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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

БРОЈ 21

ГОДИНА XXVIII

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 3.

ЛЕБАНЕ
770.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ:

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије»,
број 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и члана 48.
став 1. тачка 5. Статута општине Лебане («Службени гласник Града Лесковца», број 16/08, 21/08,
09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и
27/15), Општинско веће општине Лебане, на седници одржаној дана 6. 11. 2017. године, доноси

1. Предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте
које доноси Скупштина општине;

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником ближе се уређују организација
и начин рада и одлучивања Општинског већа општине Лебане: (у даљем тексту: Општинско веће),
права, дужности и одговорност чланова Општинског већа и друга питања од значаја за рад Општинског већа.
Члан 2.
Општинско веће, заједно са председником општине, као извршни органи општине, врши извршну функцију, има предлагачко-нормативну
функцију у општини, обавља надзорну функцију
над радом Општинске управе и врши друге
послове утврђене законом, статутом и овим Пословником.
Питања која се односе на начин рада Општинског
већа, а која нису уређена овим Пословником,
могу се уредити закључком Већа.

2. Непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине општине;
3. Доноси одлуку о привременом финансирању
у случају да Скупштина општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
4. Врши надзор над радом Општинске управе,
поништава или укида акте Општинске управе
који нису у складу са законом, статутом и
другим општим актима које доноси Скупштина
општине;
5. Решава у управном поступку у другом степену
о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним
стварима из надлежности општине;
6. Стара се о извршавању поверених надлежности
из оквира права и дужности Републике Србије;
7. Доноси План одбране који је саставни део
Плана одбране РС и обавља друге послове у
складу са Законом;
8. У случају ратног стања, доноси акте из надлежности скупштине, с тим што је дужно да
их поднесе на потврду скупштини чим она
буде у могућности да се састане;
9. Поставља и разрешава начелника Општинске
управе;
10. Поставља и разрешава Општинског правобраниоца;
11. Образује стручна саветодавна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
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12. Информише јавност о свом раду;
13. Доноси Пословник о раду на предлог председника општине и
14. Врши друге послове које утврди Скупштина
општине.
Члан 4.
Рад Општинског већа доступан је јавности.
У случајевима предвиђеним законом и другим
прописима јавност се може искључити.
Члан 5.
Општинско веће у оквиру својих права и дужности
за свој рад одговара председнику општине и
Скупштини општине.
II. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 6.
Општинско веће има 11 чланова, које бира Скупштина општине на предлог председника општине,
по поступку и на начин утврђен Пословником
Скупштине.
Председник и заменик председника општине су
по функцији чланови Општинског већа.
Члан 7.
Седницама Општинског већа председава председник општине, а у случају његове одсутности
замењује га заменик председника општине.
Члан 8.
Мандат члановима Општинског већа траје четири
године, односно док траје мандат Скупштине општине која их је изабрала.
Члан 9.
Члан Општинског већа може бити разрешен ове
дужности на исти начин на који је изабран, на
предлог председника општине.
Члан 10.
Подношењем оставке и разрешењем председника
општине престаје мандат члановима Општинског
већа.
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Члан 11.
Ради ефикаснијег остваривања послова из надлежности Општинског већа, председник општине
даје, посебним решењем, конкретна (ресорна)
задужења члановима Општинског већа из делокруга рада Већа.
Члан 12.
Председник општине може образовати повремена
радна тела која пружају стручну помоћ Општинском већу и председнику општине о питањима
из њихове надлежности. Чланови радних тела
могу бити чланови Општинског већа и грађани.
Председник радног тела мора бити из састава
Општинског већа.
Решењем о образовању радног тела утврђује се
број чланова радног тела, делокруг послова, права
и дужности и друга питања од значаја за рад
радног тела.
Члан 13.
Општинско веће има секретара кога, на предлог
председника општине, распоређује начелник Општинске управе из реда упошљених радника у
Општинској управи.
За секретара Општинског већа може се распоредити дипломирани правник, са положеним стручним испитом за рад у државним органима и са
радним искуством од најмање 5 година.
Члан 14.
Секретар Општинског већа припрема седнице
Већа, стара се о припреми материјала за рад већа
и његових радних тела, врши стручне послове у
вези са обрадом материјала, аката и закључака
већа, стара се о вођењу и сачињавању записника
са седница, о објављивању аката, о вођењу евиденције о материјалима који су разматрани на
седницама већа, а врши и друге послове у складу
са овим Пословником и другим прописима.
Стручне и административне послове за потребе
Општинског већа поред секретара, обављају и
општински органи управе у складу са Одлуком о
Општинској управи.
Секретар Општинског већа за свој рад одговара
председнику општине и Општинском већу.
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III. ПРАВА, ДУЖНОСТИ И
ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 15.
Члан Општинског већа има право и дужност да
учествује у раду Општинског већа и да редовно
присуствује седницама овог органа, као и друга
права утврђена Законом, Статутом општине и
овим Пословником.
Члан 16.
Члан Општинског већа је одговоран за извршавање
послова и задатака које му повери веће, за заступање ставова Општинског већа и за благовремено
покретање иницијативе за решавање питања из
оквира надлежности овог органа у области за
коју је задужен.
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Када за то постоје оправдани разлози који морају
бити образложени, овај рок може бити и краћи.
Уз позив за седницу члановима Општинског већа
се доставља предлог дневног реда, материјал
који се односи на предлог дневног реда и, по
правилу, записник са претходне седнице.
Члан 22.
Дневни ред предлаже председавајући.
Сваки члан Општинског већа има право да предложи измене и допуне дневног реда, у писаној
форми, најкасније 24 часа пре одржавања седнице.
Дневни ред се усваја без расправе.
О свакој тачки усвојеног дневног реда отвара се
расправа.

Члан 17.

Члан 23.

Ако је члан Општинског већа спречен да присуствује седници или из одређених разлога треба
да напусти седницу, дужан је да о томе обавести
председника општине.

Пре утврђивања дневног реда Општинско веће
усваја записник са претходне седнице, са прихваћеним примедбама које су стављене на записник.

IV. СЕДНИЦЕ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 18.

Члан 24.

Седнице Општинског већа одржавају се по потреби, а најмање једном месечно.
О припремању седница стара се председник општине, уз помоћ секретара Општинског већа.

Општинско веће ради и пуноважно одлучује ако
седници присуствује већина од укупног броја
чланова већа.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова.
Општинско веће одлучује јавним гласањем.

Члан 19.

Члан 25.

Седницу Општинског већа сазива председник
општине, по сопственој иницијативи или на предлог једне трећине чланова Општинског већа.

Седници Општинског већа могу присуствовати
председник Скупштине, заменик председника
Скупштине, председник одборничке групе, као и
начелник Општинске управе, руководиоци организационих јединица општинске управе, зависно
од материјала који је на дневном реду већа.

Председник општине ће сазвати седницу Општинског већа ако то затражи Скупштина општине.
Члан 20.
Седнице Општинског већа сазивају се писменим
путем.
Позив за седницу садржи место и време одржавања
седнице.
Члан 21.
Позив за седницу доставља се члановима Општинског већа најкасније три дана, пре дана одржавања седнице.

За седницу Општинског већа могу се позвати директори предузећа и установа и других органа и
организација, када се разматрају питања из делокруга рада тих органа и када њихово присуство
може допринети успешнијем и квалитетнијем
разматрању одређених питања.
Члан. 26.
Седница Општинског већа се одвија по усвојеном
дневном реду.

Страна 2471 - Број 21

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Нико не може дискутовати на седници Општинског
већа пре него што затражи и добије реч од председавајућег на седници.
Председавајући је дужан да сваком члану Општинског већа да реч за дискусију по тачки
дневног реда.

22. новембар 2017.

Извод из записника потписује председник општине
и записничар.
Члан 29.

Председавајући може дати реч и другим лицима
позваним на седницу.

Председник општине и Општинско веће редовно
извештавају Скупштину општине, по сопственој
иницијативи или на њен захтев, о извршавању
одлука и других аката Скупштине општине.

Општинско веће може пре отварања расправе по
тачки дневног реда да одлучи да ограничи дискусију у погледу трајања и броја јављања.

V. АКТИ КОЈЕ ДОНОСИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Члан 27.
У случају повреде Пословника и немогућности
рада Општинског већа, председник или председавајући може прекинути рад седнице и одредити
дан или час када ће се седница наставити.
Члан 28.
Седнице Општинског већа записују се на аудио
снимцима, са којих се израђују записници који
се чувају у документационој основи седнице.
Са седнице се прави извод из записника који се
доставља члановима већа уз позив за наредну
седницу.
Извод из записника садржи:време и место одржавања седнице; имена
председавајућег и секретара, чланова Општинског
већа и позваних лица; кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и именима
говорника; резултат гласања о појединим питањима; име и презиме члана већа који је издвојио
мишљење и назив акта, односно закључка донетог
на седници.

Члан 30.
Општинско веће доноси: одлуке, решења, закључке, препоруке, упутства, Пословник о свом
раду и друга акта у складу са законом, Статутом
општине и другим прописима и даје аутентична
тумачења аката које је донело.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Пословник ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у «Службеном гласнику града
Лесковца».
Члан 32.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да
важи Пословник Општинског већа 04 број: 02-65
од 4. 2. 2013. године.
04 Број 02-292/2
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Иван Богдановић
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЛЕСКОВАЦ
771.
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.72/09, 81/09
испр., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13
одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС и
132/14), члана 6. Одлуке о отуђењу, давању у
закуп и прибављању грађевинског земљишта у
јавној својини („Службени гласник града Лесковца“, бр. 9/17), члана 16. и 41. Статута града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",
број: 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.)
и члана 2., 4. и 37. Пословника о раду Градског
већа града Лесковца, на 49. седници одржаној
20. новембра 2017. године, Градско веће града
Лесковца донело је
ОДЛУКУ
I
Доноси се Програм отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Лесковца.
II
Саставни део ове Одлуке је Програм отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини, оверен
потписом градоначелника и печатом Градског
већа града Лесковца.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику града
Лесковца".
Број 061 -32/17-II
У Лесковцу 20. новембра 2017.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић, с.р.

772.
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и

члана 6. став 4. Одлуке о отуђењу, давању у
закуп и прибављању грађевинског земљишта у
јавној својини („Службени гласник града Лесковца“, број 9/2017), Градско веће града Лесковца,
на седници одржаној дана 20. новембра 2017. године донело је следећи
ПРОГРАМА
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Програмом отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини обухваћено је грађевинско земљиште распоређено на 7 (седам) различитих локација које су након испитивања од стране стручних надлежних служби оцењене као адекватне,
имајући у виду њихов положај, површину, намену,
удаљеност од здравствених, школских, државних
и осталих установа и институција, пијаца и
осталих објеката трговинских и услужних делатности.
Програм је заснован на одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014), Одлуке о отуђењу, давању
у закуп и прибављању грађевинског земљишта у
јавној својини („Службени гласник града Лесковца“, број 9/2017), Правилинка о класификацији
објеката („Службени гласник Републике Србије“,
број 22/2015), Правилника о општим правилима
за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени
гласник Републике Србије“, број 22/2015).
Програмом се описују и дефинишу ознаке грађевинског земљишта, површина, положај, инфраструктурна опремљеност, намена и величина
објеката, урбанистички услови за изградњу објекта,
врсте делатности које се могу обављати.
За грађевинско земљиште у јавној својини које је
предмет Програма донети су одговарајући плански
документи на основу којих се издају локацијски
услови и грађевинска дозвола што је један од основних претходних законских услова за отуђење
истог. Називи планских докумената наведени су
у опису сваке појадиначне парцеле.
Грађевинско земљиште које је предмет овог Програма отуђује се као неизграђено и описано је у
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тачки ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ под редним
бројем 2.

Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.

2. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Инфраструктурна опремљеност

2.1. ЛОКАЦИЈЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ 6 У ЛЕСКОВЦУ
2.1.1. ЛОКАЦИЈА 1. Грађевинско земљиште у
насељу „Дубочица“ у Лесковцу -вишепородично
становање

Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Постоји изграђен топловод.
- При лоцирању објекта који се буде градио посебно треба да се обрати пажња на енергетску
инфраструктуру која је се налази на овој парцели
и по потреби је изместити.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као потпуно
комунално опремљено.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Слика 1.

Број катастарске парцеле:

3520/15

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

16а 09m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Вишепородично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји
могућност
прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Слика 2.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 3520/15 КО ЛЕСКОВАЦ

Индекс заузетости парцеле:
Спратност:

Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
3520/15 КО Лесковац, површине 16а 09m² и
облика је и положаја приказаног на Слици 1. и 2.
Налази се у западном делу града Лесковца, у насељу „Дубочица“, између улице Вељка Влаховића
и улице Мајора Тепића.

Пет надземених етажа

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Опис грађевинског земљишта

Максимално 40 %

У Плану је
усмеравајућег
карактера и
износи
минимално
3,00m

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 6 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.18/15).

22. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Спровођење простора је према Урбанистичком
пројекту.
Катастарске парцеле број 3524 и 3525 КО Лесковац
(које предстваљају трафостанице) саставни су
део Урбанистичког пројекта, те је неопходно да
се приликом израде истог обезбеди прописно
удаљење од планираног објекта и несметан прилаз
до ових трафостаница. Прилаз до новоформираних
парцела обезбедити преко постојећих јавних површина.
2.1.2. ЛОКАЦИЈА 2. Грађевинско земљиште
у насељу „Дубочица“ у Лесковцу
- вишепородично становање
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Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Постоји изграђен топловод.
- При лоцирању објекта који се буде градио посебно треба да се обрати пажња на енергетску
инфраструктуру која је се налази на овој парцели
и по потреби је изместити.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као потпуно
комунално опремљено.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Слика 3.

Број катастарске парцеле:

3520/17

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

16а 27m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Вишепородично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји
могућност
прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Слика 4.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 3520/17 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
3520/17 КО Лесковац, површине 16а 27m² и
облика је и положаја приказаног на Слици 3. и 4.
Налази се у западном делу града Лесковца, у насељу „Дубочица“, између улице Вељка Влаховића
и улице Мајора Тепића.

Индекс заузетости парцеле:

Максимално 40 %

Спратност:

Пет надземених
етажа

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

У Плану је усмеравајућег карактера и износи минимално 3,00m

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 6 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.18/15).
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- Постоји гасовод.
Водовод и канализација:

2.2. ЛОКАЦИЈЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ 8 У ЛЕСКОВЦУ

- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.

2.2.1. ЛОКАЦИЈА 3. Грађевинско земљиште
у Улици Божидара Величковића у Лесковцу породично становање

Грађевинско земљиште отуђује се као потпуно
комунално опремљено.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

6366/10

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 14m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Слика 5

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Слика 6.

Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50 %

Спратност:

Три надземене
етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 6366/10 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
6366/10 КО Лесковац, површине 4а 14m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 5. и 6.
Налази се у југоисточном делу града Лесковца, у
насељу „Кумалак“, у ул.Божидара Величковића.

Минимално
3,00m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 8 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.18/15).
2.2.2. ЛОКАЦИЈА 4. Грађевинско земљиште
у Улици Божидара Величковића у Лесковцу породично становање

Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
Слика 7.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50 %

Спратност:

Три надземене
етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:
Слика 8.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 6366/11 КО ЛЕСКОВАЦ

Минимално
3,00m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Опис грађевинског земљишта

План генералне регулације 8 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.18/15).

Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
6366/11 КО Лесковац, површине 4а 06m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 7. и 8.

2.2.3. ЛОКАЦИЈА 5. Грађевинско земљиште
у Улици Божидара Величковића у Лесковцу породично становање

Налази се у југоисточном делу града Лесковца, у
насељу „Кумалак“, у ул.Божидара Величковића.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
Слика 9.

- Постоји гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као потпуно
комунално опремљено.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

6366/11

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 06m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Слика 10.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 6366/12 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
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Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
6366/12 КО Лесковац, површине 4а 26m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 9. и 10.
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2.2.4. ЛОКАЦИЈА 6. Грађевинско земљиште
у Улици Божидара Величковића у Лесковцу породично становање

Налази се у југоисточном делу града Лесковца, у
насељу „Кумалак“, у ул.Божидара Величковића.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.

Слика 11.

- Постоји гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као потпуно
комунално опремљено.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Слика 12.

Број катастарске парцеле:

6366/12

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 26m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 6366/13 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
6366/13 КО Лесковац, површине 3а 27m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 11. и 12.
Налази се у југоисточном делу града Лесковца, у
насељу „Кумалак“, у ул.Божидара Величковића.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.

Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50 %

Инфраструктурна опремљеност

Спратност:

Три надземене
етаже

Енергетска:

Минимално
3,00m од регулационе линије

- Постоји гасовод.

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.

Водовод и канализација:

ПЛАНСКИ ОСНОВ

- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.

План генералне регулације 8 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.18/15).

Грађевинско земљиште отуђује се као потпуно
комунално опремљено.

22. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

6366/13

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

3а 27m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Слика 14.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 12253/19 КО ЛЕСКОВАЦ

Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50 %

Опис грађевинског земљишта

Спратност:

Три надземене
етаже

Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
12253/19 КО Лесковац, површине 3а 85m² и
облика је и положаја приказаног на Слици 13. и
14.

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Минимално
3,00m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 8 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.18/15).
2.3. ЛОКАЦИЈЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ 10 У ЛЕСКОВЦУ
2.3.1. ЛОКАЦИЈА 7. Грађевинско земљиште
у насељу „Славко Златановић“ у Лесковцу –
зона а, блок а5-1 - породично становање

Налази се у јужном делу града Лесковца, у насељу
„Славко Златановић“.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:

Неопремљено.

Водовод и канализација:

Неопремљено.

Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
неопремљено. Такође, прилаз парцели је без асфалтне подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Слика 13.

Број катастарске парцеле:

12253/19

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

3а 85m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Не постоји могућност прикључ.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Стамбени објекат
Максимално 50%

Пословно-стамбени објекат: Максимално 40%
Индекс изграђености парцеле: Максимално 1,0
Спратност:

Три надземене
етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

22. новембар 2017.

9428/4 КО Лесковац, површине 4а 50m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 15. и 16.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:

Минимално
3,00m од регулационе линије

- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 10 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.9/12).
2.4. ЛОКАЦИЈЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ 11 У ЛЕСКОВЦУ
2.4.1. ЛОКАЦИЈА 8. Грађевинско земљиште
у насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина
2, подцелина 2б – породично становање

Слика 15.

Водовод и канализација:

Неопремљено.

Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9428/4

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 50m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења
на нисконапон.
електроенергетску мрежу

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50 %

Спратност:

Четири надземене
етаже

Слика 16.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9428/4 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Минимално
3,00m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).

22. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

2.4.2. ЛОКАЦИЈА 9. Грађевинско земљиште
у насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина
2, подцелина 2б – породично становање

Слика 17.

Страна 2480 - Број 21

Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9428/5

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 50m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења на нисконапонску електроенер. мрежу

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Слика 18.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9428/5 КО ЛЕСКОВАЦ

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9428/5 КО Лесковац, површине 4а 50m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 17. и 18.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14)

2.4.3. ЛОКАЦИЈА 10. Грађевинско земљиште
у насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина
2, подцелина 2б – породично становање

Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Неопремљено.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.

Минимално
3,00m од регулационе линије

Слика 19.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Инфраструктурна
опремљеност:

22. новембар 2017.

Постоји могућност прикључења на нисконапон.
електроенергет. мрежу

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50 %

Спратност:

Четири надземене
етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:
Слика 20.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9428/6 КО ЛЕСКОВАЦ

Минимално
3,00m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Опис грађевинског земљишта

План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14)

Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9428/6 КО Лесковац, површине 4а 50m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 19. и 20.

2.4.4. ЛОКАЦИЈА 11. Грађевинско земљиште
у насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина
2, подцелина 2б – породично становање

Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:

Слика 21.

Неопремљено.

Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9428/6

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 50m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Слика 22.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9428/7 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.

22. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

9428/7 КО Лесковац, површине 4а 50m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 21. и 22.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“.

Страна 2482 - Број 21

2.4.5. ЛОКАЦИЈА 12. Грађевинско земљиште
у насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина
2, подцелина 2б – породично становање

Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:

Неопремљено.

Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.

Слика 23.

Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9428/7

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 50m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења
на нисконапон.
електроен.мрежу

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Слика 24.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9428/10 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9428/10 КО Лесковац, површине 4а 50m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 23. и 24.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, у ул.Слогиној.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:

Минимално
3,00m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14)

- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
-“Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.

Страна 2483 - Број 21

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

22. новембар 2017.

Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9428/10

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 50m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Слика 26.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9428/11 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9428/11 КО Лесковац, површине 4а 50m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 25. и 26.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, у ул.Слогиној.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност

Минимално
3,00m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).
2.4.6. ЛОКАЦИЈА 13. Грађевинско земљиште у
насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина 2,
подцелина 2б – породично становање

Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9428/11

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 50m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Слика 25.

22. новембар 2017.

Инфраструктурна
опремљеност:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Страна 2484 - Број 21

9428/12 КО Лесковац, површине 4а 50m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 27. и 28.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, у ул.Слогиној.

Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.

Спратност:

Четири надземене етаже

Инфраструктурна опремљеност

Удаљеност грађевинске од регулационе линије
Минимално 3,00m од регулационе линије
ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).
2.4.7. ЛОКАЦИЈА 14. Грађевинско земљиште у
насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина 2,
подцелина 2б – породично становање

Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Слика 27.

Број катастарске парцеле:

9428/12

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 50m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Слика 28.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9428/12 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.

Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске од регулационе линије
Минимално 3,00m од регулационе линије
ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).

Страна 2485 - Број 21

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

2.4.8. ЛОКАЦИЈА 15. Грађевинско земљиште у
насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина 2,
подцелина 2б – породично становање

22. новембар 2017.

љености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Слика 29.

Број катастарске парцеле:

9428/13

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 50m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Слика 30.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9428/13 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9428/13 КО Лесковац, површине 4а 50m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 29. и 30.

Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске од регулационе линије
Минимално 3,00m од регулационе линије
ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).

Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, у ул.Слогиној.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност

2.4.9. ЛОКАЦИЈА 16. Грађевинско земљиште у
насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина 2,
подцелина 2б – породично становање

Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опрем-

Слика 31.
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Инфраструктурна
опремљеност.

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Слика 32.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9428/20 КО ЛЕСКОВАЦ

Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Минимално
3,00m од регулационе линије

Опис грађевинског земљишта

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9428/20 КО Лесковац, површине 4а 50m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 31. и 32.

