
члановима Савета и архиви.

II
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
14. 9. 2017.године,
01 бр. 06-62-30/17.

Мандат чланова Савета за родну равноправност
траје 4. године.
Задатак Савета за родну равноправност је стварање
једнаких могућности остваривања, права и обавеза,
предузимање посебних мера за спречавање и отклањање дискриминације засноване на полу и
роду и уређење поступка правне заштите лица
изложених дискриминацији.
Савет за родну равнопрвност дужан је да прати
остваривање равноправности засноване на полу
у свим областима друштвеног живота, применом
међународних стандарда и Уставом зајемчених
права у овој области , подстиче и унапређује
равноправност полова у оквиру својих надлежности и послова везаних за равноправност полова.
Савет обезбеђује равноправно учешће полова у
свим фазама планирања, доношења и спровођења
одлука које су од утицаја на положај жена и
мушкараца и остваривања једнаких могућности
полова.
IV
Ступањем на снагу овог решења престају да
важе:
- Решење Скупштине општине Власотинце о
образовању Савета за родну равноправност и
избору чланова Савета 01 бр. 06-15-33/15 од
29. 4. 2015. године („Сл. гласник града Лесковца", број 8/15) и
- Решење о разрешењу и избору чланова Савета
за родну равноправност 01 бр. 06-55-37/15 од
19. 11 .2015. године („Сл. гласник града Лесковца", број 25/15).
V

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

683.
На основу члана 39. Закона о туризму, а у вези са
чл.35 и 36 истог закона („Сл. гласник РС"
број36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12 и 84/15),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (" Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 10.
Статута општине Власотинце, ("Сл.гласник града
Лесковца", бр. 12/08 и 24/11) Скупштина општине
Власотинце, на седници одржаној 14. 9. 2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Туристичке организације општине Власотинце, из
реда представника локалне самоуправе:
1. Ивана Лазаревић из Власотинца, ул. Боре Станковића 11, члан
II

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

ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора Туристичке организације Општине Власотинце, из
реда представника локалне самоуправе:

VI

1. Сања Лазаревић из Власотинца, ул. Бранислава
Нушића 28/18, члан

Ово Решење је коначно. Против овог Решења
може се покренути управни спор пред Управним

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

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2292 - Број 17

IV

IV

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017.године,
01 бр. 06-62-31/2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 бр.06-62-32/2017.

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

684.
На основу члана 15., 16.ст.2 и чл.17.ст.З Закона о
јавним предузећима („Службенигласник РС", број
15/16), чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (" Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др.закон и 101-16-др.закон), члана 15. став
1. тачка 10. Статута општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", бр. 12/08 и 24/11), Скупштина
општине Власотинце, на седници одржаној 14.
9. 2017. године, донела је
Р Е Ш Е ЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
"КОМУНАЛАЦ" ВЛАСОТИНЦЕ И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Зорану Радоњићу из Власотинца, престала функција на месту члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац" Власотинце, из
реда представника локалне самоуправе, због подношења оставке.
II

685.
На основу члана 16. 20. и 22. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС" број 42/91, 71/94,79/0512, 83/14-22), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (" Службени гласник РС",
бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон )и
члана 15. став 1. тачка 10.Статута општине Власотинце, (" Сл.гласник града Лесковца", бр.12/08
и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на
седници одржаној 14. 9. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СРЦ
„ВЛАСИНА", ВЛАСОТИНЦЕ И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ивану Голубовићу из Власотинца, престала функција на месту члана Управног одбора СРЦ „Власина", Власотинце, из реда
представника- локалне самоуправе, због подношења оставке.
II

ИМЕНУЈУ СЕ за члана Надзорног одбора ЈКП
„Комуналац" Власотинце, из реда представника
локалне самоуправе, Марјан Станковић, дипл.
правник из Власотинца.

ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора СРЦ
„Власина". Власотинце из реда представника локалне самоуправе, Саша Ђокић из Гложана.

III

III

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

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
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687.

Ово решење је коначно.Против овог решења
може се покренути поступак код Управног суда
у Београду у року од 30 дана од дана пријема
овог решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
14. 9. 2017. године,
01 бр. 06-62-33/2017
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

На основу чл. 17.3акона о библиотечко-информационој делатности ("Сл.гласник РС",бр. 52/11),
чл.35. Закона о култури („Сл.гласник РС", број
72/09, 13/16 и 30/16), чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС" број
129/07 и 83/14-др.закон) и чл. 15. став 1. тачке
10. Статута општине Власотинце ("Сл.гласник
града Лесковца", бр. 12/08 и 24/11), Скупштина
општине Власотинце на седници одржаној 14. 9.
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ

686.
На основу чл. 17.3акона о библиотечко-информационој делатности ("Сл.гласник РС",бр. 52/11),
чл.37 Закона о култури („Сл.гласник РС", број
72/09, 13/16 и 30/16), чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС" број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл.
15. став 1. тачке 10. Статута општине Власотинце
("Сл.гласник града Лесковца", бр. 12/08 и 24/11),
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној 14. 9. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ"ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ", ВЛАСОТИНЦЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Србољуб Такић, дипл.политиколог из Власотинца, са функције ВД директора
Народне библиотеке "Десанка Максимовић" Власотинце.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца".