План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).

Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, у ул.Слогиној.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.

2.4.10. ЛОКАЦИЈА 17. Грађевинско земљиште
у насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина
2, подцелина 2e – породично становање - изградња
објекта у низу

Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.

Слика 39.

Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9428/20

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

4а 50m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Опис грађевинског земљишта

Стање на парцели:

Неизграђено

Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.

Слика 40.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9570/15 КО ЛЕСКОВАЦ
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9570/15 КО Лесковац, површине 3а 24m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 39. и 40.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, веза ул.Косовских јунака
и ул. Петра Коњовића.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност

22. новембар 2017.

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).
2.4.11. ЛОКАЦИЈА 18. Грађевинско земљиште
у насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина
2, подцелина 2e – породично становање - изградња
објекта у низу

Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Не постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.

Слика 35.

Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9570/15

Катастарска општина:

Лесковац

Површина

3а 24m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично становање - објекти
у низу

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења
на нисконапон.
елект. ен. мрежу.

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Минимално
3,00m од регулационе линије

Слика 36.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9570/16 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9570/16 КО Лесковац, површине 3а 39m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 35. и 36.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, веза ул.Косовских јунака
и ул. Петра Коњовића.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
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- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Не постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења

Слика 37.

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9570/16

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

3а 39m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично становање – објекти
у низу

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења
на нисконапонску електроенергетску мрежу

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Минимално
3,00m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).
2.4.12. ЛОКАЦИЈА 19. Грађевинско земљиште
у насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина
2, подцелина 2ф – породично становање

Слика 38.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9580/1 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9580/1 КО Лесковац, површине 6а 19m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 37. и 38.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, у раскрсници улица
Мокрањчева и Косовских јунака.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
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- Не постоји изграђена водоводна мрежа. У
улици Косовских јунака је изграђена канализациона мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9580/1

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

6а 19m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично
становање

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења
на нисконапонску електроенергетску и водоводну мрежу

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Минимално
3,00m од регулационе линије

Слика 39.

Слика 40.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9620/62 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9620/62 КО Лесковац, површине 3а 38m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 39. и 40.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, у ул.Задарској.

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.

План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14)

Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:

2.4.13. ЛОКАЦИЈА 20. Грађевинско земљиште
у насељу „сточна пијаца“ у лесковцу – целина 2,
подцелина 2ф – породично становање - изградња
објекта у низу.

- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
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- Постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9620/62

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

3а 38m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично становање - објекти
у низу

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Слика 41.

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Минимално
3,00m од регулационе линије

Слика 42.

Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, у ул.Лазе Лазаревића.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Енергетска:

План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14)

- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.

2.4.14. ЛОКАЦИЈА 21. Грађевинско земљиште у
насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина 2,
подцелина 2ф – породично становање - изградња
двојног објекта.
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 9620/112 КО ЛЕСКОВАЦ

Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености.
Правила грађења

Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
9570/112 КО Лесковац, површине 3а 48m² и
облика је и положаја приказаног на Сл. 41. и 42.

Слика 41.Слика 42.

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

9620/112

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

3а 48m2
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Својина:

Град Лесковац

Намена:

Породично становање - двојни
објекат

Стање на парцели:
Инфраструктурна
опремљеност:

Неизграђено
Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 50%

Спратност:

Четири надземене етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:
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ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 15201 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
15201 КО Лесковац, површине 11а 18m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 43. и 44.
Налази се у југозападном делу града Лесковца, у
насељу „Сточна пијаца“, у раскрсници улица
Станоја Главаша и Сијаринске.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност

Минимално
3,00m од регулационе линије

Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.

ПЛАНСКИ ОСНОВ

- Не постоје топловод и гасовод.

План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).

Водовод и канализација:

2.4.15. ЛОКАЦИЈА 22. Грађевинско земљиште
у насељу „Сточна Пијаца“ у Лесковцу – целина
2, подцелина 2б – пословање/услужне делатности

- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

15201

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

11а 18m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Пословање /
Услужне делатности

Стање на парцели:

Неизграђено

Слика 43.

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Слика 44.

Индекс заузетости парцеле:

Максимално 40%

Спратност:

Три надземене
етаже

22. новембар 2017.

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Минимално 6 m
од регулационе
линије ул.Станоја
Главаша и минимално 3,00 m од
регулационе линије ул. Сијаринске

Страна 2492 - Број 21

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 3657/2 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
3657/2 КО Лесковац, површине 20а 84m² и облика
је и положаја приказаног на Слици 45. и 46.

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Налази се у западном делу града Лесковца, у насељу „Дубочица II“.

План генералне регулације 11 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.23/14).

Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.

2.5. ЛОКАЦИЈЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ 12 У ЛЕСКОВЦУ

Инфраструктурна опремљеност

2.5.1. ЛОКАЦИЈА 23. Грађевинско земљиште у
насељу „Дубочица II“ У Лесковцу – целина 2,
подцелина 2ца – вишепородично становање.

Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји изграђена водоводна и канализациона
мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености. Такође, прилаз парцели је без асфалтне
подлоге.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Слика 45.

Број катастарске парцеле:

3657/2

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

20а 84m2

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Становање - вишепородично

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:
Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:
Слика 46.

Максимално 50%
етажа
Минимално
5,00m од регулационе линије

Страна 2493 - Број 21

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 12 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.26/15).

22. новембар 2017.

15029/5 КО Лесковац, површине 5ha 98а 39m² и
облика је и положаја приказаног на Слици 47. и
48.

Спровођење простора је према Урбанистичком
пројекту.

Локација се налази у северном делу града Лесковца, у новој зони привређивања „Зелена зона –
запад“.

2.6. ЛОКАЦИЈЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕСКОВЦУ

Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.

2.6.1. ЛОКАЦИЈА 24. - Грађевинско земљиште
у „Зеленој зони – запад“ – целина 4, подцелина
4а – привређивање/радна зона.

Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Опремање на основу услова прописаним у
планском документу.
Водовод и канализација:
- Постоји водоводна мрежа. Не постоји канализациона мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Слика 47.

Број катастарске парцеле:

15029/5

Катастарска општина:

Лесковац

Површина:

5ha 98а 39m²

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Привређивање /
Радна зона

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Постоји могућност прикључења
на водоводну
мрежу

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 60%

Спратност:

Утврђује се локацијским условима, у складу са
технолошким
захтевима

Слика 48.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 15029/5 КО ЛЕСКОВАЦ
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Минимално 5,00
m од регулационе
линије

22. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације 16 у Лесковцу („Сл.
гл. града Лесковца“, бр.9/12) и Одлука о изради
Измене и допуне Плана генералне регулације 16
у Лесковцу– „Невена – Зелена зона“ – зона 1 радна зона „Невена“ и зона 4 – нова „Зелена“
зона / западни део (целина 4А) („Сл. гл. града
Лесковца“, бр.39/16 и 7/17).
Спровођење простора је према Урбанистичком
пројекту.
2.7. ЛОКАЦИЈЕ У ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
ДРУШТВЕНОГ ЦЕНТРА НАСЕЉА
У ДОЊОЈ ЈАЈИНИ
2.7.1. ЛОКАЦИЈА 25. - Грађевинско земљиште
у центру насељеног места Доња Јајина – пословање/услужне делатности

Страна 2494 - Број 21

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 597/21 КО ДОЊА ЈАЈИНА
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
597/21 КО Доња Јајина, површине 19а 50m² и
облика је и положаја приказаног на Слици 49. и
50.
Локација се налази у центру насељеног места
Доња Јајина, тангирана са источне стране путем
Лесковац – Мирошевце.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји водоводна мрежа. Не постоји канализациона мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености.
Правила грађења

Слика 49.

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Број катастарске парцеле:

597/21

Катастарска општина:

Доња Јајина

Површина:

19а 50m²

Својина:

Град Лесковац

Намена:

Пословање/
Услужне делатности

Стање на парцели:

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност:

Слика 50.

Постоји могућност прикључења
на електроенергетску и водоводну мрежу

Страна 2495 - Број 21

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле:

Максимално 30%

Спратност:

Две надземне
етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије:

Минимално
5,00m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План детаљне регулације за формирање друштвеног центра насеља у Доњој Јајини („Сл. гл.
града Лесковца“, бр.12/11).

22. новембар 2017.

597/22 КО Доња Јајина, површине 3а 21m² и
облика је и положаја приказаног на Слици 51. и
52.
Локација се налази у центру насељеног места
Доња Јајина, тангирана са источне стране путем
Лесковац – Мирошевце.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.

2.7.2. ЛОКАЦИЈА 26. - Грађевинско земљиште
у центру насељеног места Доња Јајина – пословање/услужне делатности

Водовод и канализација:
- Постоји водоводна мрежа. Не постоји канализациона мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Слика 51.

Број катастарске парцеле

597/22

Катастарска општина

Доња Јајина

Површина

3а 21m²

Својина

Град Лесковац

Намена

Пословање/
Услужне делатности

Стање на парцели

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност

Постоји могућност прикључења
на електроенергетску и водоводну мрежу

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Слика 52.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 597/22 КО ДОЊА ЈАЈИНА
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.

Индекс заузетости парцеле

Максимално 30%

Спратност

Две надземне
етаже

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије

Минимално
5,00m од регулационе линије

22. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План детаљне регулације за формирање друштвеног центра насеља у Доњој Јајини („Сл. гл.
града Лесковца“, бр.12/11).
2.7.3. ЛОКАЦИЈА 27. - Грађевинско земљиште
у центру насељеног места Доња Јајина – пословање/услужне делатности

Страна 2496 - Број 21

Локација се налази у центру насељеног места
Доња Јајина, тангирана са источне стране путем
Лесковац – Мирошевце.
Описано грађевинско земљиште отуђује се као
неизграђено.
Инфраструктурна опремљеност
Енергетска:
- Постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа.
- Не постоје топловод и гасовод.
Водовод и канализација:
- Постоји водоводна мрежа.
- Не постоји канализациона мрежа.
Грађевинско земљиште отуђује се као комунално
опремљено на постојећи ниво комуналне опремљености.
Правила грађења
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Слика 53.

Слика 54.

Број катастарске парцеле

623/13

Катастарска општина

Доња Јајина

Површина

28а 38m²

Својина

Град Лесковац

Намена

Пословање/ Услужне делатности (центар за
технички преглед
возила и бензинска и станица за
течни нафтни гас
са услужним
садржајима)

Стање на парцели

Неизграђено

Инфраструктурна
опремљеност

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАКЕ
КП БР. 623/13 КО ДОЊА ЈАЈИНА
Опис грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште носи код Службе за катастар непокретности у Лесковцу ознаку KП бр.
623/13 КО Доња Јајина, површине 28а 38m² и
облика је и положаја приказаног на Слици 53. и
54.

Постоји могућност прикључења
на електроенергетску и водоводну мрежу

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индекс заузетости парцеле

Максимално 30%

Спратност

Једна надземна
етажа

Страна 2497 - Број 21

Удаљеност грађевинске
од регулационе линије

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

22. новембар 2017.

4. ОПШТИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
Минимално
12,50m од регулационе линије

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План детаљне регулације за формирање друштвеног центра насеља у Доњој Јајини („Сл. гл.
града Лесковца“, бр.12/11).
3. ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта
у јавној својини спроводи се јавним надметањем,
по тржишним условима, у складу са Законoм о
планирању и изградњи и Одлуком о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта у јавној својини.
Ради отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини које је предмет Програма спроводи се
поступак јавног надметања уређен Одлуком о
отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта у јавној својини.

Са изградњом објекта, лице коме је отуђено грађевинско земљиште ради изградње, дужно је да
изградњу објекта започне у року од 12 месеци од
дана закључења уговора о отуђењу. Под изградњом
објекта подразумевају се радње из члана 2. став
1. тачка 30. Закона (претходни радови, израда и
контрола техничке документације, припремни
радови за грађење, грађење објекта и стручни
надзор у току грађења објекта).
Грађевинско земљиште које је предмет овог Програма мора се привести намени у року од 3
године од закљученог уговора о отуђењу.
5. СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини ступа на снагу даном доношења.
Даном ступања на снагу овог Програма престаје
да важи Програм отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини („Службени гласник града Лесковца“, број 7/2016).
Број: 061-32/17-II
У Лесковцу, 20. 11. 2017. год.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Горан Цветановић

Почетну (најнижу) цену за отуђење утврђује се
на основу Акта надлежног пореског органа или
другог надлежног органа.
Поступак отуђења спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини у складу са Законом о планирању
и изградњи и Одлуком о отуђењу, давању у
закуп и прибављању грађевинског земљишта у
јавној својини. Комисију својим актом образује
Градско веће. Актом о именовању одредиће се
број чланова Комисије и састав Комисије. Именовање и разрешење чланова Комисије, као и задатак Комисије утврђује Градско веће ће актом о
образовању Комисије.
Комисија на основу Одлуке о најповољнијем понуђачу и неопходне документације за израду
Предлога одлуке о отуђењу грађевинског земљишта, подноси захтев Градској управи - Одељењу
надлежном за имовинске послове, да исти сачини
и достави га Градском већу.
Градско веће доноси одлуку о отуђењу.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује закључује Уговор о отуђењу, у року од 30 дана од
дана доношења Одлуке о отуђењу са Градоначелником града Лесковца, односно са лицем овлашћеним од стране Градоначелника.

773.
На основу члана 40. став 1. тачка 2, 44. и 213. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
РС“ број 24/11), члана 6. став 3. тачка 2. Одлуке
о социјалној заштити грађана на територији града
Лесковца („ Сл. гласник града Лесковца“ бр. 4/14,
5/15 и 7/15) и члана 2, 4, и 37. Пословника о раду
Градског већа („Службени гласник града Лесковца“
број 11/08), Градско веће града Лесковца на 49.
седници одржаној 20. новембра 2017. године, донелоје
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ УСЛУГЕ ПОМОЋИ И
НЕГЕ У КУЋИ И КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА У
ТРОШКОВИМА УСЛУГЕ
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Члан 1.

II

У Правилнику о организацији услуге помоћи и
неге у кући и критеријумима и мерилима за
учешће корисника у трошковима услуге („Службени гласник града Лесковца“ број 1/17) у члану
9. став 3. после тачке додају се речи: „Корисници
новчане социјалне помоћи ослобођени су плаћања
трошкова услуге помоћи и неге у кући.“

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Број 061 -32/17-II
У Лесковцу 20. новембра 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић, с.р.

Члан 2.
У осталом делу Правилник остаје на снази.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објвљивања у „ Службеном гласнику града
Лесковца“
Број 061 -32/17-II
У Лесковцу 20. новембра 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић, с.р.

774.
На основу члана 44. став 5. Закона о локалној самоуправи, члана 2. Одлуке о Градском већу Града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца"
број 15/08), а у складу са Националном стратегијом
борбе против трговине људима и акционим планом
за њено спровођење, Градско веће Града Лесковца
на 49. седници одржаној 20. новембра 2017.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ГРАДА
ЛЕСКОВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
I
Разрешавају се чланови координационог тима за
борбу против трговине људима у граду Лесковцу:
- Горан Станојевић - Виши суд Лесковац
- Предраг Јовић - Канцеларија за младе Лесковац

775.
На основу члана 44. став 5. Закона о локалној самоуправи, члана 2. Одлуке о Градском већу Града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца"
број 15/08), а у складу са Националном стратегијом
борбе против трговине људима и акционим планом
за њено спровођење, Градско веће Града Лесковца
на 49. седници одржаној 20. новембра 2017.
године, донелоје
РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ГРАДА
ЛЕСКОВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
I
Именују се чланови координационог тима за
борбу против трговине људима у граду Лесковцу:
- Небојша Стојичић - Виши суд Лесковац
- Александар Стојановић - Канцеларија за младе
Лесковац ,
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Број 061 -32/17-II
У Лесковцу 20. новембра 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић, с.р.
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

ВЛАСОТИНЦЕ
776.
На основу члана 48. став 1. 5. и 6. и члана 56.
става 1. и 6. Закона о локалним изборима ("Сл.
гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),
члана З2. ст. 1. тачка 20. 3акона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14- др.
закон и 101/16) члана 15. ст. 1. тачка 46. Статута
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/08, 24/11 и 17/17) и чл. 12. и 13.
Пословника Скупштине општине Власотинце
(„Сл. гласник града Лесковца", бр. 25/16 и 52/16),
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној 18. 11. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Власотинце, Марини Радосављевић из
Власотинца, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје све док траје мандат
Скупштине.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца" и на
интернет страници општине Власотинце.
IV
Против овог решења може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од
дана доношења решења у смислу чл. 56. ст. 7.
3акона о локалним изборима.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 18. 11. 2017. године,
01 број 06-81-1/2017.

777.
На основу чл. 8. Законао финансирању локалне
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013- усклађени дин. изн., 125/2014 усклађени дин. изн., и 95/2015 усклађени дин.
изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., и
104/2016 - др.закон), чл. 11. и 386. став 1. Закона
о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр.
26/01, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02-СУС и "Сл.
гласник РС" бр. 45/02-СУС, 80/02, 80/02 - др.закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 УС, 47/13 и 68/14 - др.закон), чл. 32. став 1. тачке
3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/07, 83/2014-др. закон и 101/2016 др.закон), чл. 15. става 1. тачке 3. и чл. 72. Статута
општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 12/08, 24/11, 17/17), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана 18.
11. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина стопе пореза
на имовину за 2018. годину, осим пореза на
пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и
поклон.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника
који води пословне књиге 0,30%;
2. На права на земљишту код обвезника који не
води пословне књиге 0,00%;
3. На права на непокретности пореског обвезника
који не води пословне књиге, осим на земљишту:
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Члан 3.
У погледу начина одређивања пореског обвезника,
пореске основице, настанка пореске обавезе, ослобађања, утврђивања, контроле и наплате пореза,
примењиваће се одредбе Закона о порезима на
имовину, Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
Члан 4.
Обвезници плаћања пореза на имовину могу бити
привремено, потпуно или делимично ослобођени
плаћања пореза на имовину и обрачунате камате
на доспеле обавезе, и то само у изузетним случајевима прописаним законом.
Члан 5.
Скупштина општине Власотинце може да мења
одлуку или поједине њене делове у току године,
у складу са законом.

На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а став 2.
Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС",
бр. 26/01, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02-СУС и "Сл.
гласник РС" бр. 45/02-СУС, 80/02, 80/02 - др.закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 УС, 47/13 и 68/14 - др. закон), и чл. 15. ст. 1. тач.
5. и 15. Статута општине Власотинце („Сл. гласник
града Лесковца“, бр. 12/08, 24/11и 17/17), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној
дана 18. 11. 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЋИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
У ОПШТИНИ ВЛАСОТИНЦЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности, по
зонама у општини Власотинце, за које се може
утврдити просечна цена квадратног метра на основу оствареног промета, у складу са законом
којим се уређују порези на имовину.
На основу просечних цена утврђених, односно
одређених овом одлуком, одредиће се основица
за порез на имовину за 2018. године у општини
Власотинце.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о висини стопе пореза на имовину за
2017. годину („Сл. гласник града Лесковца“ број
47/16).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца “, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 18. 11. 2017.године,
01 број 06- 81-2/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић.с.р.

Члан 2.
На територији општине Власотинце одређене су
6 зоне за утврђивање пореза на имовину, према
комуналној опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине Власотинце, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА
зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона,
ПЕТА зона и ШЕСТА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону.
Члан 3.
Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину
на територији општине Власотинце износе:
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног
метра непокретности по зонама на територији
општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 47/16).

I

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“ и и на интернет страни општине
Власотинце.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена општине Власотинце у пословном имену предузетничке радње „Дестилерија Власотинце".

Члан 5.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. гласнику града Лесковца а
примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Доношење ове (одлуке не захтева исплату средстава из буџета општине Власотинце.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ВЛАСОГИНЦЕ,
дана 18. 11. 2017. године,
01 број 06- 81-3/2017

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 18. 11. 2017.године,
01 број 06- 81-4/2017.

III

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

779.
На основу члана 32. тачка 19. 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 41. Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“,
број 12/2008, 24/2011 и 17/2017), Скупштина општине Власотинце, на својој седници одржаној
дана, 18. 11. 2017. године доноси,

780.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др.
закон и 101/16-др. закон), члана 15. став 1. тачка
1. и 8. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, бр.111/09, 92/11 и 93/12) и члана
13. став 1. тачка 20. Статута општине Власотинце
(„Службени гласник града Лесковца, бр. 12/08,
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24/11 и 17/17), Скупштина општине Власотинце,
на седници одржаној дана 18. 11. 2017, године,
донела је

којима се уређује организација, развој, припремање
и употреба снага и средстава заштите и спасавање
и спроводе превентивне мере заштите.

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

II. НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ОПШТИНЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се заштита људи, материјалних и културних добара и животне средине
на територији општине Власотинце од елементарних непогода, техничко- технолошких несрећа
- удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних
и других већих несрећа (у даљем тексту елементарне непогоде и друге несреће), организација и
функционисање цивилне заштите на гериторији
општине Власотинце, образовање Општинског
штаба за ванредне ситуације и стручно-оперативних тимова за спречавање настајања и отклањања последица непогода - несрећа, постављење
повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, формирање јединица
цивилне заштите опште намене, одређивање оспособљених правних лица за заштиту и спасавање,
финансирање, план и програм развоја система
заштите и спасавања као и друга питања из
области цивилне заштите.
Члан 2.
Субјекти система заштите и спасавања на територији општине Власотинце су:
1. Скупштина општине;
2. Председник општине;
3. Општинско веће;
4. Општинска управа и њени органи;
5. Оспособљена привредна друштва и друга
правна лица од значајна за заштиту и спасавање
и
6. Грађани и удружења грађана и друге организације.
Органи општине обезбеђују изградњу и функционисање система заштите и спасавања на територији општине Власотинце, у складу са Законом
о ванредним ситуацијама и другим прописима
као и плановима и програмима и документима

Члан 3.
Скупштина општине:
- доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
и обезбеђује њено спровођење у складу са
јединственим системом заштите и спасавања
у Републици Србији;
- доноси План и програм развоја система заштите
и спасавања на територији општине, у складу
са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије;
- планира и утврђује изворе финансирања за
развој, изградњу и извршавање задатака заштите
и спасавања, развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на
територији општине;
- образује Општински штаб за ванредне ситуације,
поставља и разрешава команданта, заменика
команданта, начелникаштаба и чланове штаба
за ванредне ситуације;
- одређује оспособљена правна лица од значаја
за заштиту и спасавање;
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- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве Влади Републике Србије за пружање помоћи и

- предлаже Општинском већу процену и план
заштите и епасавања у ванредним ситуацијама
на усвајање;

- разматра извештаје Предсеника општине о мобилизацији и учешћу грађана и правних лица,
радних јединица, органа локалне управе и материјалних средстава субјеката који по закону
имају обавезу да учествују у заштити и спасавању од елементарних непогода и других иесрећа.

- наређује формирање, опремање и обуку јединица
цивилне заштите опште намене;
- остварује сарадњу са начелником управног
округа и окружним штабом за ванредне ситуације у циљу јединственог и усклађеног деловања
у ванредним ситуацијама;

Члан 4.

- наређује евакуацију грађана, правних лица и
материјалних добара са угроженог подручја и
стара се о њиховом збрињавању;

- усваја Процену угрожености за територију општине;

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних
редстава, у циЈву укључеља истих у активности
заштите и спасавања;

Општинско веће:

- усваја План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
- образује комисију за процену штете настале
од елементарних непогода;
- доноси одлуке о накнади штете настале од
елементарних непогода;
- прати реализацију превентивних мера заштите,
- предлаже акта из области заштите и спасавања
која доноси скупштина општине и др.
Члан 5.
Председник општине - Командант штаба:
- стара се о спровођењу Закона и других прописа
из области заштите и спасавања;
- обавља функцију команданта ошитинског штаба
за ванредне ситуације и руководи његовим радом;
- усмерава и усклађује рад оргаиа Ошптинске
управе у планирању, организовању и спровођењу мера за заштиту од елементарних непогода
и других несрећа;
- у сарадњи са начелником штаба предлаже постављење осталих чланова штаба за ванредне
ситуације;

- одлучује о организовању превоза, смештаја и
исхране припадника јединица цивилне заштите
опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва и материјалних добара на територији општине;
- одлучује о увођењу дежурства у општинској
управи и другим правним лицима у ванредној
ситуацији;
- одлучује о додели помоћи грађанима који су
претрпели штете у ванредним ситуацијама;
- остварује сарадњу са суседним општинама,
МУП и ВС у циљу усклађивања активности у
ванредним ситуацијама;
- разматра и одлучује о другим питањима из
области заштите и спасавања из своје надлежности;
- извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у ванредној
ситуацији;
- даје сагласност Општинској управи за закључивање уговора за израду студија, процена и анализа које су од интереса за заштиту од непогода;
- утврђује штете од непогода и о томе подноси
извештаје скупштини општине и

- доноси одлуку о ироглашењу ванредне ситуације
на територији општин или њеном делу;

- закључује уговоре са суседним и другим општинама о евакуацији грађана.

- руководи заштитом и спасавањем и наређује
мере утврђене законом и другим прописима;

Члан 6.

- усмерава и усклађује рад општинских органа
и правних лица чији је оснивач општина у
спровођењу мера заштите и спасавања;

Општинска управа у заштити од елементарних
непогода и других несрећа:
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- прати стање у вези са заштитом од непогода и
предлаже предузимање мера за заштиту од непогода;
- израђујуе поједине делове процене угрожености
и плана заштите од непогода и стараа се о
ажурирању процене и плана;
- врши надзор над спровођењем одлуке о зуаштити и спасавању;
- предлаже израду студија, лроцена и анализа
значајних за заштиту од непогода и закључују
уговоре о њиховој изради, уз претходну сагласност председника општине;
- остварују сарадњу са организационим јединицама сектора за ванредне ситуације;
- обавља и друге послове из области заштите и
спасавања.
Поред послова из става 1. овог члана, Одељења
Општинске управе обављају и следеће послове:
1. Одељење за општу управу, заједничке и
скупштинске послове:
- организује евакуације и збрињавања настрадалог
становништва и материјалних добара - врши
планирање збрињавања угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним
ситуацијама;
- учествује у планирању, опремању и оспособљавању јединица ЦЗ опште намемене;
- стара се око обезбеђења неопходних средстава
за рад општинског штаба за ванредне ситуације
и формира стручну службу за заштиту и спасавање;
- учествује у изради акустичке студије покривености система јавног узбуњивања за територију
општине;
- стара се о обезбеђењу телекомуникационе и
информационе подршке за потребе заштите и
спасавања.
2. Одељење за буџет, финансије, привреду и
друштвене делатности:
- врши послове у вези са утврђивањем и проценом
штете у пољопривреди, водопривреди, шумарству и на опреми и средствим привредних
друштава и других организација, обезбеђивањем
и организовањем расподеле хране, лекова и
других потреба за збрињавање становништва
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и снабдевањем ангажованих радних јединица
и грађана у заштити од непогода;
- уређује и води бригу о алтерантивним могућпос
гима за водоснабдевање; врши послове у вези
са остваривањем права грађана, предузећа,
установа и других организација на накнаде за
учешће у заштити и спасавању од непогода.
3. Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско-правне послове:
- обавља послове у вези уклањања бесправно
изграђених објеката у ризичним зонама;
- обавља послове на утврђивању насталих штете
од елементарних непогода на грађевинским и
другим инфраструктурним објектима;
- спроводи превентивне мере у оквиру просторног
и урбанистичког планирања, уз примену грађевинско-техничких и других мера у складу
са процењеним сеизмичким ризиком, послове
везане за смештај угроженог становништва,
организација комуналних услуга на угроженом
подручју, организацијом превоза снага и средстава за заштиту од непогода и саобраћајно
обезбеђење евакуације и мобилизације;
- организује послове у вези са заштитом животне
срединс.
Члан 7.
4. Одељење за инспекцијске послове:
- врши управни надзор над применом републинких законских пролиса и општих аката
Скупштине општине Власотинце;
- врши инспекцијски надзор из обласги грађевинарс гва, просвете, комуналних делатности,
саобраћаја, заштите животне средине (екологије);
- врши вођење поступка и доношење ређења о
рушењу и уклањању објеката изграђених без
одговарајућих дозвола у плавним подручјима
и
- обавља послове буџетске инспекдије по Програму који доноси Председник општине.
Члан 8.
Стручна служба за послове заштите и спасавања на територији општине Власотинце
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Стручне, оперативно-планске и организационе
послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину Власотинце врши стручна
служба за заштиту и спасавање, коју формира
Општинска управа.
Стручна служба за заштиту и спасавање врши
следеће послове:
- носилац је активности на изради Процене угрожености општине;
- носилац је активности на изради Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама;
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III. ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 9.
Обједињавање и координацију свих активности
усмерених на заштити живота и здравља људи и
њихове имовине у елементарним и другим већим
непогодама на територији општине спроводи Општински Штаба за ванредне ситуације
Члан 10.
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:

- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања и обавештавања ( у склоиу Плана одбране
општине);

- руководи и координира рад субјеката система
заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу
утврђених задатака;

- носилац је активности на формирању, опремању
и обучавању јединица цивилНе заштиге оппгге
намене;

- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;

- прати опасности, обавештавају становништво
о опасностима и предузимају друге превентивне
мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
- набавља и одржава средства за узбуњивање у
оквиру система јавног узбуњивања у Републици
Србији, учествује у изради акустичке студије
покривености система јавног узбуњивања за
територију општине;
- организује, развија и води личну, узајамну и
колективну заштиту;
- усклађују планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са.суседним јединицама
локалне самоуправе;
- остварују непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
- израђују план мобилизације јединица и организују извршење мобилизације јединица опште
намене;
- врши стручне и административно-техничке
послове потребне за рад општинског Штаба за
ванредне ситуације у сарадњи са представником
подручне организационе јединице надлежне
службе и
- врши и друге послове из области заштите и
сласавања.

- разматра и даје мишљење на предлог процене
угрожености и предлог плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
- прати стање и организацију заштите и спасавања
и предлаже мере за њихово побољшање;
- наређује употребу снага заштите и спасанања,
средстава помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама;
- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима
и предузетим мерама;
- разматра организацију, опремање и обучавање
јединица цивилне заштите опште намене, овлашћених и оспособљених правних лица;
- сарађује са надлежним органима заштите и
спасавања суседних општина и држава у ванредним ситуацијама;
- процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације; доноси наредбе, закл.учке и препоруке.
- сарађује са штабовима суседних јединица локалних самоуправа; именује менаџера заштиге
и заменика менаџера у насељеним местима;
разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији
општине;
- ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за заштиту и спасавање
на територији опшштине;
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У спречавању настајања и отклањања последица
непогода Општински штаба за ванредне ситуације:
- предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације;
- путем средстава јавног информисања и другим
средствима обавештава становништво са одлуком о проглашењу ванредне ситуације и у
вези са тим о наложеним мерама;
- поставља и разрешава поверенике и заменике
повереника цивилне заштите;
- координира дистрибуцију воде на угроженом
подручју и ангажује све расположиве капацитете
за транспорт и дистрибуцију воде;
- организује евакуацију и збрињавање сточног
фонда;
- анализира постојеће стање у општини и предлаже мере заштите које треба предузети за
превазилажење ванредне ситуације;
- ради на стварању и побољшању материјално техничких услова за учешће професионалних
служби, државних органа, органа општинске
управе, привредних друштава и грађана у заштити и спасавању људи и материјалних добара;
- остварује сарадњу са органима и организацијама
других општина у спровођењу заштите од непогода;
- успоставља међународну сарадњу са сличним
организацијама, ради заједничког деловања у
ванредним ситуацијама, заједничких вежби,
стручног усавршавања и размене информација.
Члан 11.
Општински штаба за ванредне ситуације спроводи
активности на разматрању стања спремности за
организован одговор на ризике и претње и упознаје
се са достигнутим степеном развоја и изградње
система заштите и спасавања.
За остваривање функција из става 1. овог члана
организује се и спроводи обучавање, оспособљавање и стручно усавршавање.
Обуку, оспособљавање и стручно усавршавање
чланова штаба организују и спроводе национални
и регионални тренинг центри, на предлог и у сарадњи са надлежном службом.
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Члан 12.
Општински штаб своју функцију руковођења
снагама за заштиту и спасавање у насељеним
местима остварује преко савета месних заједница
и повереника и заменика повереника, а у државним
органима, организацијама и другим правним лицима преко њихових руководиоца и постављених
повереника и њихових заменика.
Члан 13.
Општински штаба за ванредне ситуације донси
пословник о свом раду.
Пословник о раду садржи: начин припремања
седница штаба, утврђивање дневног реда, заказивање и вођење седница, начин расправе и одлучивања о доношењу наредби, закључака и препорука.
Опшгински штаб за ванредне ситуације, на предлог
надлежне службе, доноси годишњи план рада и
годишњи извештај о раду, који доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Члан 14.
Позивање Општинског штаба за ванредне ситуације, ради остваривање његове оперативне функције, налаже командант, а у његовом одсуству заменик команданта или начелник штаба, а на предлог надлежне службе и надлежног органа на територији општине Власотинце.
Позивање чланова штаба спроводи служба Одељења за општу управу заједничке и скупштинске
послове.
Члан 15.
У случају настанка непогоде ванредне ситуације,
Општински штаба за ванредне ситуације може
да иареди следеће мере:
- мобилизацију јединица цивилне заштите опште
намене, грађана и материјалних средсгава;
- ангажовање оспособљених правних лица;
- увођење дежурства правним лицима;
- посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
- посебне мере и иоступке хигијенско — профилактичког карактера;
- посебан режим саобраћаја, односно забрану
саобраћаја на локалним путевима;
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- евакуацију становништва и материјалних добара;
- одређивање другачијег распореда радног времена;
- посебне приоритете у испоруци комуналних и
других производа и пружању услуга (воде,
грејања, гаса, електричне енергије, градски
превоз);
- привремену забрану приступа и кретање у
појединим подручјима;
- привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари;
- корисницима, односно власницима и држаоцима
покретних и непокретних ствари, предузимање
мера ради заштите ових добара, као и да на
тим добрима предузму и спроведу посебне
мере заштите;
- корисницима, власницима, односно држаоцима
превозних средставд, грађевинских и пољопривредних машина и других уређаја, опреме
и алата, да та средства, у исправном стању са
радном снагом, ставе на располагање за заштиту
од непогоде;
- корисницима, односно власницима стамбених
зграда, станова, пословних просторија и других
зграда и просторија наложи ги да приме на
привремени смештај евакуисано становништво
и материјална добра са угроженог подручја;
- власницима односно држаоцима одеће, обуће,
хране и других материјалних средстава, да
ставе та средства на располагање за потребе
заштите од непогода;
- приоритетан и бесплатан превоз грађана који
по наређењу надлежног оргна учествују у заштити од непогода и
- друге мере за отклањање и ублажавање последица од непогода утврђених одредбама ове одлуке и планом заштите општине од непогода.
Члан 16.
Наредбе Општинског штаба, које се односе на
обавезе и задатке органа државне управе, јединица
локалне самоуправе, посебних организација, привредних друштава и других правних лица, установа
и хуманитарних организација дужни су да спроводе
њихови руководиоци и да о томе достављају извештаје Опшптинском штабу.
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Извештај из става 1. овог члана обухвата:
- стање на угроженом пдоручју;
- ефекте и последице којс је изазвала елемептарна
непогода или друга несрећа;
- стање људских и материјалних капацитста ангажованих на задацима заштите и спасавања;
- реализацију постављених задатака; потребе за
додатним снагама и средствима и
- друге податке битне са аспекта спровођења
мера и задатака заштите и спасавања.
Члан 17.
У извршавању послова и задатака из своје надлежности Општински штаба за ванредне ситуације
дониси наредбе, закључке и препоруке.
Наредбом се одлучује о употреби снага и средстава
заштите и спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијама
и налаже извршавање задатака, односно мера заштите и спасавања.
Закључком се утврђује одређени став о питањима
из области заштите и спасавања; формирају стручно-оперативни тимови и утврђују њихови задаци;
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; утврђује мишљење на одређена акта које
штаб разматра; одлучује о другим питањеима о
којима се не одлучује наредбом.
Препоруком се предлажу мере за поболллање
стања и организација заштите и спасавања, односно препоручује предузимање мера, радњи и
поступака којима се умањује ризик од опасности.
Члан 18.
За извршавање специфичних задатака заштите и
спасавања,- штаб за ванредне ситуације може
образовати стручно-оперативне тимове.
Стручно оперативни тимови, по правилу, образују
се за извршавање задатака заштите и спасавања
и то: евакуације, збрињавања, склањања, радиолошко-хемијско-биолошке заштите, заштите и
спасавања од пожара и експлозија, заштите од
поплава и несрећа на води и под водом, заштите
и спасавања од техничко-технолошки несрећа,
односно удеса, као и за извршавање других задатака заштите и спасавања које одреди Општински
штаба за ванредне ситуације.
У састав стручно-оперативних тимова улазе руководиоци и експерти из надлежне службе, органа
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државне управе, органа јединица локалне самоуправе, посебних организација, научних установа,
привредних друштава и других правних лица у
чијем делокругу су послови од значаја за заштиту
и спасавање у ванредним ситуацијама.
Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац којег именује штаб. Стручно-оперативни
тим за свој рад одговора начелнику штаба.
Члан 19.
Општински штаба за ванредне ситуације чине:
Командан г, заменик команданта, начелник и чланови штаба.
Командант општинског штаба за ванредне ситуације је председник општине, по положају.
Заменик команданта општинског штаба за ванредне ситуације је заменик предсеника општине
или члан општинског већа.
Начелник општинског штаба за ванредне ситуације
је стручно лице из хлуже заштите и спасавања.
Чланови општинског штаба за ванредне ситуације
су:
1. помоћник НШ за оперативно планске послове;
2. помоћник НШ за евакуацију - начелник Општинске управе Власотинце;
3. помоћник НШ за везу са месним заједницама
и заштиту од поплава - члан општинског већа
задужен за ову област;
4. помоћник НШ за заштиту од поплава - члан
општинског већа задужен за ову област;
5. помоћник НШ задужен за послове безбедности
- командир полицијске испоставе Власотинце;
6. помоћник НТТТ задужен за послове заштите
и спасавања у случају пожара и НУС;
7. помоћник НШ за дужен за послове заштите од
рушења и спасавања од клизишта, земљотреса,
одрона, снежних наноса;
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13. помоћник НШ
14. помоћник НШ
IV. ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 20.
Повереници цивилне заштите (у даљем тексту:
повереници) и заменици повереника постављају
се ради обављања послова заштите и спасавања
у насељеним местима, делу насеља, стамбеним
зградама и селима (у даљем тексту: насеља) привредним друштвима и другим правним лицима,
органима државне управе, ради спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних
активности у случају појаве опасности по људе
и материјална средства.
У органу државне управе, према сопственој процени, повереници односно заменици се постављају
зависно од организационе структуре, простора
организовања и деловања и броја запослених.
Повереника и заменика повереника поставља и
разрешава:
- у органу државне управе - руководилац органа
државне управе;
- у јавним предузећима и установама директор;
- у привредном друштву и другом правном лицу
- директор, односно други надлежни орган одређен општим актом;
- у насељу - месним заједницама - општински
Штаб за ванредне ситуације.
По један повереник и један заменик поверенка
цивилне заштите поставњају се у следећим месним
заједницима:
- У месним заједницама: Центар и Росуља Власотинце.
- У месним заједницама: Шишава, Доња Ломница, Бољаре, Орашје, Кукавица, Ладовица,
Прилепац, Гложане, Стајковце, Батуловце, Конопница, Крушевица и Свође.

8. помоћник НТТТ задужен за послове збрињавања
угроженог и настрадалог становништва и расподелу хуманитарне помоћи - секретар Црвеног
крста Власотинце;

За месне заједнице:

9. помоћник НШ Власотинце;

- Комарица и Гуњетина,

10. помоћник НШ

- Горња Ломница и Црна Бара,

11. помоћник НШ «Водовод»;

- Липовица и Средор,

12. помоћник НШ несрећа;

- Доњи Дејан, Горњи Дејан, Прогон и Било,

- Јаковљево, Рајићево, Залатићево и Крстићево,
- Доњи Присјан и Горњи Присјан,
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- Горњи Орах, Ћуове, Лукачево и Пржојне,
- Брезовица, Равни Дел и Преданча, по један
повереник и један замецик.
Члан 21.
Повереници и заменици повереника у насељу
постављају се по основу распореда у цивилној
заштити, а у привредним друштвима по основу
радне обавезе.
Повереници и заменици повереника у насељима
предузимају непосредне мере за учешће грађана
у спровођењу мера и задатака цивилне заштите,
личне, узајамне и колективне заштите и руководе
јединицама цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима
дужни су да поступају у складу са упутствима
повереника, односно заменика повереника.
Обуку и оспособљавање повереника, заменика
повереника и јединица опште намене организује
и спроводи Општинска управа Власотинце.
Именовање повереника и заменика повереника
за месне заједнице извршиће Општински штаба
за ванредне ситуације у року од 90 дана од дана
доношења ове одлуке.
Предлоге за именовање повереника и заменика
повереника урадиће стручна служба за заштиту
и спасавање у сарадњи са саветима месних заједница.
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О припадницима јединица цивилне заштите које
образује Општинска управа, евиденцију води
Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове.
Члан 23.
Јединице цивилне заштите оиште намене оспособљавају се за извршавање обимнијих и мање
сложенијих задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење почетних
и мањих шумских пожара, учешће у заштити од
поплава, указивање прве помоћи, за одржавање
реда, затим учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени Штаба за ванредне ситуације.
Јединице цивилне заштите опште намене формирати по следећем:
У Власотинцу формирати две јединице цивилне
заштите јачине вода од по 30 обвезника цивилне
заштитие и то за месне заједнице: Центар и Росуља.
У месним заједницама: Шишава, Доња Ломница,
Бољаре, Орашје, Кукавица, ЛадовицарПрилепац,
Гложане, Стајковце, Батуловце, Конопница, Крушевица и Свође формирати до.ј.едну јединицу
цивилне заштите јачине одељења са укупно 10
обвезника цивилне заштитие.

V. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Мешовите јединице цивилне заштите формирати
од људства из месних заједница:

Члан 22.

- Јаковљево, Рајићево, Залатићево и Крстићево,

Јединице цивилне заштите образују се, опремају
и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање задатака цивилне заштите.

- Доњи Присјан и Горњи Присјан,

Јединице цивилне заштите образују се као јединице
опште намене.

- Горња Ломница и Црна Бара,

Јединице цивилне заштите образују се у складу
са Проценом угрожености за територију општине
Власотинце, привредног друштва и других правних
лица.

- Доњи Дејан, Горњи Дејан, Прогон и Било,

Јединице опште намене образују Ошнтина Власотинце, јавна предузећа, јавно- комунална преузећа, установе и привредна друшгва и друга
правна лица, као привремене саставе од добровољаца и радно способног становнишгва односно
запослених, за извршавање једноставнијих послова
и задатака заштите и спасавања.

- Комарица и Гуњетина,

- Липовица и Средор,

- Горњи Орах, Ћуове, Лукачево и Пржојне,
- Брезовица, Равни Дел и Преданча, јачине одељења од 10 обвезника цивилне заштите
Попуну, опремање и обуку јединица цивилне заштите вршиће Општина Власотинце преко општинске службе за заштиту и спасавање.
Координацију послова из става 3. овог члана
вршиће Општинско веће.
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VI. ОВЛАШЋЕНА И ОСПОСОБЉЕНА
ПРАВНА ЛИЦА
Члан 24.
Овлашћена и оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других
добара у случају опасности и несрећа изазваних
елементарним непогодама и другим несрећама у
складу са својом делатношћу, као и задацима
које им нареди Штаб за ванредне ситуације, на
предлог надлежне службе.
Овлашћена и оспособљена правна лица дужна
су да плански прилагоде своје капацитете и организацију за извршавање задатака заштите и
спасавања.