БИБЛИОТЕКЕ "ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ" У ВЛАСОТИНЦУ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Србољуб Такић, дипл. политиколог
из Власотинца, за директора Народне библиотеке
"Десанка Максимовић" у Власотинцу.
II
Мандат директора Народне библиотеке "Десанка
Максимовић" Власотинце траје 4 године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца", као и на интернет страници општине
Власотинце.
IV
Ово решење је коначно.Против овог решења
може се покренути спор пред Вишим судом у
Лесковцу у року од 30 дана од дана пријема решења.

Ово решење је коначно.Против овог решења
може се покренути спор пред Вишим судом у
Лесковцу у року од 30 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017. године,
01 бр. 06-62-35/2017

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 14. 9. 2017.године,
01 број 06-62-34/2017.

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Братислав Петровић, с.р.
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АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ЛЕБАНЕ
688.
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,
69/08-др закон, 41/09 112/2015 и 80/17), Правилника
о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини («Сл. гласник РС», бр. 16/2017) и члана
Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини («Сл.лист града
Лесковца» број 22/2016), председник општине
Лебане је дана 26. 9. 2017. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ
ЛЕБАНЕ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ
ЛЕБАНЕ
I. Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом
кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
у општини Лебане у следећим катастарским
општинама:
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29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2296 - Број 17

Страна 2297 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2298 - Број 17

Страна 2299 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2300 - Број 17

Страна 2301 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2302 - Број 17

Страна 2303 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2304 - Број 17

Страна 2305 - Број 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. септембар 2017.

29. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Лебане у следећим катастарским
општинама по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2007. годину:

Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Лебане у следећим катастарским
општинама по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2011. годину:

Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Лебане у следећим катастарским
општинама по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2012. годину:
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Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама
и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима) која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Лебане, у канцеларији
бр. 28 сваког радног дана од 11,00 до 13,00 часова.
Контакт особа Александар Станковић, тел. 016/846331 локал 117.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном
стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се
даје у закуп и на коришћење може се извршити
за све катастарске општине дана 3. 10. 2017 од
09 до 14 часова.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно
надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође
до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену
површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и
коришћења пољопривривредног земљишта у
државној својини сноси лице које добије то
земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на
коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини
груписано у јавна надметања означена * и **
у табели тачке 1. овог огласа није било издато
најмање последње три агроекономске године
и није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у
подзакуп.
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2. Право учешћа у јавном надметању за давање
на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа
има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење
за инвестиционе радове које даје Министарство
и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије
из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за закуп пољопривредног земљишта
у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- лична карта или очитана лична карта за личне
карте са чипом за физичка лица,
- извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за
правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за
бројеве јавних надметања означених * у табели
тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном
картом за личне карте са чипом за физичка
лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци
до дана објављивања огласа) за правна лица;

II. Услови за пријављивање
на јавно надметање

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној
својини има:

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања
означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу најмање три године.
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- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

са јавног надметања због нарушавања реда и
дисциплине.

- за правна лица - извод из привредног регистра
(не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) са податком да је лице регистровано за
производњу енергије из обновљивих извора
од биомасе и сточарства и енергетска дозвола
односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана
закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки
износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи
који настављају надметање, допуне депозит
до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног
органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке
3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за
спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења
записника са јавног надметања, преда оригинале
докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује
испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник
дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног
надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да
достави оверено пуномоћје од стране надлежног
органа Комисији за спровођење поступка јавног
надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само
једног понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за
јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у
табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Лебане број: 840-77640-08.
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће
бити урачунат у годишњу закупнину. У случају
да најповољнији понуђач одустане од своје
понуде депозит се не враћа. Депозит се не
враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за
спровођење поступка јавног надметања удаљен

12. Јавно надметање ће се одржати уколико буде
благовремено достављена најмање једна пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини немају правна
и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или
текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног
земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког
дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној
својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште
у државној својини у подзакуп.
III. Документација за пријављивање на
јавно надметање
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости
и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини документацију наведену у делу II тачка
3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за пољопривредну производњу
документацију наведену у делу II тачка 4. овог
огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства
документацију наведену у делу II тачка 5. овог
огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно
штампане налепнице са адресом општине, се
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могу преузети сваког радног дана на писарници
општине Лебане. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти
на којој мора да пише:
На предњој страни:
• Адреса: Општина Лебане, улица и број: Цара
Душана бр 116.,
Комисији за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
• Број јавног надметања (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена
документација.
IV. Рок за подношење пријаве
Рок за подношење документације за пријављивање
је до 14 сати, дана 9. 10. 2017. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у
писарницу Општинске управе општине Лебане
до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V. Јавно надметање
Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење
земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће
се у згради Општине Лебане, улица и број: Цара
Душана бр 116, и то за све катастарске општине
дана 10. 10. 2017. од 8 часова.
VI. Плаћање закупнине
Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем
курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
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Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII. Уплата закупнине
и средства обезбеђења плаћања
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од
8 дана од правноснажности одлуке достави доказ
о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
преко Општинске управе општине Лебане.
Уколико је период закупа дужи од једне године,
закупнина се плаћа најкасније до ЗО.септембра
за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу
за прву годину закупа потребно је доставити и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње
закупнине као средство обезбеђења плаћања
закупнине, а који ће се у случају редовног
плаћања рачунати као плаћена закупнина за
последњу годину закупа.
Ову oдлуку објавити у локалном листу и « Службеном гласнику града Лесковца », на огласној
табли Општинске управе Лебане и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок
за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу.
01 Број: 320- 540
Дана: 26. 9. 2017. године
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Илић
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