Страна 2510 - Број 21

Општинско веће Власотинце привредним друпттвима и другим правним лицима из става 1. Овог
члана утовором обезбеђујс накнаду стварних
трошкова за спровођење припрема и ангажовање
у извршавању мера и задатака цивилне заштите.
Члан 25.
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним
ситуацијама, за потребе заштите и спасавања
грађана и материјалних добара од елементарних
непогода, техничко технолошких несрећа и опасности, на територији општине Власотинце одређују
се оспособљена привредна друштва и друга
правна лица, и то:
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Активирање и употребу правпих субјеката из
става 2. овог члана наређује Општински штаб за
ванредне ситуације.
Овлашћује се Општинско веће да са правним лицима из става 2. овог члана склопи конзервирани
уговор којим ће се уредити међусобна права и
обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 2. овог
члана, у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, обезбеђују се из буџета општине .
VII. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
Члан 26.
Процена угрожености територије општине Власотинце израђује се у складу са Упутством о Методологији за израду процене угрожености од
елеменатрних непогода и дугих несрећа и планова
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
које доноси Министар унутрашњих послова.
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Циљ израде Планова заштите и спасавања је утврђивање задатака субјеката заштите и спасавања,
планско и организовано ангажовање капацитета,
усклађивање активности у спровођењу мера и
задатака заштите и спасавања.
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама израђује се у складу са Законом о ванредним
ситуацијама, Уредбом о садржају и начину израде
процене угрожености и планова заштите и спасавања и Упуства о методологији за израду
процене угрожености од елементарних непогода
и других несрећа и планова заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама.
План је заснован на процени угрожености и на
проценама расположивих капацитета и могућности
за заштиту и спасавање на свим иивоима.
Члан 28.
Саставни део Плана за заштиту и спасавање у
ванредним ситуацијама чини План заштите од
удеса.
План заштите од удеса израђује се на основу извештаја о безбедности и планова заштите од
удеса привредних друштава и других правних
лица са територије општине, као и података
других земаља о удесима са прекограничним
ефектима.

Процена садржи:
1) увод;
2) општи део;
3) посебан део и
4) закључак.
Проценом угрожености идентификују се извори
могућег угрожавања, сагледавају могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и
задатака заштите и спасавања од елементарних
непогода и других несрећа.
Процена угрожености територије општине Власотинце је полазни документ за израду Планова
заштите и спасавања општине Власотинце, јавних
предузећа и установа и привредних друштава и
других правних лица.
VIII. ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 27.
План заштите и спасавања је основни плански
документ на основу кога се субјекти система заштите и спасавања организују, припремају и учествују у извршавању мера и задатака заштите и
спасавања угроженог становништва, материјалних
и културних добара и животне средине.

Члан 29.
Процену угрожености и План заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама за општину Власотинце
израђује Општинска управе или лиценцирана
агенција од стране МУП Селтора за ванредне ситуације, а разматра је и усваја Општинско веће
након прибављеног мишљења Министарства
унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације.
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама мора бити усклађен са Националним планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
Републике Србије.
Члан 30.
Општинска управа Власотинце - Одељење за
буџет, финансије, привреду и друштвене делатности израђује Предлог Годишњег Оперативног
план за одбрану од поплава на водама II реда на
територији општине, након доношења Општег
Плана одбране од поплава од стране Министра
пољопривреде и заштите животне средине за текућу годину. Пирпремљен Предлог Опперативног
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плана Општинска управа доставља Општинском
штабу за ванредне ситуације на разматрање и
усвајање, након чега га шаље Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ Београд - Водопривредном центру „Морава“ Ниш, на оцену
и мишљење. Након добијеног позитивног мишљења на предложени ОП, Предлог плана се доставља Општинском већу на разматрање и
усвајање. Након разматрања и усвајања Општинско
веће га досгавља иа разматрање и усвајање Скупштини општине Власотинце. Наког усвајања
Предлога ОП од стране Скупштине оппггине,
документ добија форму Плана и може да се операционализуј е.
Члан 31.
Носилац израде Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за општину је самостални
саветник за послове планирања припрема за одбрану, приправности и реаговање у ванредним
ситуацијама у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације и другим
организационим јединицама Општинске управе,
у складу са Законом и Методологијом за израду
Процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
IX. ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Лична, узајамна и колективна заштита
Члан 32.
Личну, узајамну и колективну заштиту у општини
организовати по месту рада и месту становања.
Ради остваривања личне, узајамне и колективне
заштите, органи општине Власотинце, јавна, јавна
комунална предузећа и установе чији је оснивач
општина Власотинце, привредна друштва и друга
правна лица обезбеђује и држе у исправном стању
потребна средства и опрему за личну, узајамну и
колективну заштиту и врше обуку запослених из
области цивилне заштите («Сл. гласник РС», бр.
3/11 и 37/15).
Грађани власници стамбених зграда, односно
кућа, дужни су да за потребе личне заштите и
спасавања и заштите и. спасавзња чланова породичног домаћинства, као и имовине, набаве и
држе у исправном стању средсгва и опрему као
што је предвиђено Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и колективну заштиту
од елементарних непогода и других несрећа.
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Обавезује се Стручна служба за занп иту и спасавање да у сарадњи са организационом јединицом
Сектора за ванредне ситуације, припреми упутства
и друге публикације којима ће се вршити едукација
становништва о поступцима у могућој или насталој
опасности. Посебан акценат дати едукацији становништва за реаговање у случају земљотреса,
поплава и пожара.
У реализацију активности наведених у ставу 3.
овог члана укључити поверенике цивилне запггите.
IX. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРИВРЕДНИХ
ДРУШТАВА И ДРУГИХПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 33.
Привредна друнггва и друга правна лица са седиштем на територији општине које имају веће
организационе јединицс на територији општине,
планирају и обезбеђују средства за брганизовање,
оцремање, оспособљавање и обучавање јединица
цивилне заштите које оне образују, брганизовање
и припремање личне, узајамне и колективне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите својих запослених, материјалних и /других
добара.
Привредна друштва и друга правна лица из
области здравства, васпитно-образовне делатности,
социјалне заштите и других делатности која у
оквиру свог делокруга имају заштиту већег броја
Људи, дужна су да планирају, организују и спроводе мере и задатке цивилне заштите и за лица
која су корисници њихових услуга у складу са
законом и општим актима.
Привредна друштва и друга правна лица из ст. 1.
и 2. овог члана дужна су да своју процену угрожености и планове заштите и спасавања доносе
у складу са Методологијом за израду процене
угрожености од елементарних непогода и дригих
несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама («Сл. гласник РС», бр. 18/17)
и овом Одлуком у року од 90 дана од дана
усвајања процене.
За припрему привредних друштава и других правних лица за заштиту и спасавање од елементарних
непогода и других несрећа одговорни су руководиоци привредних друштава, односно руководиоци
правних лица.
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Члан 34.

Члан 37.

Овлашћена и оспособљена правна лица на захтев
Општине обавезна су да достављају анализе,
прогнозе и одговоре из области заштите и спасавања.

За потребе праћења стања и управљања ванредним
ситуацијама, општина може формирати ситуациони центар.

Члан 35.
Привредно друштво и друго правно лице, са седиштем на територији општине, које имаја веће
организационе јединице на територији општине,
дужно је да изради План заштите од удеса у
складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама.
План заштите од удеса мора да буде усклађен са
Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине Власотинце.

Ситуациони центар је обавезан да прикупљене
податке доставља територијално надлежном оперативном центру на броју 112.
XI. ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 38.
СистеМ заштите и епасавања финансира се из:
1) буџета јединице локалне самоуправе;
2) фонда заванредне ситуације;

X. СИСТЕМ УЗБУЊАВАЊА

3) других прихода у складу са законом и другим
прописима.

Члан 36.

Члан 39.

Систем узбуњивања се састоји од одговарајућих
јавних сирена, уређаја, спојних путева и техничких
средстава за управљање, као и њихове организације
размештаја, процедуре управљања, употребе и
одржавања.

Општина Власотинце финансира:

Изградњу и одржавање система за рано упозоравање и јавно узбуњивање финансира општина
Власотинце, у складу са Проценом угрожености,
овом Одлуком, акустичком студијом и другим
прописима и општим актима. Систем јавног узбуњивања низводно од хидроакумулационе бране
«Власинско језеро» израђује и одржава привредно
друштво које газдује браном.

2) трошкове ангажовања оспособљених правних
лица у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања;

Системом за узбуњивање упрашга надлежна служба.
Власници пословних, стамбених и других зграда
и објеката, дужни су да за гхотребе система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања омогуће инсталирање сирена и других
одговарајућих уређаја и средстава система осматрања, обавештавања и узбуњивања на тим
објектима и омогуће приступ за њихово одржавање, уз уважавање мера заштите људи и животне
средине.
Решење о постављању сирена уређаја и средстава
из става 1. овог члана доноси Општинска управа.

1) припремање, опремање и обуку: штабова за
ванредне ситуације, јединица цивилне заштите,
повереника и заменика ловереника и трошкове
спровођења мера заштите и спасавања;

2) изградњу система за узбуњивање на својој територији;
4) прилагођавање цодземних објеката (подземни
пролази) за склањање и њихово одржавање,
као и одржавање других заштитних објеката у
складу са законом;
5) ббуку становништва из области заштите и спасавања;
6) санирање штета настадих природном и другом
непогодом, у складу са материјалним могућностима и
7) друге потребе заштите и спасавања, у складу
са законом и другим прописима.
XII. ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 40.
За нарбчите успехе у организовању и спровођењу
задатака цивилне заштите и других послова заштите и спасавања у привредним друштвима и
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Члан 46.

другим правним лицима, службама и органима
општинсаке управе, штаба за ванредне ситуације,
јединицама цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, заменицима повереника, другим
припадницима и заслужним појединцима на територији општине Власотинце , додељују се признања и награде.

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

Признања и награде ће се уручивати на дан општине и на Светски дан цивилне заштите 1. марта.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр. 06-81-5/2017 од 18. 11. 2017. године

Општинско веће ће ближе уреди врсту награда и
признања као и критеријуме за њихову доделу.
XIII. НАДЗОР
Члан 41.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинско
веће.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
План заштите од елементарних непогода и других
несрећа општина ће донети у року од шест месеци
од дана дступања на снагу Упутства о методологији
за израду процене угрожености од елементарних
непогода и других већих несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијамау и
ове одлуке.
Члан 43.
Правна лица донеће, односно ускладити свој
план заштите од елементарних непогода са планом
заштите општине и овом Одлуком у року од три
месеца од дана достављања извода из плана заштите и спасавања општине од елементарних
непогода.
Члан 45.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Власотинце, коју је усвојила Скупштина општине Власотинце, 01 бр. 06-43/2011 од 28.12.2011.године,
објављене у «Службеном листу града Лесковца»
, бр. 32/11).

781.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 8314-др.закон и 101/116-др.закон) и чл. 15. ст. 1.
тачке 10. Статута општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца" број 12/08, 24/11 и 17/17),
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана 18.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи План рада
Штаба за ванредне ситуације општине Власотинце
за 2018. годину од 28. 11. 2017. године.
II
План рада Штаба за ванредне ситуације општине
Власотинце за 2018. годину од 28. 11. 2017.годинеје
саставни део овог решења.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца" и на
интернет страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
на седници од 18. 11. 2017. године,
01 број 06-81-6/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.
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782.

783.

На основу члана 116. став 1.,2.,5.,13. и 15. Закона
о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", број 88/17) ,чл. 32.СТ.1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон) и
члана 15. став. 1. тачка 7. Статута општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца",
број 12/08, 24/11 и 17/17), Скупштина општине
Власотинце, на седници одржаној 18. 11. 2017.
године, донела је

На основу члана 116. став 1, 2, 5, 13.. и 15. Закона
о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", број 88/17), чл. 32. ст.
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др. закон)
и члана 15. став. 1. тачка 7. Статута општине
Власотинце ("Службени гласник града Лесковца",
број 12/08, 24/11 и 17/17), Скупштина општине
Власотинце, на седници одржаној 18. 11. 2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ, ВЛАСОТИНЦЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Техничке школе, Власотинце из реда представника родитеља:
1. Ђорђе Јовић из Батуловца.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“
ВЛАСОТИНЦЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског
одбора Гимназије “Стеван Јаковљевић 11, Власотинце из реда представника родитеља:
1. Весна Јовановић из Власотинца
2. Драган Костадиновић из Власотинца.

II

II

ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Техничке школе,
Власотинце из реда представника родитеља:

ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Гимназије „Стеван Јаковљевић", Власотинце из реда представника
родитеља:

1. Љиљана Ђокић из Власотинца
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 поступак код Управног суда
у Београду у року од 30 дана од пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 18. 11. 2017. године,
01 број 06-81-7/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

1. Марина Лепојевић, дипл.педагог из Власотинца
и
2. Синиша Цакић, дипл.економиста из Власотинца.
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 поступак код Управног суда
у року од 30 дана од пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 18. 11. 2017.године,
01 број 06-81-8/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић.с.р.
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6.

Власотинце

Власотинце-град,
Власотинце-ван
варош

7.

Гложане

Гложане

8.

ГорњаЛопушња

Горња Лопушња

9.

Горња Ломница

Горња Ломница

Пречишћен текст Статута општине Власотинце
обухвата Статут општине Власотинце објављен
у „Сл.гласнику града Лесковца", број 12/08, са
свим изменама и допунама објављеним у „Сл.
гласнику града Лесковца", број 24/11 и 17/17.

10.

Горњи Дејан

Горњи Дејан

11.

Горњи Орах

Горњи Орах

12.

Горњи Присјан

Горњи Присјан

13.

Г радиште

Градиште

Пречишћен текст не садржи одредбе у којима је
одређено време ступања на снагу измена и допуна
Статута („Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/08),
објављених у „Сл. гласнику града Лесковца",
број 24/11 и 17/17.

14.

Гуњетина

Гуњетина

15.

Дадинце

Дадинце

16.

Доња Лопушња

Доња Лопушња

17.

Добровиш

Добровиш

СТАТУТ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
(пречишћен текст)

18.

Доња Ломница

Доња Ломница

19.

Доње Гаре

Доње Гаре

20.

Доњи Дејан

Доњи Дејан

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

21.

Доњи Присјан

Доњи Присјан

22.

Златићево

Златићево

23.

Јастребац

Јастребац

Општина Власотинце (у даљем тексту: општина)је
основна територијална јединица у којој се остварује
локална самоуправа, у скпаду са законом и овим
Статутом.

24.

Јаворје

Јаворје

25.

Јаковљево

Јаковљево

26.

Козило

Козило

Члан 2.

27.

Конопница

Конопница

28.

Комарица

Комарица

29.

Крушевица

Крушевица

30.

Ладовица

Ладовица

31.

Липовица

Липовица

32.

Орашје

Орашје

33.

Кукавица

Орашје

На основу члана 69. Пословника Скупштине општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца",
број 25/16 и 52/16), Комисија за прописе и статутарна питања Скупштине општине Власотинце
утврдила је пречишћени текст Статута општине
Власотинце.

Члан 1.

Оснивању, укидању и промени територије општине
Власотинце претходи саветодавни референдум
на терироији општине.
Границу општине чине насељена места, односно
границе катастарских општина које се граниче
са суседним општинама.
Члан 3.

34.

Острц

Острц

Територију општине чине насељена места, односно
подручја катастарских општина и то:

35.

Пржојне

Пржојне

Р.бр.

Насељено место

КО

36.

Прилепац

Прилепац

1.

Алексине

Апексине

37.

Равна Гора

РавнаГора

2.

Батуловце

Батуловце

38.

Равни Дел

Равни Дел

3.

Бољаре

Бољаре

39.

Самарница

Самарница

4.

Борин До

Борин До

40.

Свође

Свође

5.

Брезовица

Брезовица

41.

Скрапеж

Скрапеж
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42.

Средор

Средор

43.

Стајковце

Стајковце

44.

Страњево

Страњево

45.

Тегошница

Г. ОрахЈаковљево

46.

Црна Бара

Црна бара

47.

Црнатово

Црнатово

48.

Шишава

Шишава
Члан 4.

Седиште општине је у Власотинцу, улица Трг
ослобођења 12 .
Члан 5.
Општина има својство правног лица и представља
је председник општине. У општини Власотинце
у службеној употреби је српски језик и ћирилично
писмо.
Члан 6.
Органи општине и Општинска управа са одељењима имају печат округлог облика
са текстом: Република Србија, Општина Власотинце по ободу, назив органа односно општнске
управе или одељења и грб Републике Србије у
средини.
Општина има штамбиљ правоугаоног облика, са
текстом:
Грб Републике Србије
Република Србија
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Број:
Дана:
Власотинце

22. новембар 2017.

Члан 9.
Општина установљава награде и јавна признања
предузећима и појединицима за значајна оставарења и доприноса у производњи, науци, образовању, уметности и другим друштвеним областима.
Врсте награде и јавних признања, поступак услове
и начина његовог додељивања, утврђује се посебном Одлуком Скупштине општине.
Члан 10.
Општина остварује сарадњу са општинама и градовима у Републици и може се удруживати са
другим општинама ради остваривања заједничких
циљева планова и програма развоја , као и других
потреба од заједничког интереса и ради њиховог
остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и
друге организације и службе у скпаду са законом
и статутом.
Општина може сарађивати са општинама других
држава , у оквиру спољне политике Републике
Србије, уз поштовање територијалног интегритета
и правног поретка Републике Србије, у скпаду са
Уставом и законом.
Одлуку о успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са општином друге
државе , доноси Скупштина општине, уз сагласност Владе.
Општина може оснивати своја удружења, у скпаду
са Уставом и законом.
Општина може да се повезује и удружује у различите облике сарадње и асоцијације ради остваривања програма развоја и задовољавања одређених потреба од заједничког интереса и решавање
других питања на основу добровољности, солидарности и узајамности.
Одлуку о сарадњи и повезивању доноси Скупштина општине .

Члан 7.
Општина има свој симобол.
Симбол општине је Амблем општине, чији се
опис, садржина и начин коришћења утврђује Одлуком Скупштине општине.
Члан 8.
Празник општине је "10. октобар".
Начин обележавања празника општине уређује
се посебном Одлуком Скупштине општине.

Члан 11.
Рад органа општине је јаван.
Јавност органа општине може се ограничити или
искључити у случајевима утврђеним законом.
Члан 11 а.
Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским правима у складу са
Законом.

22. новембар 2017.
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Ујавној 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 ујавној
својини;
Јавном својином Општине располажу и управљају
органи Општине у складу са Законом.
Надзор о прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у јавној својини општине
врши Општинска управа.
II. ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ
Члан 12.
Општина врши послове утврђене Уставом и Законом, послове који су општини поверени из оквира права и дужности Републике, као и друге
послове утврђене овим Статутом.
Члан 13.
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
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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
накнаде за 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 накнаде за коришћење пословног простора и
врши надзор над коришћењем пословног простора;
12. стара се о заштити животне средине, доноси
програме коришћења и заштите природних
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 мини-
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старства, 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
услове за њихово откпањање, 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
лековити м 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;
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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 развој 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;
34. 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 повреде општинских
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;
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41. обезбеђује равноправност полова и остваривање једнаких могућности;
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;
43. утврђује, наплаћује и контролише изворне
приходе Општине, у скпаду са законом;
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;
45. израђује своје планове одбране који су саставни
део Плана одбране Републике Србије;
46. предузима мере за усклађивање припрема за
одбрану правних лица у делатностима из своје
надлежности са Планом одбране Републике
Србије;
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Члан14.
Скупштина општине је највиши орган општине
који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом , законом и статутом.
Скупштина општине се сматра конституисаном
избором председника скупштине и постављењем
секретара скупштине.
Члан 15.
Скупштина општине у скпаду са Законом:
1) доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и завршни рачун Општине;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине,
као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка
оснивања, укидања или промене територије
Општине;

47. предузима мере за функционисање локалне
самоуправе у ратном и ванредном стању;

5) доноси програм развоја Општине и појединих
делатности;

48. спроводи мере приправности и предузима
друге мере потребне за прелазак на организацију
у ратном и ванредном стању;

6) доноси просторни план и урбанистичке планове
и уређује коришћење грађевинског земљишта;

49. уводи радну обавезу у ратном и ванредном
стању;

8) расписује општински референдум и референдум
на делу територије општине, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује Предлог одлуке о самодоприносу;

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.
Члан13 а.
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.

7) доноси прописе и друге опште акте;

9) оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације утврђене Статутом општине и
врши надзор над њиховим радом;
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 скпаду сазаконом;_
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;
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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;
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29) одлучује о одузимању непокретности у јавној
својини Општине, на којима право коришћења
имајујавна 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 кбристе 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 капитала 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;

21) одлучује о отуђењу непокретности у јавној
својини општине, укључујући и размену;

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;
24) одлучује о преносу права јавне својине на
непокретности, на другог носиоца права јавне
својине укључујући и размену;
25) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа
и друштва капитала чији је оснивач Општина;
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;

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;
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 у општини;
44) усваја етички кодекс понашања функционера
(у даљем тексту: етички кодекс);
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45) доноси мере и усваја препоруке за унапређење
људских и мањинских права;
46) обавља и друге послове утврђене законом и
овим Статутом.
Члан 16.
Седницу Скупштине општине сазива председник
скупштине, по потреби, а најмање једном у три
месеца.
Председник скупштине је дужан да седницу
закаже на захтев председника опшптине, општинског већа или једне трећине одборника, у року од
седам дана од дана подношења захтева, тако да
дан одржавања седнице буде најкасније у року
од од 15 дана од дана подношењазахтева.
Ако председник скупштине не закаже седницу у
року из става 2. овог члана, седницу може заказати
подносилац захтева, а председава одборник кога
одреди подносилац захтева.
Председник Скупштине може одложити седницу
само у случају када не постоји кворум потребан
за рад, а у другим случајевима одлучује Скупштина.
Члан 17.
Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова
присутних одборника уколико законом или овим
Статутом није другачије одређено.
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Члан 18.
Начин, припрема, вођење и рад седнице Скупштине општине уређује се Пословником Скупштине општине.
Пословник Скупштине општине, по правилу се
доноси на конститутивној седнци Скупштине
после обављених избора.
Б) Избор одборника
Члан 19.
Скупштина општине има 45 одборника.
Грађани бирају одборнике на основу слободног,
општег и једнаког изборног права, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом.
Одборници се бирају на четири године.
Изабрани одборници полажу заклетву.
Ц) Права и дужности одборника
Члан 20.
Право је и дужност одборника да учествују у
раду Скупштине општине и њених радних тела;
извршава задатке; предлаже Скупштини расправу
о одређеним питањима; подноси иницијативу за
доношење одлука и других аката; даје им амандмане на предлог прописа и учествује у другим
активностима Скупштине општине.

1. доноси Статут;

Право је одборника да буде стално и редовно
обавештен о питањима од утицаја на вршење одборничких дужности, да од општинске управе
тражи податке који су му потребни за рад, као и
стручну помоћ у припремању предлога за скупштину, да поставља одборничка питања и др.

2. доноси буџет;

Члан 21.

Скупштина општине већином од укупног броја
одборника:

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.

Дужност одборника Скупштине општине врши
се без награде.
Одборник Скупштине општине има право на накнаду путних трошкова и изгубљене зараде насталих вршењем одборничке дужности.
Члан 22.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено
мишљење или давање гласа на седници Скупштине
и њених радних тела.
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Члан 23.
Права и дужности одборника детаљније се регулишу Пословником Скупштине општине.
Д) Радна тела Скупштине општине
Члан 24.
Скупштина општине образује савете и комисије,
као стална радна тела, ради разматрања и решавања
појединих питања из њених надлежности.
Скупштина општине, по потреби, образује повремене комисије, радне групе одборника и друга
повремена радна тела ради обављања одређених
задатака из своје надлежности.
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Скупштина општине доноси Одлуке о избору
чланова радних тела, већином од броја присутних
одборника.
Председник савета, односно комисије именује се
из реда одборника, а чланови могу бити из реда
грађана.
Посебном одлуком Скупштине општине детаљније
се утврђују делокруг, састав и начин рада сталних
радних тела.
Е) Председник, заменик председника и
секретар Скупштине општине
Члан 25.

Скупштина општине има следећа стална радна
тела:

Скупштина општине има председника скупштине.

1. Савет за развој општине и локалне самоуправе

ПреДседник скупштине организује рад скупштине
општине, сазива и председава њеним седницама
и обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине.

2. Савет за буџет и финансије,
3. Савет за урбанизам, грађевинска, комуналностамбена питања и заштиту животне средине
4. Савет за привреду, пољопривреду и водопривреду,
5. Савет за здравство , културу, физичку културу
и информисање,
6. Савет за образовање
7. Савет за социјалну , дечју и борачко-инвалидску
заштиту
8. Савет за безбедност
У Савет за безбедност образују се као радне групе:
1) Радна група за превенцију болести зависности
и наркоманије
2) Радна група за превенцију малолетничке деликвенције
3) Радна група за превенцију насиља у породици

Председник Скупштине, на предлог најмање 1/3
одборника, бира се из реда одборника, на време
од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Члан 26.
Одборник може да учествује у предлагању само
једног кандидата.
За председника скупштине изабран је кандидат
који је добио већину гласова укупног броја одборника.
Ако је предложено више кандидата, а ни један
није добио потребну већину, гласање се понавља
и то између два кандидата који су добили највећи
број гласова.
Ако ни у другом кругу председник Скупштине
није изабран понавља се поступак избора са кандидатима о којима се Скупштина није изјашњавала.

4) Радна група за безбедност собраћаја
5) Радна група за јавни ред и мир
9. Комисија за прописе и статутарна питања,

Члан 27.
Председник Скупштине има заменика.

10. Комисија за представке и предлоге,

Избор заменика врши се на исти начин као и
избор председника.

11. Комисија за избор, именовања, награде и признања, мандатно-имунитетска и , административна питања .

Заменик замењује председника у случају његове
одсутности, спречености да обавља своју дужност
или на основу посебног овлашћења.
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Члан 28.

2. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Председник и заменик председника Скупштине
општине могу поднети оставку и бити разрешени
пре истека мандата.

Члан 30.

Председник Скупштине оштине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложен предлог најмање једне трећине одборника , на исти начин на који је изабран.
Предлог се подноси у писменој форми и мора
бити образложен.
О предлогу за разрешење председника Скупштине
општине мора се расправљати и одлучивати у
року од 15 дана од дана достваљања предлога
председнику скупштине.
Ако скупштина не разреши председника Скупштине општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити
разрешење предсеника Скупштине општине, пре
истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога
Члан 29.
Скупштина општине има секретара који се стара
о обављању стручних послова у вези са сазивањем
и одржавањем седница скупштине и њених радних
тела и руководи административним пословима
везаним за њихов рад.

Извршни органи општине Власотинце су председник општине и Општинско веће.
2.1. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Члан 31.
Председника општине бира Скупштина општине,
из реда одборника, на време од четири године,
тајним гласањем , већином гласова од укупног
броја одборника Скупштине општине.
Предсеник општине има заменика који га замењује
у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.
Члан 32.
Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда
одборника кога бира Скупштина општине на
исти начин као председника општине.
Председнику општине и заменику председника
општине избором на ове функције престаје мандат
одборника у Скупштини општине.

Секретар Скупштине се поставља, на предлог
председника Скупштине, на четири године и
може бити поново постављен.

Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом,
положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање три године.

Члан 33.

Скупштина општине може, на предлог председника
скупштине, разрешити секретара и пре истека
мандата.
Секретар може имати заменика који га замењује
у случају његове одсутности.
Заменик секретара скупштине општине поставља
се и разрешава на исти начин и под истим
условима као и секретар.
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.

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;
7) поставља и разрешава помоћнике председника
Општине;
8) подноси извештај Скупштини о извршавању
одлука и других аката;
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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
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 непокретности 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 обављају 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 ванредне ситуације,
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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 овим Статутом
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 34.
Председник оштине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти
начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење председника општине
мора се расправљати и одлучивати у року од 15
дана од дана достваљања предлога председнику
Скупштине.
Ако Скупштина не разреши председника општине,
одборници који су поднели предлог за разрешење
не могу поново предложити разрешење предсеника
општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Члан 35.
Разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и Општинског
већа.
Члан 36.
Заменик председника општине, односно члан
Општинског већа, могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника опшшине или најмнање једне трећине
одборника, на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика
председника општине или члана Општинског
већа, председник општине је дужан да Скупштини
општине поднесе предлог за избор новог заменика
председника општине или члана Општинског
већа, која истовремено доноси Одлуку о разрешењу
и о избору.
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Председник општине, заменик председника општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку , остају на дужности
и врше текуће послове до избора новог председника општине, заменика председника општине
или члана Општинског већа.
Члан 37.
Престанком мандата Скупштине престаје мандат
председнику општине и Општинском већу општине, с тим да они врше текуће послове из
своје надлежности до ступања на дужност новог
председника општине и Опшптинског већа, односно председника и чланова привременог органа
ако је Скупштини мандат престао због распуштања
Скупштине.
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а могу бити задужени за једно или више одређених
подручја из надлежности општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског
већа престаје одборнички мандат.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном
раду у општини.
Број чланова Општинског већа на сталном раду
у општини утврђује Скупштина општине на предлог председника општине.
Члан 40.
Општинско веће :
1) предлаже Статут, Буџет и друге одлуке и акте
које доноси Скупштина;

Престанак мандата председника општине констатује Скупштина општине .

2) непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине општине,

3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3) доноси Одлуку о привременонм финасирању
у случају да Скупштина општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године ;

Члан 38.
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и девет чланова општинског већа, које бира Скупштина општине ,
на период од четири године, тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже
кандидат за председника општине.
Када одлучује о избору прдседника општине,
Скупштина истовремено одлучује о избору заменика председника општине и чланова Општинског већа.

4) врши надзор над радом општинске управе ,
поништава или укида акте општинске управе
који нису у сагласности са законом , Статутом
и другим општим актом или одлуком које
доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену
о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним
стварима из надлежности општине;
5.1.) даје сагласност на Правилник о ратној организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи;

Председник општине је председник Општинског
већа.

6) стара се о извршавању поверених надлежности
из оквира права и дужности Републике;

Заменик председника општине је члан Општинског
већа .

7) поставлза и разрешава начелника Општинске
управе.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине на предлог председника општине тајним
гласањем.

8) доноси програме и спроводи пројекте локалног
економског развоја и стара се о унапређењу
општег оквира за привређивање у општини;

Уколико предлог председника општине за избор
члана Општинског већа не добије потребну већину
од укупног броја одборника, председник општине
предлаже новог члана Већа.
Члан 39.

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;

Чланови Општинског већа које бира Скупштина
општине не могу истовремено бити и одборници,

10) образује стручна саветодазна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
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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 ујавној својини о којима одлучује Скупштина;
15) врши друге послове које утврди Скупштина
општине.
Члан 41.
Председник општине представља Општинско
веће, сазива и води његове седнице.
Председник општине је одговоран за законитост
рада Општинског већа.
Председник општине је дужан да обустави од
примене одлуку Општинског већа за коју сматра
да није сагласна закону.
Општинско веће може да одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја његових
чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова , ако законом или Статутогл општине за поједина питања није предвиђена друга
већина.
Члан 42.
Организација, начин рада и одлучивање Општинског већа уређује се Одлуком, коју доноси Скупштина општине , после одржаних избора.
IV. Општинска управа
Члан 43.
Општинска управа образује се као јединствен
орган.
Општинска управа:
Члан 44.
1) припрема нацрте прописа и других аката које
доноси Скупштина општине, председник општине и општинско веће,
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2) извршава одлуке и друга акта Скупштине општине, председника општине и општинског
већа,
3) решава у правном поступку у првом степену о
правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним
стварим из надлежности општине,
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди
Скупштина општине, председник општине и
општинско веће.
Члан 45.
Општинском управом, као јединственим органом,
руководи начелник.
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.
Општинска управа образује организационе јединице за вршење сродних, управних, стручних и
других послова.
Члан 46.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа, на пет година.
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.
Руководиоце организационих јединица у управи
распоређује начелник.
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Члан 47.

Члан 51.

Начелник за свој рад и рад управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са
Статутом општине и актом о организацији Општинске управе.

У општини се посебном одлуком у складу са законом образује Правобранилаштво општине Власотинце (у даљем тексту: Правобранилаштво).

Члан 48.
Акт о организацији Општинске управе, доноси
Скупштина општине на предлог предлог Општинског већа.
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији
Општинске управе доноси начелник уз сагланост
Општинског већа.
Члан 49.
Општинска управа у обављању управног надзора
може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи у
одређеном року;
2) изрећи мандатну казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено
кривично дело или привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка;
4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози,
за предузимање мера за који је тај орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена
законом, прописом или општим актом.
Овлашћења и организација за обављање послова
из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком
Скупштине општине.
Члан 50.
У Кабинету председника општине могу се поставити највише три помоћника председника општине за поједине области у складу са законом.
Помоћници председника општине могу се поставити за следеће области: спорта, омладине и
образовање; здравства и социјалне политике; економског развоја, привреде, пољопривреде, водопривреде, шумарства и предузетништва; урбанизма
и заштите животне средине.
Помоћнике председника општине поставља и
разрешава председник општине.

Правобранилаштво 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."
IV .ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА
ОПШТИНЕ
Члан 52.
За извршавање изворних и поверених послова
општини припадају приходи утврђени законом,
као и средства за обављање поверених послова
из оквира права и дужности Републике, у складу
са врстом и обимом послова.
Члан 53.
Општина самостало располаже својим приходом.
О употреби буџетских средстава општине одлучује
Скупштина општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник
општине, односно лице које он овласти.
Члан 54.
Општина има буџет у коме се исказују сви приходи
и расходи општине.
Буџет општине израђује се на начин предвиђен
законом и доноси се за једну календарску годину.
По истеку године за коју је буџет општине донет
саставља се завршни рачун о извршењу буџета
општине.
Скупштина општине доноси Буџет и усваја завршни рачун општине, већином од укупног броја
одборника.
Буџет општине и завршни рачун о извршењу буџета општине доступни су јавности.
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Члан 55.
Скупштина општине утврђује локалне комуналне
таске посебном одлуком којом регулише висину,
олакшице, рокове и начин плаћања ове таксе.
Члан 56.
Ради решавања одређених питања од непосредног
интереса за локално становништво може се увести
самодопринос за територију општине или један
њен део
Иницијативу за увођење самодоприноса могу покретати председник општине, једна трећина одборника и збор грађана одређеног дела општине.
Саставни део иницијативе је програм, којим се
утврђују извори, намене и начин обезбеђивања
укупних средстава за реализацију самодоприноса.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса, о којој ће се изјашњавати грађани, Скупштина општине
доноси већином од укупног броја одборника.
Скупштина општине утврђује посебном одлуком
облике, начин и рокове непосредног изјашњавања
грађани ради спровођења самодоприноса.
Члан 57.
Скупштина општине даје сагласност на опште
акте органа и организација чији се рад финансира
из буџета, а којима се утврђује број и структура
запослених у њима.
Скупштина општине разматра, најмање једном
годишње, Програм рада и Извештај о раду и коришћењу буџетских средстава корисника средстава
из предходног става.
Ради контроле коришћења буџетских средстава,
председник општине, у складу са законом, оснива
посебну службу за инспекцију и ревизију.
V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕЧлан 58.
Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе су: грађанска иницијатива, збор грађана и референдум.
Члан 59.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу
Скупштини општине доношење акта којим ће се

22. новембар 2017.

уредити одређено питање из надлежности општине, промену Статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом.
Општинска управа има обавезу да пружи стручну
помоћ грађанима приликом формулисања предлога
садржаног у грађанској иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута
ако је листа потписника грађанске иницијативе
састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 5% бирача општине, који су
уписани у бирачки списак на дан предаје акта о
грађанској иницијативи.
О предлогу из става 3. овог члана, Скупштина је
дужна да одржи расправу и да достави образложен
одговор грађанима у року од 60 дана од добијања
предлога.
Члан 60.
Збор грађана сазива се за део територије општине,
насељено место или део насељеног места који
може бити: заселак, улица, део градског насеља,
подручје месне заједнице.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа општине.
Збор грађана, јавним гласањем, већином гласова
присутних усваја захтеве и предлоге и упућује
их Скупштини или појединим органима и службама општине.
Органи и службе општине дужни су да у року од
60 дана од одржавања збора грађана, размотре
захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став,
односно донесу одговарајућу одлуку или меру и
о томе обавесте грађане.
Члан 61.
Збор грађана сазива Председник општине, Председник Скупштине општине, овлашћени представник месне заједнице или другог облика месне
самоуправе, најмање 7 дана пре дана одржавања.
Збор грађана може сазвати и група грађана у складу са одлуком Скупштине општине.
Општинска управа има обавезу да пружи стручну
помоћ грађанима приликом формулисања предлога, односно захтева збора грађана.
Члан 62.
Сазивач, односно првопотписани у случајевима
када група грађана сазива збор је обавезан да
обавести Општинску управу о одржавању збора
грађана.
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О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на огласној табли,
преко средстава информисања или на други уобичајени начин.
Збором грађана председава сазивач или лице које
он писменим путем овласти.
Ближе услове о раду збора грађана и о другим
питањима од значаја за рад збора грађана, општинаће уредити посебном одлуком.
Члан 63.
Скупштина општине може на сопствену иницијату,
већином гласова од укупног броја одборника, да
распише референдум о питањима из свог делокруга.
Скупштина општине дужна је да распише референдум о питањима из свога делокруга на захтев
грађана општине.
Захтев грађана пуноважно је покренут, ако је листа потписника захтева састављена у складу са
законом и ако је исту потписало најмање 10%
бирача општине, који су уписани у бирачки списак на дан предаје захтева грађана општини.
Одлука путем референдума донета је ако су се за
њу изјаснила већина грађана која је гласала, под
условом да је гласало више од половине укупног
броја грађана општине.
Одлука донета на референдуму је обавезна, а
Скупштина општине је не може ставити ван
снаге, нити изменама и допунама мењати њену
суштину у наредном периоду од годину дана од
дана доношења одлуке.
Члан 64.
Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу територије Општине о питању
које се односи на потребе, односно интересе становништва тога дела територије, ако је листа потписника захтева за расписивање референдума
састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 20% бирача са дела територије
општине за коју се тражи распсивање референдума,
а који су уписани у бирачки списак на дан предавања захтева грађана општини.
Органи и службе општине дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног
информисања и на други прикладан начин.
Органи и службе општине дужни су да грађанима
у остваривању њихових права и обавеза дају потребне податке, објашњења и обавештења.
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Органи и службе општине дужни су да свима
омогуће подношење притужби на свој рад и на
неправилан однос запослених .
На поднете притужбе органи и службе општине
дужни су да одговоре у року од 30 дана , ако подносилац притужбе захтева одговор.
VI. МЕСНА САМОУПРАВА
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.
Месна заједница има својство правног лица у
оквиру права и дужности утврђених овим статутом
и одлуком о оснивању.
Члан 66.
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 грађанске иницијативе.
О оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице односно другог
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 мишљење 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
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обавештавање грађана ближе се уређују статутом
месне заједнице.

VII. ДОНОШЕЊЕ АКАТА
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

Члан 68.

Члан 71.

У месној заједници односно другом облику месне
самоуправе образује се Савет месне заједнице
као представничко тело грађана.

У вршењу послова из своје надлежности Општина
доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства,
решења, закључке, препоруке и друге потребне
акте.

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.
Средства за рад месне заједнице, односно другог
облика месне самоуправе обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине,
укључујући и самодопринос;
2) донација;
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.
Одлуком Скупштине општине може се свим и
појединим месним заједницама, односно другим
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 свакодневног
значаја за живот становника месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.
За обављање одређених послова из надлежности
Општинске улраве, посебно у вези са остваривањем права грађана може се организовати рад
Општинске управе у месним заједницама.
Послове из става 2. овог члана одређује председник
Општине на предлог начелника Општинске управе.

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 72.
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 Скупштине општине.
Акти Општинске управе морају бити сагласни са
законом, овим Статутом, одлукама и општим актима органа Општине.
Члан 73.
Општинско веће, Општинска управа, сваки одборник Скупштине општине, као и 10% бирача
могу дати иницијативу за доношење прописа и
општих аката из надлежности Скупштине општине.
Општинско веће утврђује предлог аката које
доноси Скупштина општине.
Члан 74.
Прописи и општи акти Скупштине општине и
њених органа објаљују се у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Члан 75.
Прописи и општи акти ступају на снагу најраније
осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога, није предвиђено да
ступе на снагу даном доношења, а те разлоге утврђује орган који их доноси приликом доношења.
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VIII. ЗАШТИТА ПРАВА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

општине Лесковац“, број 5/02, 12/03, 17/04,13/05
и 12/06.

Члан 76.

Члан 81.

Скупштина општине, у скпаду са законом, покреће
поступак за оцену уставности и законитости
закона и другог општег акта Републике Србије
ако сматра да су њиме повређена права општине.

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

Члан 77.
У општини се може установити заштитник грађана
који је овлашћен да контролише поштовање права
грађана.утврђује повреде учињене актима, радњама
или нечињењем органа управе и јавних предузећа
и установа, ако се ради о повреди прописа и општих аката органа општине.
IX. ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И
ПРОМЕНА СТАТУТА
Члан 78.
Аутентично тучаење Статута даје Скупштина општине на предлог надлежног радног тела.

Прописи општине Власотинце којима се на другачији начин уређују питања која су предмет уређивања овог Статута, ускладиће се са одредбама
Статута у року од 6 месеци од његовог ступања
на снагу.
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.
Текст Статута општине Власотинце објављен је
у Службеном гласнику града Лесковца, број 12/08,
24/11 и 17/17.
Пречишћен текст Статута објавити у Службеном
гласнику града Лесковца.

Члан 79.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Комисија за прописе и статутарна питања
01 број 06-84-1/17 од 13. 11. 2017.

Предлог за доношење или промену Статута општине, може поднети најмање 10% бирача општине, трећина одборника, председник општине,
Општинско веће и надлежно радно тело Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Томислав Митић

Предпог се подноси у писаном облику са образложењем.
О предлогу Скупштина одлучује већином гласова
од укупног броја одборника.
Када Скупштина општине одлучи да се приступи
доношењу или промени Статута општине, истом
одлуком одређује начин, поступак доношења, односно промене Статута, и именује Комисију за
израду нацрта акта о доношењу или промени
Статута општине.
Скупштина усваја акт о доношењу или промени
Статута већином гласова од укупног броја одборника.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи
Статут општине Власотинце "Службени гласник

785.
На основу члана 69. Пословника Скупштине општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца",
број 25/16 и 52/16), Комисија за прописе и статутарна питања Скупштине општине Власотинце
утврдила је пречишћени текст Пословника Скупштине општине Власотинце.
Пречишћен текст Пословника Скупштине општине
Власотинце обухвата Пословник Скупштине општине Власотинце објављен у «Сл. гласнику
града Лесковца», број 25/16, са изменама и допунама објављеним у «Сл. гласнику града Лесковца»,
број 52/16.
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Пречишћен текст не садржи одредбе у којима је
одређено време ступања на снагу измена и допуна
Пословника („Сл. гласник града Лесковца", бр.
25/16), објављених у „Сл. гласнику града Лесковца,
број 52/16.
ПОСЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се конституисање,
организација и рад Скупштине општине Власотинце (у даљем тексту: Скупштина), начин остваривања права и дужности одборника, начин избора
и рада органа Скупштине и друга питања од
значаја за рад Скупштине.
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одборничких месга и секретар Скупштине претходног сазива.
Ако председник Скупштине претходног сазива
не сазове конститутивну седницу у року из става
1. овог члана, седницу може да сазове најстарији
одборник новог сазива, односно следећи најстарији
одборник који то прихвати.
Ако најстарији одборник не може или не жели да
председава, седницом Скупштине председава следећи најстарији присутни одборник.
Уз позив за прву седницу одборницима се обавезно
доставља Пословник Скупштине општине.
Члан 5.
На првој седници Скупштине врши се:
- потврђивање мандата одборника,
- избор председника скупштине
- избор заменика председника и

Члан 2.
Скупштину представља председник Скупштине.
Председник Скупштине има заменика, који га
замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своје дужности.
Члан 3.
Печат Скупштине је округлог облика са грбом
Републике Србије и текстом исписаним на српском
језику ћириличним писмом: "Република Србија,
Скупштина општине Власотинце - Власотинце.
Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије.
II - КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1. Прва (Конститутивна) седница.
Члан 4.
Прву - конститутивну седницу Скупштине општине, после спроведених избора за одборнике
у Скупштини општине, сазива председник Скупштине из претходног сазива, у року од 15 дана од
дана објављивања резултата избора.
Конститутивном седницом Скупштине, до избора
председника Скупштине, председава најстарији
одборник (у даљем тексту: председавајући), а у
раду му помажу по један најмлађи одборник са
две изборне листе које су добиле највећи број

- постављење секретара скупштине.
Дневни ред прве седнице Скупштине, по правилу,
садржи:
1. Извештај Изборне комисије општине Власотинце о спроведеним изборима за одборнике
Скупштине општине Власотинце
2. Избор Верификационог одбора
3. Извештај Верификационог одбора и потврђивање мандата одборника Скупштине,
4. Усвајање Пословника Скупштине општине
Власотинце.
5. Избор председника Скупштине
6. Избор заменика председника Скупштине,
7. Постављање секретара Скупштине општине
Власотинце
Избором председника Скупштине и постављањем секретара скупштине конституисана је
скупштина општине и стичу се услови за избор
осталих органа општине :
8. Избор председника општине
- Избор заменика председника општине
- Избор чланова Општинског већа
9. Избор Комисије за избор, именовања, административна и мандатна питања.
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Члан 6.

Члан 11.

Скупштина се сматра конституисаном избором
председника Скупштине и посгављењем секретара
Скупштине.

О извештају и предлогу Верификационог одбора
отвара се расправа.

2. Потврђивање мандата одборника
Члан 7.
Одборници стичу права и дужности одборника
Скупштине даном потврђивања мандата.
Члан 8.
Скупштина потврђује мандате одборницима на
основу извештаја Верификационог одбора (у даљем тексту: Одбор).
Члан 9.
На почетку конститутивне седнице Скупштине
председавајући предлаже састав Одбора.
Одбор има 5 члана који се бирају применом начела сразмерне заступљеност одборника, а на
предлог појединих политичких странака, коалиција
и група грађана.
Одбор је изабран ако се за њега, јавним гласањем,
изјасни већина присутних одборника.
Одбором председава најстарији члан Одбора.
Одбор престаје са радом кад Скупштина потврди
мандате одборника.
Члан 10.
Одбор на основу извештаја Општинске изборне
комисије о спроведеним изборима утврђује да
ли су подаци из уверења о избору сваког одборника
истоветни са подацима из извештаја Општинске
изборне комисије и да ли су уверења издата од
надлежног органа и о томе подноси писмени извештај Скупштини.
Извештај Верификационог одбора садржи:
- предлог за потврђивање мандата одборника;
- предлог да се не потврде мандати појединих
одборника, са образложењем (у случају оставке
изабраног одборника, његове смрти или наступања другог разлога за доделу мандата
новом одборнику);
- предлог да се одложи потврђивање мандата
појединих одборника.

После завршене расправе, уколико Верификациони
одбор не оспори ни један мандат, о њеном извештају одлучује се јавним гласањем.
Ако Верификациони одбор у свом извештају, односно одборник на седници предложи да се потврђивање мандата поједином одборнику одложи,
или да му се мандат не потврди, о томе се гласа
посебно.
Одборник за чији је мандат предложено да не
буде потврђен, нема право гласа о том предлогу.
Одборник коме је потврђивање мандата одложено
има право, да најдуже 30 дана присуствује седницама и учествује раду Скупштине, без права
одлучивања.
После тог рока мандат се додељује кандидату са
те листе, чији мандат није споран.
Члан 12.
Када Скупштина после конституисања одлучује
о потврђивању мандата, у гласању поред одборника
могу учествовати и кандидати којима су мандати
додељени, у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима, и који имају уверење Изборне
комисије да су изабрани.
Члан 13.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања и траје четири године односно до престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.
Члан 14.
Одборници којима је мандат потврђен, полажу
заклетву потписивањем текста који гласи:"3аклињем се да ћу се у раду Скупштине Општине
Власотинце придржавати Устава, закона и Статута
општине Власотинце и да ћу часно и непристрасно
вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана."
3. Избор председника и заменика
председника Скупштине
Члан 15.
Скупштина, на конститутивној седници, бира
председника Скупштине из реда одборника, на
четири године, тајним гласањем.
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Кандидата за председника Скупштине може предложити најмање трећина одборника.
Одборник може да учествује у предлагању само
једног кандидата.
Члан 16.
Предлог кандидата за председника Скупштине
подноси се председавајућем у писаном облику,
најкасније 24 часа пре часа одређеног за почетак
седнице Скупштине општине.
Председавајући доставља одборницима све поднете предлоге кандидата за председника Скупштине.
Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију, страначку припадност, образложење, сагласност кандидата у писаном облику, као и име
и презиме известиоца предлагача.
У име предлагача, известилац предлагача има
право да образложи предлог.
Предложени кандидат за председника Скупштине
има право да се представи.
О предложеним кандидатима отвара се расправа.
После расправе председавајући утврђује листу
кандидата за председника Скупштине по азбучном
реду презимена.
Члан 17.
Тајним гласањем за избор председника Скупштине
руководи комисија од 5 одборника која се бира
сходно начелу сразмерне засгупљености одборника
у Скупштини општине Власотинце.
Кандидат за председника Скупштине не може да
руководи гласањем нити да помаже у руковођењу.
Комисија из става 1. овог члана састоји се од
председавајућег и 4 члана.
Чланове комисије бира Скупштина јавним гласањем.
Члан 18.
Гласање се врши на гласачким листићима.
Сви гласачки листићи су исте величине, облика
и боје и оверени печатом Скупштине.
На гласачком листићу кандидати се наводе редоследом утврђеним у листи кандидата. Испред
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имена сваког кандидата ставља се редни број, а
иза имена кандидата се уписује назив Изборне
листе са које је изабран.
Гласа се за једног од кандидата између кандидата
чија су имена наведена на гласачком листићу, заокруживањем редног броја испред његовог имена.
Неважећим се сматра гласачки листић који није
попуњен, који је тако попуњен да се не може са
сигурношћу утврдити за кога је одборник гласао
и гласачки листић на коме је заокружен већи
број кандидата.
Члан 19.
За председника Скупштине изабран је одборник
који је добио већину гласова од укупног броја
одборника.
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених
кандидата не добије потребну већину, у другом
кругу гласаће се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова.
У другом кругу изабран је кандидат који добије
већину гласова од укупног броја одборника.
Ако ни у другом кругу ниједан од предложених
кандидата не добије потребну већину гласова,
поступак кандидовања и избора се понавља.
Члан 20.
Председник Скупштине ступа на дужност по
објављивању резултата гласања и преузима вођење
седнице.
При ступању на дужност председник Скупштине
пред одборницима полаже заклетву која гласи:
„Заклињем се да ћу права и дужности председника
Скупштине општине Власотинце извршавати, у
складу са Уством, Законом и Статутом општине
Власотинце, а у интересу општине Власотинце".
Дату изјаву председник Скупштине потписује и
иста се прилаже у изборни материјал.
Члан 21.
Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који је
овим пословником утврђен за избор председника
Скупштине.

22. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2536 - Број 21

4. Постављење секретара и заменика
секретара Скупштине

Образложени предлог кандидата за председника
општине председник Скупштине доставља одборницима.

Члан 22.

Предложени кандидат за председника општине
има право да се представи Скупштини.

Скупштина, на конститутивној седници, поставља
секретара Скупштине из реда дипломираних правника, са положеним стручним испитом за рад у
органима управе и радним искуством од најмање
три године.
Секретар Скупштине се поставља на предлог
председника Скупштине, јавним гласањем, на
четири године и може бити поново постављен.

Члан 27.
Заменика председника бира Скупштина из реда
одборника.
Кандидата за заменика председника општине
предлаже кандидат за председника општине.

Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију и образложење.

Образложени предлог кандидата за заменика
председника општине, председник Скупштине
досгавља одборницима.

Секретар Скупштине је постављен ако је добио
већину гласова присутних одборника.

Члан 28.

Ако кандидат за секретара Скупштине не добије
потребан број гласова за постављење, поступак
за постављење се понавља.

Општинско веће општине Власотинце чине: председник општине, заменик председника општине
и девет чланова Општинског већа.

Члан 23.

Чланови Општинског већа које бира Скупштина
не могу истовремено бити и одборници.

Заменик секретара Скупштине поставља се на
исти начин и под истим условима као и секретар
Скупштине.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже
кандидат за председника општине.

III - ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ
ОРГАНА ОПШТИНЕ
Избор извршних органа
Члан 24.
Скупштина бира извршне органе, по правилу, на
конститутивној или првој наредној седници, а
најкасније у року од месец дана од дана конституисања.
Члан 25.
Председника општине Власотинце, заменика
председника општине Власотинце и чланове Општинског већа општине Власотинце, Скупштина
бира на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Уколико предлог за члана Општинског већа буде
два пута одбијен кандидат за председника општине
предлаже новог кандидата за члана Општинског
већа.
Образложени предлог кандидата за чланове Општинског већа председник Скупштине доставља
одборницима.
Члан 29.
О предложеним кандидатима за председника општине, заменика председника општине и чланове
Општинског већа, Скупштина одлучује истовремено.
Тајно гласање врши се заокруживањем редног
броја испред имена кандидата, по посгупку предвиђеном овим пословником за доношење одлука
Скупштине тајним гласањем.

Члан 26.

У посгупку избора председника општине, заменика
председника општине и чланова Општинског већа примењују се одредбе члана 15, 16, 17, 18. и
19. овог пословника.

Председника оштине бира Скупштина, из реда
одборника.

Члан 30.

Кандидата за председника општине предлаже
председник Скупштине.

Председнику општине и заменику председника
општине избором на те функције престаје мандат
одборника у Скупштини.
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Одборнику који буде изабран за члана Општинског
већа престаје одборнички мандат.
Члан 31.
Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.
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не могу поново предложити разрешење председника општине пре истека рока од шест месеци
од одбијања претходног предлога.
Члан 34.

Чланови Општинског већа могу бити на сталном
раду у општини.

Разрешењем или оставком председника општине
престаје мандат заменика председника општине
и Општинског већа.

Одлуку о броју чланова на сталном раду у општини
доноси Скупштина општине.

Члан 35.

Члан 32.
При ступању на дужност председник општине
пред одборницима полаже заклетву која гласи:
„Заклињем се да ћу права и дужности председника
општине Власотинце извршавати, у складу са
Уставом, Законом и Статутом општине Власотинце,
а у интересу општине Власотинце".
Дату закпетву председник општине потписује и
она се прилаже изборном материјалу.
При ступању на дужност заменик председника
општине и чланови Општинског већа општине
Власотинце пред одборницима, дају следећу заклетву: "Заклињем се да ћу права и дужности заменика председника општине Власотинце- члана
Општинског већа извршавати у складу са Уставом,
Законом и Статутом општине Власотинце, а у
интересу општине Власотинце."
2. Разрешење и оставка
Члан 33.
Председник општине може бити разрешен пре
истека времена на које је изабран и може поднети
оставку.
Председник општине може бити разрешен на образложени предлог најмање трећине одборника,
на исги начин на који је изабран.
Образложени предлог за разрешење председника
општине се доставља у писаном облику 48 часова
пре часа одређеног за одржавање прве седнице
по подношењу предлога и предаје се преко Писарнице Општинске управе.
О предпогу за разрешење председника општине
мора се расправљати и одлучивати у року од 15
дана од дана достављања предлога председнику
Скупштине.
Ако Скупштина не разреши председника општине,
одборници који су поднели предлог за разрешење

Заменик председника општине односно члан Општинског већа може бити разрешен пре истека
времена на које је изабран и може поднети оставку.
Заменик председника општине, односно члан
Општинског већа, може бити разрешен на предлог
председника општине или најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који је изабран.
Образложени предлог за разрешење заменика
председника општине или члана Општинског већа се доставља у писаном облику 48 часова пре
часа одређеног за одржавање прве седнице по
подношењу предлога и предаје се преко Писарнице
Општинске управе
Када предлог за разрешење заменика председника
општине или члана Општинског већа подноси
председник општине, дужан је да истовремено
Скупштини поднесе предлог за избор новог заменика председника општине или члана Општинског
већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу
и избору.
Члан 36.
Председник општине, заменик председника општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности
и врше текуће послове до избора новог председника општине, заменика председника општине
или члана Општинског већа.
Престанком мандата Скупштине престаје мандат
извршних ограна Општине Власотинце с тим да
они врше текуће послове из своје надлежности
до ступања на дужност нових извршних органа,
односно председника и чланова привременог органа ако Скупштини престане мандат због распуштања Скупштине.
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IV - ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1. Председник Скупштине
Члан 37.
Скупштина има председника.
Председник Скупштине: организује рад Скупштине, сазива седнице, предпаже дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности
рада Скупштине, потписује акте које доноси
Скупштина и врши друге послове утврђене законом, Статутом општине Власотинце (удаљем тексту: Статут) и овим пословником.
Председник Скупштине се бира на начин предвиђен одредбама чл. 15 - 20 овог пословника.
Члан 38.
Председнику Скупштине престаје функција пре
истека времена на које је изабран, уколико поднесе
оставку, буде разрешен или му престане мандат
одборника.
Ако је оставка усмено или у писаној форми поднета на седници Скупштине, Скупштина на истој
седници, без гласања, утврђује да је председнику
Скупштине пресгала функција.
Ако је оставка у писаној форми поднета између
две седнице Скупштине, о оставци председника
Скупштине одмах се обавештавају одборници
Скупштине, а на првој наредној седници Скупштина, без гласања, утврђује да му је даном подношења оставке престала функција.
Председник Скупштине може бити разрешен пре
истека времена на које је изабран, на исти начин
на који се бира.
Образложени предлог за разрешење председника
скупштине се доставља у писаном облику 48 часова пре часа одређеног за одржавање прве седнице по подношењу предлога и предаје се преко
Писарнице Општинске управе.
Члан 39.
Услучају престанка функције председника Скупштине пре истека мандата, дужност председника
Скупштине, до избора новог, врши заменик председника Скупштине.
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да обавља своју дужност и ако буде изузет од поступања у појединим стварима у скпаду са законом.
Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који је
овим пословником утврђен за избор председника
Скупштине.
Члан 41.
Заменик председника Скупштине може поднети
оставку или бити разрешен са функције по поступку предвиђеном за подношење оставке, односно разрешење председника Скупштине.
Секретар и заменик секретара Скупштине
Члан 42.
Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и других послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних
тела и руководи админиетративним пословима
везаним за њихов рад.
Члан 43.
Скупштина поставља секретара Скупштине под
условима и на начин предвиђен чланом 22. овог
пословника.
Члан 44.
Скупштина може, на предлог председника Скупштине разрешити секретара Скупштине и пре
истека времена на које је постављен.
Секретар Скупштине може поднети оставку.
У случају престанка функције секретара Скупштине пре истека мандата, дужност секретара
Скупштине, до постављења новог, врши заменик
секретара Скупштине.
Члан 45.
Секретар Скупштине може имати заменика, који
га замењује у случају његове одсутносги и спречености да обавља своју дужност.
Заменик секретара Скупштине се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као
и секретар Скупштине и може поднети оставку.

2. Замеиик председника Скупштине

Одборничке групе

Члан 40.

Члан 46.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености

Одборници Скупштине имају право да образују
одборничке групе.
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Одборничку групу чине одборници који припадају
једној политичкој странци, коалицији странака,
другој политичкој организацији или групи грађана,
која има 3 одборника.
Одборничку групу могу удруживањем да образују
и одборници који припадају политичкој странци,
коалицијама странака, другој политичкој организацији или групи грађана, које имају мање од
3 одборника.
Одборничка група се конституише тако што се
председнику Скупштине подноси списак чланова
одборничке групе који је потписао сваки 'њен
члан. На списку се посебно назначавају председник
и заменик председника одборничке групе који
предсгављају одборничку групу.
Одборник може бити члан само једне одборничке
групе.
0 промени састава одборничке групе њен председник, у писаној форми, обавештава председника
Скупштине, уз писану сагласност одборника који
мења припадност одборничкој групи.
О образовању нове одборничке групе и о променама у постојећим, обавештавају се одборници
Скупштине на првој наредној седници.
Чл. 46 а
Пре заказивања седнице Скупштине, председник
Скупштине обавезно сазива заједнички састанак
са председницима одборничких група ради договора о предлогу дневног реда седнице.
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Члан 48.
За разматрање појединих питања из надлежносги
Скупштине и вршење других послова у складу
са овим пословником, оснивају се савети и комисије, као стална радна тела.
Чланови сталних радних тела бирају се из реда
одборника и грађана, за мандатни период за који
су изабрани одборници Скупштине.
Актом о избору чланова сталног радног тела, утврђује се број и састав чланова радног тела.
Председник радног тела бира се из реда одборника.
Члан 49.
Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу
одборничке групе сразмерно броју одборника
које имају у Скупштини.
Чланове сталних радних тела из реда грађана,
одборничким групама могу предлагати удружења
грађана, месне заједнице, јавне службе, невладине
и друге организације основане у области за коју
се радно тело образује.
Одборник може бити члан највише два сгална
радна тела.
О предложеној листи за избор чланова сталног
радног тела Скупштина одлучује у целини, јавним
гласањем.
Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних одборника.

У току седнице Скупштине, председник Скупштине може одредити краћи прекид седнице и
сазвати заједнички састанак са председницима
одборничких група ради усаглашавања ставова
по одређеним питањима, када је то неопходно за
обезбеђивање нормалног рада и одлучивања у
Скупштини.

Ако стално радно тело не буде изабрано, цео поступак се понавља.

О резултатима усаглашавања председник Склупштине обавезно извештава одборнике приликом
наставка седнице Скулштине.

Члан 51.

Члан 47.
Стручне и административно-техничке послове
за потребе одборничких група обавља Општинска
управа.
5. Радна тела Скупштине
5.1. Стална радна тела
5.1.1. Образовање и састав

Члан 50.
Прву седницу сталног радног тела сазива председник радног тела.

Председник сталног радног тела организује рад,
сазива и председава седницама сталног радног
тела, формулише закључке и о томе обавештава
председника и секретара Скупштине
Заменик председника сталног радног тела замењује
председника сталног радног тела у случају његове
спречености или одсутности.
Члан 52.
Скупштина може, и пре истека времена на који
су изабрани, разрешити поједине чланове сталних

22. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

радних тела и изабрати нове путем појединачног
кандидовања и избора.
Предлог за разрешење члана сгалног радног тела
може поднети председник Скупштине, председник
сталног радног тела или одборничка група на
чији је предлог изабран.
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Стално радно тело одређује известиоца који на
седници Скупштине, по потреби, образлаже извештај сталног радног тела.
Члан 57.

Члан сталног радног тела разрешен је кад за то
гласа већина одборника присутних на седници
Скупштине.

На седници сталног радног тела води се записник.
У записник се обавезно уносе: имена присутних,
предлози изнети на седници, ставови сталног радног тела и свако издвојено мишљење.

5.1.2. Седнице сталних радних тела

Члан 58.

Члан 53.

Стручну обраду аката, других материјала и организационе и административне послове за седнице
сталних радних тела врши Општинска управа.

Седницу сталног радног тела сазива и њоме председава председник сталног радног тела.
Председник сгалног радног тела дужан је да сазове седницу на захтев најмање једне трећине чланова сталног радног тела, као и на захтев председника Скупштине. Ако то не учини у захтеваном року, седницу сталног радног тела може сазвати председник Скупштине.
Члан 54.
Стално радно тело ради у седници када је присутна
већина чланова, а одлучује већином гласова присутних, осим када је овим пословником другачије
одређено.
Обавештење о датуму одржавања и дневном реду
седнице сталног радног тела доставља се члановима сталног радног тела најкасније три дана
пре дана одржавања седнице.
Члан 55.
На седницу сталног радног тела обавезно се позива представник предпагача акта који се на седници разматра.

5.1.3. Савети
Члан 59.
Савети као стална радна тела Скупштине су:
1. Савет за развој локалне самоуправе
2. Савет за буџет и финансије
3. Савет за урбанизам, грађевинска, комуналностамбена питања и заштиту животне средине
4. Савет за привреду, пољопривреду и водопривреду,
5. Савет за образовање, културу, физичку културу
и информисање,
6. Савет за здравство, социјалну, дечју и борачко-инвалидску заштиту.
7. Савет за безбедност.
У Савет за безбедност образују се као радне групе:
- Радна група за превенцију болести зависности
и наркоманије

У раду сталног радног тела по позиву могу учествовати стручни радници из области која се разматра на седници сталног радног тела, без права
одлучивања.

- Радна група за превенцију малолетничке деликвенције

Седници сталног радног тела може присуствовати
и учествовати у раду без права одпучивања, одборник који није члан тог сталног радног тела.

- Радна група за јавни ред и мир

Члан 56.
По завршеној седници стално радно тело подноси
Скупштини извештај који садржи мишљење и
предлоге сталног радног тела.

- Радна група за превенцију насиља у породици
- Радна група за безбедност саобраћаја

Члан 60.
Савет за развој локалне самоуправе има задатак
да према утврђеним циљевима развоја општине
Власотинце, предвиђених Програмом развоја општине, са субјектима планирања развоја у општини, сагледава, обједињује, усмерава и изналази
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најповољнија решења за развој свих области, и
утврђује приоритете у развоју општине.
Савет има председника и 10 чланова.
Члан 61.
Савет за буџет и финансије разматра предлоге
одлука, других општих аката који се односе на
финансирање послова општине, таксе, накнаде и
друге дажбине, буџет и завршни рачун, као и друга питања из области финансија општине.
Савет има председника, заменика председника и
пет чланова.

22. новембар 2017.

Члан 65.
Савет за здравство, социјалну, дечју и борачко-инвалидску заштиту разматра извештаје
установа и предлоге одлука, других општих аката
из области здравства, социјалну, дечју и борачко-инвалидску заштиту.
Савет разматра предлог буџета општине, у посебном делу који се односи на финансирање програма друштвених делатности, а своје мишљење,
ставове, закључке и сугестије доставља Скуштини
ради доношења одговарајућих одлука.
Савет има председника, заменика председника и
5 чланова.

Члан 62.

Члан 66.

Савет за урбанизам, грађевинска и комунално-стамбена питања и заштиту животне средине
разматра предлоге одлука и других општих аката
који се односе на питања из области урбанизма,
грађевинарства, уређење, обављање и развој комуналне делатности, саобраћаја, уређивање и коришћење земљишта и сгамбену изградњу,из области заштите животне и унапређивања животне
средине, ваздуха природе и природних добара,
заштиту од буке и прати активности на спречавању
и отклањању штетних последица које угрожавају
животну средину.

Савет за безбедност је саветодавно стручно
радно тело Скупштине општине за послове превенције, криминалитета као и за спречавање и
сузбијање и других облика асоцијалног и девијантног понашања.

Савет има председника, заменика председника и
пет чланова.
Члан 63.
Савет за привреду, пољопривреду и водопривреду разматра предлоге одлука, других општих
аката и друга питања из области привреде, пољопривреде, водопривреде и пољопривредног задругарства и предлаже Скупштини одговарајући
одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.
Савет има председника, заменика председника и
пет чланова
Члан 64.
Савет за образовање, културу, физичку културу
и информисање разматра предлоге одлука, других
општих аката из области образовања, културе,
физичке културе и информисање.
Савет има председника, заменика председника и
5 чланова.

Савет дијагностифукује проблеме који су у директној или индиректној вези са криминалним понашањем или могу указати на узроке асоцијалног
понашања појединаца унутар саме заједнице ,
које могу довести до криминала или умањења
квалитета живота и предлаже Скупштини општине
одговарајуће мере и активности на превазилажењу
истих.
Савет има председника, заменика председника и
девет чланова.
Члан 67.
У Савету за безбедност се образују радне групе
за поједине области и то:
1. Радна група за превенцију болести зависности
и наркоманије,
2. Радна група за превенцију малолетничке деликвенције,
3. Радна група за превенцију насиља у породици,
4. Радна група за безбедност саобраћаја,
5. Радна група за јавни ред и мир.
Задатак радне групе је да прати стање у области
за коју је образована, уочава негативне појаве и
предлаже мере Савету за безбедност и Скупштини
општине Власотинце на сузбијању истих.
Радна група за превенцију болести зависносги и
наркоманије има председника, заменика пред-

22. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2542 - Број 21

седника и пет чланова. Остале радне групе имају
председника, заменика председника и три члана.

Комисија има председника, заменика председника
и пет члана.

У раду радне групе могу учествовати без права
одлучивања и стручна лица из наведене области.

Члан 71.

5.1.4. Комисије

Комисија за избор, именовања, административна и мандатна питања:

Члан 68.
Комисије као радна тела су:
1. Комисија за прописе и статутарна питања,
2. Комисија за представке, предлоге и одређивање
назива улица и тргова,
3. Комисија за избор, именовања, административна
и мандатна питања.
Члан 69.
Комисија за прописе и статутарна питања разматра:
- предлоге одлука, других прописа и општих
аката који су упућени Скупштини са становништва њихове усклађености са Уставом, законом и Статутом Општине;
- предлоге за доношење аутентичног тумачења
одлуке, другог прописа и општег акта које је
донела Скупштина:

- припрема предлоге за избор, именовање, и разрешење појединих лица у јавним предузећима
и установама и њиховим управним и надзорним
одборима за које није прописано да их други
орган предлаже,
- одлучује у првом степену о правима по основу
рада лица која бира и именује Скупштина, одлучује о питањима накнаде трошкова, плата и
накнада одборника и функционера општине и
Скупштине као и лицима ангажованим у раду
органа Скупштине,
- разматра уверења о избору одборника и Извештај Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштина општине, подноси Скупштини општине Извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника, разлоге престанка мандата појединих одборника
и предлаже Скупштини општине потврђивање
мандата одборника у складу са Законом о локалним изборима,

- питања за јединсгвену правно-техничку обраду
аката које доноси Скупштина;

Комисија разматра предлоге за награде, похвале
и друга признања, стара се о њиховом уручењу,
врши друге послове које се односе на награде и
признања које додељује Скупштина, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и
др. Комисија има председника, заменика председника и седам члана.

- утврђује пречишћене текстове прописа које
доноси Скупштина.

5.2. Повремена радна тела

Комисија има председника, заменика председника
и пет члана.

Члан 72.

- предлог Статута и Пословника о раду Скупштине, његовој измени и допуни и даје мишљење о томе,

Члан 70.
Комисија за представке, предлоге и одређивање
назива улица и тргова разматра:
- представке и предлоге које грађани упућују
Скупштини и предлаже Скупштини и надпежним органима и организацијама мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоце, уколико су то захтевали
- врши послове утврђене прописом Скупштине
о постављењу споменика на јавним местима и
одређивању назива улица и трагова.

Скупштина, по потреби, а на предлог одборника,
председника општине или Општинског већа, оснива повремена радна тела ради разматрања одређених питања, односно за обављање одређеног
задатка из надлежности Скупштине.
Члан 73.
Скупштина оснива повремена радна тела актом
којим се утврђују: назив радног тела и област за
коју се оснива, задаци радног тела, број и састав
чланова радног тела, рок за извршење задатка,
права и дужности председника и чланова радног
тела и друга питања од значаја за рад радног
тела.
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Акгом о оснивању повременог радног тела уређује
се и обављање стручних и административно-техничких послова за то радно тело.
Председник и чланови повременог радног тела
бирају се из састава одборника и грађана, већином
гласова присутних одборника.
На рад повремених радних тела сходно се примењују одредбе овог пословника о раду сталних
радних тела.
V - СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Сазивање седнице
Члан 74.
Седнице Скупштине одржавају се по потреби, а
најмање једном у три месеца. Свечана седница
Скупштине одржава се у време Дана Општине, а
може се одржати и другим поводом.
Члан 75.
Председник Скупштине стара се о припремању
седнице уз помоћ секретара Скупштине.
Члан 76.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине по сопственој иницијативи, на захтев председника општине/градоначелника, Општинског
већа или најмање једне трећине одборника Скупштине.
Када седницу Скупштине сазива на захтев овлашћеног предлагача из става 1. овог члана, председник Скупштине је дужан да седницу сазове у
року од седам дана од дана подношења захтева,
тако да дан одржавања седнице буде најкасније у
року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не сазове седницу у
року из става 2. овог члана, седницу може сазвати
подносилац захтева, а председава одборник кога
одреди подносилац захтева. Подносилац захтева
може поводом истог питања само једном сазвати
седницу.
Председник Скупштине може одложити седницу
коју је сазвао само у случају када не постоји
кворум потребан за одлучивање, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.
Члан 77.
Седнице Скупштине сазивају се писаним путем.
Позив за седницу садржи место, време одржавања
седнице и предлог дневног реда.
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Позив за седницу доставља се одборницима најкасниј седам дана пре седнице. Када постоје оправдани разлози, који морају бити образложени,
овај рок може би ги и краћи.
Уз позив за седницу одборницима се доставља
материјал који се односи на предложени дневни
ред и записник са претходне седнице.
На седницу Скупштине, поред одборника, позивају
се председник општине, чланови Општинског
већа, начелник Општинске управе, шефови одељења а по потреби могу се позвати и друга лица.
Позив за седницу Скупштине и материјал обавезно
се достављају средствима јавног информисања.
2. Дневни ред и вођење седнице
Члан 78.
Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине на основу извештаја секретара Скупштине
о пристиглим предлозима за разматрање.
Предложени дневни ред садржи све предлоге овлашћених предлагача који су досгављени до момента заказивања седнице.
Са предложеним дневним редом председник
Скупштине упознаје председнике одборничких
група.
У предложеном дневном реду се посебно групишу
тачке о којима се, с обзиром на њихов карактер и
значај, обавезно спроводи процедура по овом
пословнику и тачке о којима се одлучује у скраћеном поступку.
У предлог дневног реда могу се уврстити предлози
и питања која до дана сазивања седнице доставе
председник општине, Општинско веће, одборничка
група, радно тело, одборник, грађани преко грађанске иницијативе и други предлагачи овлашћени
законом, Статутом општине и овим Пословником.
Предлози који се упућују председнику Скупштине
општине ради увршћивања у дневни ред седнице,
достављају се у писаној форми у два примерка,
са образложењем у складу са овим Пословником.
Предлог општег или појединачног акта подноси
се у облику у коме га Скупштина општине усваја.
Предлози који немају карактер општег, односно
појединачног акта, као што су препоруке, извештаји, планови, програми и слично, подносе се
Скупштини општине, у облику у коме их Скупш-
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тина општине разматра, са предлогом акта у облику у коме га Скупштина општине прихвата,
доноси, усваја или даје сагласност.
Члан 79.
Седницом председава председник Скупштине, а
у случају његове спреченосги или одсутности
председава заменик председника Скупштине.
Председник Скупштине када председава седницом
Скупштине, ако жели да учествује расправи, препушта председавање заменику председника Скупштине.
3. Ток седнице
Члан 80.
Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног
реда, председник Скупштине, на основу извештаја
секретара Скупштине, утврђује да ли седници
присуствује довољан број одборника за пуноважно
одлучивање.
За пуноважан рад и одлучивање на седници потребно је присуство већине одборника. Ако се
утврди да већина није присутна, председник
Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан
или сат. О одлагању седнице одсутни одборници
се обавештавају писаним путем или телефоном.
Ако председник Скупштине на почетку или у току седнице посумња да седници не присусгвује
већина одборника, наложиће прозивање или пребројавање. Прозивка или пребројавање извршиће
се и кад то затражи неки од одборника. Прозивање
на седници врши секретар Скупштине.
Председник Скупштине може одредити паузу у
раду седнице Скупштине да би се извршиле потребне консултације и прибавило мишљење.
Члан 81.
Пре преласка на дневни ред усваја се записник
са претходне седнице.
О примедбама на записник Скупштина одлучује
без расправе.
Одборник може тражити да се прочита део записника са седнице који је оспорио.
Приликом усвајања прво се гласа о изнетим примедбама, а затим о записнику у целини. Усвојене
примедбе постају саставни део записника.
Члан 82.
Када председник Скупштине утврди да је присутан
потребан број одборника, приступа се утврђивању
дневног реда.

Страна 2544 - Број 21

Сваки одборник, председник општине и Општинско веће могу предложити да се у дневни ред,
поред предложених, унесу и друга питања и предлози аката за које сматрају да су хитни, с тим да
предлог општег акта мора бити сачињен у складу
са чланом 78. овог пословника и достављен Скупштини општине најкасније 48 часа пре часа одређеног за почетак седнице.
Одборник, председник општине, односно Општинско веће дужни су да хитност разматрања образложе.
О предлозима за измене и допуне предложеног
дневног реда не води се расправа.
Одборници се посебно изјашњавају прво о сваком
предлогу за измену и допуну предложеног дневног
реда, и то по редоследу предлагања, а затим о
предложеном дневном реду у целини.
Дневни ред се утврђује већином гласова присутних
одборника.
Члан 83.
После усвајања дневног реда прелази се на расправу о појединим тачкама по утврђеном редоследу.
Скупштина може, у току седнице, без расправе,
извршити измене у редоследу разматрања појединих тачака дневног реда, на предлог председника
Скупштине, сваког одборника и Општинског већа.
О поднетом предлогу Скупштина се изјашњава
гласањем.
Поводом сваке тачке се расправља док има пријављених говорника.
По закључењу расправе о појединој тачки предлагач, односно овлашћени представник предпагача
има право на завршну реч, а расправа се о истој
тачки не може поново отворити.
Члан 84.
На седници Скупштине има право да говори сваки одборник, члан Општинског већа, председник
општине односно заменик председника општине,
начелник и заменик начелника Општинске управе,
као и овлашћени представник предлагача.
Скупштина може одлучити да о одређеним питањима саслуша представнике појединих предузећа,
јавних служби, органа и организација, као и поједине грађане.
Нико не може приступити говорници док му председник Скупштине то не дозволи.
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На седници Скупштине може да говори само учесник коме је председник Скупштине дао реч.
Члан 85.
Пријава за реч подноси се председнику Скупштине
чим расправа почне и може се подносити све до
њеног закључења.
Председник Скупштине даје говорницима реч по
редоследу пријављивања.
Председник Скупштине може преко реда дати
реч представнику предлагача. Када председник
оцени да ће расправа око појединих питања дуже
трајати или када је пријављен већи број говорника,
може предложити да се ограничи трајање говора
сваког учесника у расправи, осим предлагача, и
да сваки учесник у расправи о истом питању говори само једанпут.
Ограничење трајања говора може предложити и
сваки одборник.
Председник Скупштине ће у случају прекорачења
времена одређеног за излагање опоменути говорника да је време протекло, а ако говорник у току наредног минута не заврши излагање, одузеће
му реч.
Члан 86.
Говорник може да добије реч по други пут тек
пошто се исцрпи листа говорника који говоре
први пут и само ако питање које је на дневном
реду, по оцени председника Скупштине, није довољно расправљено
Председник одборничке групе који жели да изнесе
став те групе о питању које је на дневном реду,
има право да добије реч преко реда, с тим што не
може говорити дуже од времена одређеног за излагање, односно више од једанпут о истом питању.
Члан 87.
У расправи о предлогу одлуке или другог акта
који се тиче националне равноправности, председник, односно овлашћени представник Савета
за међунационалне односе има иста права као
предлагач, односно представник предлагача.
Члан 88.
Одборници су дужни да поштују достојанство
Скуштине.
Одборници су дужни да се обраћају једни другима
са уважавањем.
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Није дозвољено коришћење увредљивих израза,
нити изношење чињеница и оцена које се односе
на приватни живот других лица.
Члан 89.
Уколико се одборник у свом излагању на седници
Скупштине увредљиво изрази о другом одборнику
или другом лицу које присуствује седници, наводећи његово име или функцију, односно погрешно
протумачи његово излагање, одборник, односно
лице на које се излагање односи, има право на
реплику.
Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, односно политичку странку чији
одборници припадају тој одборничкој групи, у
име одборничке групе право на реплику има
председник одборничке групе.
Председник Скупштине може ускратити право
на реплику уколико оцени да нису испуњени
услови из ст. 1. и 2. овог члана.
Реплика не може трајати дуже од три минута.
Члан 90.
Одборнику који затражи да говори о повреди
овог пословника председник Скупштине даје реч
одмах по завршеном излагању претходног говорника.
Одборник је дужан да наведе која је одредба овог пословника по његовом мишљењу повређена,
да је цитира и образложи у чему се састоји повреда, с тим што може говорити најдуже три минута.
Председник Скупштине је дужан да да објашњење
поводом изречене примедбе.
Ако одборник није задовољан датим објашњењем,
председник Скупштине позива одборнике да се
изјасне о постојању повреде овог пословника.
Члан 91.
Говорник може говорити само о питању које је
на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда, председник Скупштине ће га опоменути и позвати да
се држи дневног реда. Уколико одборник и поред
опомене насгави да говори, председник Скупштине
ће му одузети реч.
Говорника може прекинути или опоменути на
ред само председник Скупштине.
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Није дозвољено ометање говорника добацивањем
или коментарисањем излагања, нити други поступак којим се омета слобода говора.
Председник Скупштине је дужан да се брине да
говорник не буде ометан у свом излагању.
4. Одлучивање
Члан 92.
Скупштина о сваком предлогу који је стављен на
дневни ред седнице одлучује после расправе,
осим у случајевима у којима је овим пословником
одређено да се одлучује без расправе.
Пре или после расправе Скупштина може да одлучи да се поједино питање скине са дневног
реда или да се врати одговарајућем радном телу
или Општинској управи на даље проучавање и
допуну.
Члан 93.
После закључене расправе прелази се на гласање
о предлогу. O предпогу се гласа у целини.
Ако је стављен амандман, прво се одлучује о
амандману, а затим о предлогу у целини.
Члан 94.
Скупштина одлучује већином гласова присутних
одборника.
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином од укупног броја одборника:
- бира и разрешава председника Скупштине и
заменика председника Скупштине,
- бира и разрешава председника општине, заменка
председника општине и чланова Општинског
већа,
- одлучује о предлогу за промену Статута и доноси Статут,
- доноси пословник Скупштине,
- доноси буџет;
- доноси програм развоја Општине и појединих
делатности;
- доноси просторни план;
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са јединицама локалне самоуправе у другим
државама;
- одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених
места;
- усваја етички кодекс и
- одлучује и у другим случајевима утврђеним
законом и Статутом.
Члан 95.
Гласање на седници Скупштине је јавно, осима
ако законом, Статутом, овим пословником или
одлуком Скупштине није одређено да се гласа
тајно.
Одборници гласају изјашњавањем „за" предлог
или „против" предлога или се „уздржавају" од
гласања.
Члан 96.
Јавно гласање се врши дизањем руке или поименично-прозивком.
Када се гласа дизањем руке, председник Скупштине прво позива да се изјасне одборници који
гласају "за", затим они који гласају "против" и
најзад, одборници који су уздржани.
Поименично се гласа тако што одборници по
прозивци изјављују да гласају "за" или "против"
или да су уздржани.
Поименично гласање врши се ако то одреди председник Скупштине или ако Скупштина тако одлучи, без расправе, на предлог одборника, ради
тачног утврђивања резултата гласања.
Члан 97.
Скупштина може одлучити да гласање буде тајно,
на предлог најмање једне трећине одбоника.
Тајно гласање врши се на гласачким листићима
који су исте величине, облика и боје и оверени
печатом Скупштине.
Сваки одборник по прозивци добија гласачки листић.
Неважећим гласачким листићима сматрају се они
из којих се не може тачно утврдити да ли је одборник гласао "за" или "против" предлога.

- доноси урбанистичке планове;
- одлучује о јавном задуживању Општине;
- одпучује о сарадњи и удруживању са другим
јединицама локалне самоуправе и о сарадњи

Члан 98.
Тајним гласањем руководи председник Скупштине,
а помажу му секретар Скупштине и два одборника
које одреди Скупштина.
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По завршеном гласању председник Скупштине
утврђује резултате гласања и објављује да ли је
предлог прихваћен или одбијен.
5. Одржавање реда на седници
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прекид седнице и обезбедити услове за наставак
седнице.
Члан 103.

Члан 99.

Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине
примењују се и на све друге учеснике у раду
седнице Скупштине.

О реду на седници Скупштине стара се председник
Скупштине.

6. Записник са седнице

За повреду реда на седници председник Скупштине
може да изрекне меру упозорења или одузимања
речи.
Скупштина на предлог председника Скупштине
може да изрекне и меру удаљења са седнице.
Члан 100.
Мера упозорења изриче се одборнику који својим
понашањем, узимањем речи кад му је председник
Скупштине није дао, ометањем и упадањем у
реч говорнику или сличним поступком нарушава
ред на седници или на други начин поступа противно одредбама овог пословника.
Члан 101.
Мера одузимања речи изриче се одборнику који
својим говором нарушава ред на седници или
повређује одредбе овог пословника, а већ му је
на тој седници два пута изречена мера упозорења
мера из члана 95. овог пословника.
Члан 102.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику
који и после изречене мере упозорења, односно
мере одузимања речи, омета или спречава рад на
седници или на седкици вређа Скупштину, одборнике, односно друге учеснике на седници или
употребљава изразе који нису у складу са достојанством Скупштине.
Мера удаљења са седнице може се изрећи одборнику и без претходно изречених мера, у случају
поступања којим се угрожава физички или морални
интегритет учесника седнице.
Одборник може бити удаљен само са седнице на
којој је повредио ред.

Члан 104.
О раду на седници Скупштине води се записник.
О вођењу записника стара се секретар Скупштине,
а усвојени записник потписују председник Скупштине и секретар Скупштине.
У записник се обавезно уноси: време и место одржавања седнице; име председавајућег седницом;
имена оправдано и неоправдано одсутних одборника; имена лица која су присуствовала седници
по позиву и као гости; кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и одлучивало и именима говорника; резултат гласања о
појединим питањима; назив свих аката донетих
на седници; изречене мере на седници.
Председник Скупштине може формулисати поједине закључке који се уносе у записник. Исто то
право има и сваки говорник у погледу формулације
својих предлога и мишљења.
Оригинал записника чува се у документацији
Скупштине, а препис записника доставља се одборницима уз позив за наредну седницу.
Члан 105.
О раду на седници Скупштине води се тонски
запис седнице.
Сваки говорник има право да прегледа белешке
и тонски запис свог излагања. Секретар Скупштине
стара се да се белешке благовремено сачине и да
се сваком говорнику, на његов захтев, обезбеди
право на увид у тонски запис.
VI - ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И
ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ

Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој
се одржава седница.

1. Акти које доноси Скупштина

Ако председник Скупштине редовним мерама не
може да одржи ред на седници, одредиће кратак

Скупштина доноси: одлуку, програм, план, решење, закључак, пословник, декпарацију, резолуцију,

Члан 106.
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препоруку, друге акте у складу са законом, Статутом и овим пословником и доноси аутентично
тумачење прописа чији је доносилац.

3. Јавна расправа

2. Предлагање одлуке
Члан 107.

Предлог одлуке, односно другог акта који је утврђен након спроведене јавне расправе, Скупштина
разматра заједно са извештајем предлагача о
спроведеној јавној расправи.

Предлог одлуке може да поднесе Општинско
веће, сваки одборник Скупштине и најмање 10%
бирача са пребивалиштем на територији Општине
и председник општине.

Извештај из става 1. овог члана садржи приказ
свих сугесгија и предлога датих у јавној расправи
и образложење разлога због којих поједине сугесгије и предлози нису прихваћени.

Предлог одлуке подноси се у облику у коме се
одлука доноси и мора бити образложен.

Предлог одлуке, односно другог акта из става 1.
овог члана, са образложењем разлога због којих
поједине сугестије и предлози дати у јавној расправи нису прихваћени, објављују се на интернет
презентацији органа Општине, најкасније 7 дана
пре разматрања на седници Скупштине.

Образложење мора да садржи правни основ и
разлоге за доношење одлуке, објашњење циља
који се жели постићи, образложење конкретних
решења и процену износа финансијских средстава
потребних за спровођење одлуке.
Предлог одпуке упућује се и надлежном радном
телу и Општинском већу кад оно није предлагач.
Предпог одпуке доставља се Скупштини најксније
48 часа пре часа одређеног за почетак седнице.
Члан 108.
Радна тела Скупштине и Општинско веће, могу
предпожити Скупштини да прихвати предлог одлуке у целини или предложити да Скупштина
донесе одлуку у тексту измењеном, делом или у
целини, у односу на текст који је поднео предлагач
или да иредлог одлуке не прихвати.
Члан 109.
Предлагач одлуке, односно овлашћени представник
предлагача, може, на почетку расправе, да изложи
допунско образложење предлога. Он има право
да учествује у расправи све до њеног закључења,
да даје објашњења и износи своје мишњење.
По окончању расправе, предлагач, односно овлашћени представник предлагача има право на
завршну реч.
Члан 110.

Члан 112.

4. Амандман
Члан 113.
Предлог за измену и допуну предлога одлуке подноси се председнику Скупштине у облику амандмана. Амандман може поднети одборник, Општинско веће, председник општине, стално радно
тело Скупштине, и најмање 10% бирача са пребивалиштем на територији Општине.
Амандман се подноси у писаном облику, са образложењем.
Амандман се подноси пре седнице или на седници
у току расправе о том предлогу.
Амандман на урбанистички план може се поднети
најкасније пет дана пре. одржавања седнице Скупштине, а уз текст амандмана одборницима се доставља и мишљење Комисије за планове.
Амандман садржи:
- одговарајући члан овог Пословника као правни
основ за подношење амандмана,
- назив и члан предлог одлуке на који се амандман
односи
- решење које се предлаже

Предпагач одлуке има право да повуче предлог
одлуке пре почетка гласања о предлогу одлуке у
целини.

- образложење које садржи објашњење предложеног решења и циљ који се жели пОстићи
усвајањем амандмана и по потреби и

Члан 111.

- процена утицаја предложеног решења на буџетска средства.

При предпагању других аката из члана 101. овог
пословника сходно се примењују одредбе овог
пословника о доношењу одлука.

О амандману се обавезно изјашњава представник
предлагача и председник општине кад он није
предлагач.
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Ако предлагач одлуке прихвати амандман који је
поднет на предлог одлуке, амандман постаје саставни део предлога одлуке.

Ако Скупштина усвоји предлог да се акт разматра
по хитном поступку, предлог акта се уноси у
дневни ред исте седнице.

Предлагач одлуке може подносити амандмане
све до закључења расправе о предлогу.

Скупштина може у току седнице затражити хитно
мишљење надлежног радног тела Скупштине и
Општинског већа када оно није предлагач.

Члан 114.
Скупштина прво одлучује о приспелим амандманима одборника по редоследу чланова, а затим
о амандманима председника Општине и амандманима надлежних сталних радних тела, на исте
чланове предлога одлуке.

Предлог акта који се доноси по хитном поступку
мора се доставити Скупштини најкасније 48 часа
пре часа одређеног за почетак седнице.
7. Скраћени поступак
Члан 118.

Ако је поднето више амандмана на исти члан
предлога одлуке, прво се одпучује о амандману
којим се предлаже брисање одредбе тог члана.

У скраћеном поступку одлучује се без претходне
расправе.

Аутентично тумачење

Члан 119.

Члан 115.

У скраћеном поступку Скупштина може одлучивати о појединачним актима. бдлучивање у скраћеном поступку може да се спроведе само ако су
предлози аката из става 1. овог члана у предлогу
дневног реда груписани у посебном одељку и
означени као "предлози о којима се одлучује у
скраћеном поступку”.

Предпог за доношење аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина, може поднети
свако правно или физичко лице.
Предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора бити обрззложен.
Скупштина, на предпог Општинског већа, доноси
аутентично тумачење прописа чији је доносилац,
по поступку предвиђеном овим пословником за
доношење одлука.
Хитан поступак

Члан 120.
У материјалу који се одборницима доставља уз
позив за седницу, мора се, у прописаној форми
изложити пуна садржина акта о којем се одлучује
у скраћеном поступку и образложење предлога.

Члан 116.

Члан 121.

Ако за доношење појединог акта постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог
акта у одређеном року имало или могло имати
штетне последице по интересе грађана или правних лица, односно за обављање послова из надлежкбсти Општине, предлог акта може се изнети
Скупштини на разматрање и одлучивање без претходног разматрања у радним телима Скупштине.

Приликом утврђивања дневног реда председник
Скупштине је дужан да упозна одборнике са захтевима за отварање расправе о предлозима из
групе "предлога о којима се одлучује у скраћеном
поступку", уколико су такви предлози поднети
до почетка седнице.

Када предлаже хитан поступак, предлагач акта
мора образложити разлоге због којих тражи хитан
поступак.
Члан 117.
0 предлогу за уношење акта у дневни ред седнице
по хитном поступку одпучује се без расправе.
Пре гласања о том питању Скупштина ће саслушати образложење предлагача.

Пре утврђивања дневног реда седнице или преласка на дневни ред по "предлозима о којима се
одлучује у скраћеном поступку", председник
Скупштине пита да ли ика захтева за отварање
расправе о поједином питању из ове групе предлога.
Одборник може затражити да се одређени предлог
издвоји из скраћеног и стави у редован посгупак,
о чему се Скупштина изјашњава гласањем.
Укслико се Скупштина изјасни да се одређено
питање разматра у редовном поступку. председник
Скупштине то саопштава, па се предлози за које
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је захтевано отварање расправе издвајају из групе
"предлога о којима се одлучује у скраћеном поступку" и о њима се расправља и одлучује одвојено. Председник Скупштине потом ставља на
гласање све предлоге који су остали у групи "предлога о којима се одлучује у скраћеном поступку"
и о њима се гласа у целини-истовремено.
8. Потписивање и објављивање аката
Члан 122.
Акте донете на седници Скупштине потписује
председник Скупштине или заменик председника
Скупштине. Изворник акта поднетог на потпис
председнику Скупштине својим потписом претходно оверава секретар Скупштине.
Члан 123.
Изворник акта у тексту који је усвојен на седници
Скупштине, потписан од стране председника
Скупштине или заменика председника Скупштине
и оверен печатом Скупштине, чува се у документацији Скупштине.
На основу изворника акта сачињавају се отправци
акта који су истоветне садржине као изворник
акта.
О изради изворника аката и њихових отправака,
о чувању изворника аката и њиховој евиденцији,
објављивању аката и њиховом достављању заинтересованим органима и организацијама стара
се надлежна стручна служба Општинске/Градске
управе.
Члан 124.
Акти из члана 101. овог пословника објављују се
у "Службеном гласнику града Лесковца".
0 објављивању аката из става 1. овог члана стара
се секретар Скупштине.
VII - РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ,
РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 125.
Рад Скупштине у случају непосредне ратне опасности, у рату и у случају ванредног стања, уређују
се посебном одлуком Скупштине.
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VIII - ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 126.
Седнице Скупштине су јавне.
За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине.
Члан 127.
Скупштина, на образложени предлог председника
Скупштине, сталног радног тела, Општинског
већа и најмање једне трећине одборника, може
одлучити да седница не буде јавна због разлога
безбедности и других разлога утврђених законом
који се консгатују пре утврђивања дневног реда.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина
одлучује без расправе.
Члан 128.
Седници Скупштине имају право да присуствују
и грађани који своје присуство најаве организационој јединици Општинске управе надлежној
за послове Скупштине, најкасније два дана пре
одржавања седнице, осим када се седница држи
без присуства јавности.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине,
председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници, полазећи од редоследа
пријављивања и интереса пријављених за тачке
на дневном реду.
Члан 129.
Када Скупштина расправља о питањима којима
се битно мењају услови живота и привређивања
у Општини , односно која су од значаја за остваривање националне и родне равноправности, грађани и представници удружења грађана која се
баве питањима која су предмет расправе, могу
да присуствују седници и да учествују у раду
Скупштине.
У случају да не постоји могућност да сви пријављени грађани и представници њихових удружења
присуствују седници и учесгвују у раду Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме
ће омогућити присуство седници и учешће у расправи и истовремено ће позвати остале пријављене
грађане и представнике удружења да своје предлоге
и коментаре доставе у писаној форми. Писане
коментаре и предлоге грађана и њихових удружења
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председник Скупштине доставља одборницима
најкасније до почетка седнице.
Предлог одлуке, односно другог акта Скупштине
којим се уређују питања из става 1. овог члана,
објављују се на интернет презентацији органа
Општине.
Члан 130.
Представници средстава јавног информисања
имају право да присуствују седницама Скупштине
и њених радних тела ради обавештавања јавности
о њиховом раду.
Скупштина може да одлучи да представници
средстава јавног информисања присуствују седници и кад се на њој претреса неко питање без
присуства јавности. За јавност, о тим питањима
дају се само она обавештења о којима се Скупштина изјасни.
Члан 131.
Представницима средстава јавног информисања
стављају се на располагање предпози одлука,
других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјали о питањима
из рада Скупштине и њених радних тела.
Представницима средстава јавног информисања
обезбеђују се потребни услови за праћење рада
на седницама Скупштине и њених радних тела.
Члан 132.
Радио-станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине која је отворена
за јавност.
Члан 133.
Скупштина може да изда службено саопштење
за средства јавног информисања.
Текст службеног саопштења саставља надлежна
служба Општинске управе, а одобрава председник
Скупштине или лице које он овласти.
Конференцију за штампу, у вези са питањима
која разматра Скупштина, може да одржи председник Скупштине, заменик председника Скупштине или одборник кога овласги Скупштина, а
председник радног тела Скупштине о питањима
из надлежности тог радног тела.
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Члан 134.
У циљу обавештавања јавности о раду Скупштине
и њених радних тела, на интернет презентацији
органа Општине Власотинце објављују се:
- обавештење о времену и месту одржавања седнице Скупштине са предлогом дневног реда,
- усвојени записник са седнице Скупштине
- одлуке и други акти донети на седници Скупштине, као и значајнији информативни и документациони материјали везани за рад Скупштине и њених радних тела,
- извештаји радних тела који су поднети Скупштини поводом материјала које су разматрали,
- нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа са обавештењем о одржавању јавне расправе, програмом одржавања и
белешком о току јавне расправе,
- предлози одлука и других аката одређени овим
пословником, као и других аката за које је јавност посебно заинтересована.
О објављивању аката из става 1. овог члана стара
се секретар Скупштине.
IX - ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
Члан 135.
Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине
и радних тела чији је члан. Председник Скупштине
може да одобри одборнику одсуство са седнице,
о чему обавештава Скупштину.
Члан 136.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине
и радних тела.
Члан 137.
Одборник има право да буде обавештаван о свим
питањима чије му је познавање потребно ради
вршења функције одборника.
Ради потпунијег обавештавања, одборницима се
редовно достављају службене публикације и информативни и документациони материјали о питањима која су на дневном реду седнице Скупштине и о другим питањима из делокруга Скупштине.
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Члан 138.

Члан 142.

Одборник има право да од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине, секретара Скупштине и начелника Општинске управе тражи обавештења и објашњења о
питањима која се односе на послове из оквира
њихових права и дужности, а која су му потребна
за вршење функције одборника.

Поводом добијеног одговора, одборник који је
поставио питање, као и сваки одборник, може
предложити да се о питању на које се одговор
односи отвори расправа.

Члан 139.
Одборник има право да постави одборникчко
питање.
Одборник поставља одборничко питање између
две седнице, у писаном облику, непосредно председнику Скупштине, а изузетно може га, у усменом
или писаном облику, поставити на крају седнице
Скупштине.
Члан 140.
Приликом постављања одборничког питања, одборник треба да се изјасни да ли жели да сена
питање одговори усмено или у писаном облику,
непосредно њему ван седнице или на седници
Скупштине.
На питање које је постављено између две седнице,
одговор се, по правилу, досгавља на првој наредној
седници.
Ако то није могуће због потребе прикупљања
података и информација или из других разлога,
представник органа или радног тела на које се
питање односи има право да затражи да Скупштина одреди дужи рок за припрему одговора.

О предлогу из става 1. овог члана одлучује Скупштина.
Када одборници прихвате да се о питању на које
се односи одговор води расправа, то питање се
увршћује у дневни ред наредне седнице као последња тачка дневног реда, ако Скупштина не
одлучи другачије.
Члан 143.
Општинска управа обезбеђује, у оквиру својих
задатака, услове за вршење функције одборника
и на њихово тражење, по налогу секретара Скупштине:
- пружа им стручну помоћ у изради предлога
које они подносе Скупштини и радним телима
Скупштине;
- обезбеђује им коришћење "Службеног гласника
града Лесковца"као и допунску документацију
за поједина питања која су на дневном реду
Скупштине или њених радних тела;
- стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких
група.
Члан 144.
Одборник има право на накнаду трошкова за обављање одборничке функције и друга примања
која утврђује Скупштина посебном одлуком.
Члан 145.

На одборничко питање постављено на седници
одговара се, ако је могуће, на истој седници, а
ако то није могуће, на првој наредној седници.

Одборнику се, после извршене потврде мандата,
издаје посебна легитимација.

Када се одговор на одборничко питање не даје
на исгој седници на којој је питање постављено,
одговор се, по правилу, даје у писаном облику
одборнику који је одборничко питање поставио.

Комисија за избор, именовање, административна
и мандатна питања, прописује садржину, облик
и начин издавања легитимације и вођење евиденције издатих легитимација.

На захтев одборника који је питање поставио,
одговор се доставља свим одборницима.

Члан 146.

Члан 141.

Одборнику престаје мандат пре времена на које
је изабран:

Одговор мора бити кратак, јасан и директан и,
по правилу, треба да садржи предлоге за решавање
проблема на које се питање односи.

- подношењем оставке,
- доношењем одлуке о распуштању Скупштине
јединице локалне самоуправе,
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- ако је правоснажном судском одлуком осуђен
на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци.
- ако је правоснажном одлуком лишен пословне
способности,
- преузимањем посла, односно функције које су,
у складу са законом, не спојиве с функцијом
одборника,
- ако му престане пребивалиште на територији
јединице локалне самоуправе,
- губљењем држављанства,
- ако наступи смрт одборника.
Одборник може поднети оставку на функцију
одборника.
Одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине, а између две седнице подноси
је у форми оверене писмене изјаве.
После подношења усмене оставке одборника,
Скупштина ће без одлагања, на истој седници,
утврдити да је одборнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између две
седнице, Скупштина ће одпучити на првој наредној
седници.
Одборник може опозвати поднету оставку све
док Скупштина не утврди престанак његовог
мандата.
Ако одборнику престаје мандат насупањем случаја
из става 1. овог члана тач. 2 до 8, Скупштина на
првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику
престао мандат.
Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат новог одборника
утврђује се у складу са Законом о локалним изборима.
Члан 147.
Одборник лично подноси оставку, оверену код
органа надлежног за оверу потписа, председнику
Скупштине, у року од три дана од дана овере.
Председник Скупштине је дужан да поднету
оставку стави на дневни ред Скупштине на првој
наредној седници, са предлогом да то буде прва
тачка дневног реда.
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X - ПОСТУПАК ЗА РАСПИСИВАЊЕ
ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 148.
Скупштина може одлучити да поједино питање
из своје надлежности изнесе на референдум, а
дужна је да га распише када то захтева најмање
10% бирача.
Предлог за расписивање референдума разматра
стално радно тело у чијем су делокругу питања
о којима се предлаже одлучивање на референдуму.
Представник подносиоца предлога позива се на
седницу сталног радног тела.
Предлог за расписивање референдума разматра
и Општинско веће, ако оно није предлагач.
Надлежно радно тело и Општинско веће дају
мишљење Скупштини о предпогу за расписивање
референдума.
Члан 149.
Ако усвоји предлог за расписивање референдума,
Скупштина доноси Одлуку о расписивању референдума којом се утврђује текст питања о коме
се грађани изјашњавају, односно одређује предлог
одлуке или другог акта из њене надлежности
које се износи на референдуму.
Ако се на референдум износи одређено питање
на изјашњавање, резултат референдума обавезује
Скупштину у погледу уређивања тог питања.
XI- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 150.
За све што није регулисано овим Пословником
примењују се одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Власотинце и других
важећих прописа.
Члан 151.
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје
да важи Пословник о раду Скупштине општине
Власотинце „Службени гласник града Лесковца"
бр. 16/12 и 20/14).
Члан 152.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
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Текст Пословника је објављен у „Службеном
гласнику града Лесковца", број 25/16 и 52/16.
Пречишћен текст Пословника објавити у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Комисија за прописе и статутарна питања
01 број 06-84-2/17 од 13. 11. 2017.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Томислав Митић
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Члан 3.
Право на учешће у накнади трошкова за вантелесну
оплодњу пар може да оствари само за један покушај вантелесне оплодње на терет средстава
буџета општине Власотинце.
Члан 4.
Висина средстава за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу износи 200.000,00 динара, по
пару и исплаћује се у једнократном износу.
Средства из ст. 1. овог члана обезбеђује су у
буџету општине Власотинце.
Члан 5.

786.
На основу чл. 9. ст. 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, број
16/02, 115/05 и 107/09), чл. 46. ст.1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и
чл. 40. Статута општине Власотинце („Сл. гласник
града Лесковца", број 12/08, 24/11 и 17/17), члана
36. и 38. Одлуке о ошптинском већу општине
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца",бр.
12/08) и члана 19, Пословника о раду општинског
већа, а на основу Предпога Председника општине
Власотинце, Општинско веће општине Власотинце
на седници одржаној дана 9. 11. 2017. донело је
ПРАВИЛНИК
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се право на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу, која се паровима
који због стерилитета или привремене неплодности
немају деце, исплаћује из средстава буџета општине Власотинце и уређују се услови и начин
остваривања тог права.
Право из ст. 1. овог члана утврђује се као шире
право у односу на права из обавезног здравственог
осигурања, а све у циљу укључивања што већег
броја парова у поступак вантелесне оплодње.
Члан 2.
Право на учешће у накнади трошкова за вантелесну
оплодњу могу да остваре парови за услуге које
се пружају у здравственим установама које имају
закључене уговоре са Републичким фондом за
здравствено осигурање.

Право на учешће у накнади трошкова за вантелесну
оплодњу пар може да оствари уз кумулативну
испуњеност следећих услова:
- да имају држављанство Републике Србије,
- да имају пребивалиште на територији општине
Власотинце на дан подношења захтева, с тим
да један од партнера има пребивалиште најмање
годину дана пре дана подношења захтева,
- да су венчани или да пар живи у ванбрачној
заједници,
- да је у време подношења захтева пар укључен
у поступак вантелесне оплодње код једне од
здравствених установа из члана 2. ове Одлуке,
- да је у време подношења захтева пар искористио
право на три покушаја вантелесне оплодње
који се финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања, уколико је жена млађа
од 42 године
- да жена у моменту подношења захтева није
навршила 45 година живота и
- да жена или мушкарац имају неплодност и
поред одговарајућег лечења.
Члан 6.
Предност у остваривању права на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу у оквиру
планираних средстава за ове намене у буџету општине имају парови који испуњавају све услове
прописане овим Правилником, а редослед се утврђује на основу следећих критеријума:
1 .Висина прихода пара
2. Већи број покушаја вантелесне оплодње и
3. Дуже лечење неплодности пара.
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Члан 7.
Захтев за остваривање права на учешће у накнади
трошкова за вантелесну оплодњу подноси се Општинској управи општине Власотинце-Комисији
за утврђивање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, на прописаном обрасцу.
Члан 8.
Уз захтев за остваривање права на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу прилажу
се следећи докази:
1) Извод из матичне књиге венчаних за пар или
оверена изјава два сведока да пар живи у ванбрачној заједници на истој адреси,
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етходи месецу у коме је поднет захтев, а у случају незапослености уверење да је партнер пријављен на евиденцији Националне службе за
запошљавање, филијала Власотинце (потребно
ради остваривања предности).
Члан 9.
Испуњеност услова за остваривање права на
учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу
утврђује Комисија за утврђивање права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу (у даљем тексту:
Комисија) коју формира решењем Општинско
веће општине Власотинце
Комисија има председника и два члана.

2) Уверење Полицијске управе Лесковац, ПС Власотинце о пријави пребивалишта за оба партнера,

Комисију сачињавају лица која поседују одговарајућу високу стручну спрему из медицинске струке - лекари.

3) Уверење о држављанству Републике Србије за
оба партнера,

Члан 10.

4) Потврда-уверење РФЗО да је пар искористио
право на три покушаја вантелесне оплодње
који се финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања, уколико је жена млађа
од 42 године. Уколико је жена старија од 42 године овај доказ није потребно подносити.

Задатак Комисије је да након разматрања приспелих захтева, утврди предлог Решења о признавању права на учешће у накнади трошкова за
вантелесну оплодњу и достави га Општинском
већу општине Власотинце на одлучивање.

5) Потврда здравствене установе из члана 2. овог
Правилника да је пар укључен у поступак вантелесне оплодње,

Члан 11.

6) Потврда здравствене установе из члана 2. Овог
Правилника да има закључен Уговор о пружању
здравствених услуга лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења са Републичким фондом за здравствено
осигурање;
7) Фотокопија медицинске документације, којом
се доказује испуњеност услова из члана 5. ст.
1. алинеја 8. овог Правилника,
8) Предрачун трошкова здравствене установе која
ће вршити вантелесну оплодњу, чија је припрема
у току;
9) Фотокопија текућег рачуна на који ће се кориснику извршити уплата средстава за вантелесну опподњу;

Уколико Комисија утврди да пар уз захтев није
поднео све потребне доказе из члана 8. ове Одлуке, обавестиће их да то учине у року од 15 дана од дана пријема обавештења.
Уколико пар не поступи у року из претходног става овог члана, Комисија ће предложити Општинском већу општине Власотинце да донесе Закључак којим се поднети захгев одбацује.
Члан 12.
Комисија ради на седницама.
Седница Комисије може бити одржана ако је
присутно више од половине укупног броја чланова
Комисије.
Седницу Комисије сазива и води њен председник,
а у случају спречености заменик председника,.

10) Фотокопија медицинске документације о претходним покушајима вантелесне оплодње (потребно ради остваривања предности) и

На седницама, Комисија одлучује већином гласова
укупног броја чланова.

11) Потврда о висини остварене зараде, без пореза
и доприноса, за оба партнера за месец који пр-

О раду Комисије на седници води се записник,
који потписују сви присутни чланови Комисије.
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Члан 13.
Стручне и административно-техничке послове
за Комисију обавља кординатор Комисије, који
учествује у раду Комисије, без права одлучивања.
Члан 14.
О праву на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу по поднетим захтевима одлучује Општинско веће општине Власотинце, на предлог
Комисије за утврђивање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.
Члан 15.
На основу одлуке Општинског већа, средства за
накнаду трошкова за вантелесну оплодњу уплаћују
се на текући рачун корисника средстава, односно
једног партнера.
Члан 16.
Корисник средстава дужан је да добијена средства
користи искључиво за намене за које су иста
одобрена.
Доказ о наменском трошењу средстава је Извештај
са рачунима здравствене установе из члана 2.
Овог Правилника о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник средстава
дужан да достави Одељењу за буџет, финасије,
привреду и друштвене делатности Општинске
управе општине Власотинце, најкасније у року
од шест месеци од дана преноса. средстава кориснику.
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Уколико корисник средстава, у року из претходног
става, не достави Извештај са рачунима здравствене установе, сматраће се да средства нису
наменски утрошена и против истог покренуће се
поступак за повраћај пренетих средстава увећаних
за законску затезну камату.
Члан 17.
Захтеви за остваривање права на накнаду трошкова
за вантелесну оплодњу, који су поднети до дана
ступања на снагу овог Правилника, окончаће се
на начин и по поступку који су утврђени Правилником о критеријумима за остваривање права
на финансијску помоћ за лечење стерилитета и
вантелесне оплодње („Сл. гласник града Лесковца“,
број 13/15, 28/15).
Члан 18.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за лечење стерилитета и вантелесне оплодње („Сл. гласник
града Лесковца", број 13/15, 28/15).
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана доношења а објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 9. 11. 2017. године,
01 број 06-83-5/2017
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић
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