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На основу члана 43, Закона о буџетском систему

(„Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010,

93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,

142/2015 и 68/2015-др. закон, 99/2016) и члана

32. Закона о локалној самоуправи („Службени

галник РС, број 129/2007 и 83/2014-други Закон

и члана 15 став 1, тачка 2 Статута општине Вла-

сотинце („Службени гласник града Лесковца",

бр. 12/08, 24/11 и 17/17), Скупштина општине

Власотинце на седници одржаној дана 16. 12.

2017.године, донела је:

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

I. ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета

општине Власотинце за 2017. годину (у даљем

тесту: буџет), мењају се у следећим износима:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине 1.035.843.348

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1.004.145.212

У чему:

- буџетска средства 997.711.362

- сопствени приходи 6.433.850

- донације -

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМО-

ВИНЕ 31.698.136

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске

имовине 1.111.454.617

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 53.204.405

У чему:

- текући буџетски расходи 647.000.555

- расходи из сипствених порихода 6.203.850

- донације -

2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМО-

ВИНЕ у чему: 458.250.212

- текући буџетску издаци 458.020.212

- изадаци из сопствених прихоа 230.000

- донације -

БУЏЕТСКИ / ДЕФИЦИТ (кл.7+кл 8)-(кл.4 + кл..5) - 

75.611.269

Издаци за набавку финансијске имовине -

Примања од продаје финансијске имовине -

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ - 75.611.269

Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине

Примања до задуживања

Суфицит из претходне године или 

неутрошена сред. из претх. год.            101.742.758

Издаци за отплату главнице дуга 26.131.489

Издаци за набавку финансијске 

имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика

НЕТО ФИНАСИРАЊЕ 75.611.269

Буџетски дефицит у износу од 75.611.269 динара,

покриће се из неутрошених средстава из претходне

године.
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

У складу са Зконом начину одрђивања макси-

малног броја запослених у јавном сектору („Служ-

бени гласник РС", број 68/2015,) број запослених

код корисника буџета не може прећи максималан

број запослених на неодређено и одређено време

и то:

- 90 запослених у локланој администрацији на

неодређено време 97 запослених у предшколској

установи на неодређено време

- 50 запослени у установама

- 118 запослених у јавним предузећима

Попуна раднимх места радника на одређено

време вршиће се у складу са чланом 10. Закона о

одређивању максималног броја запослених у јав-

ном сектору (Сл. гл. РС 68/2015.)

Члан 7.

За извршење ове одлуке одговран је председник

општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник

општине.

Члан 8.

Наредбодавац корисника буџетских средстава је

функционер (руководилац), односно лице које је

одговорно за управљање средствима, преузимање

обавеза, издавање налога за плаћање који се из-

вршавају из средства органа, као и за издавање

налога за уплату средстава која припадају буџе-

ту.

Члан 9.

За законито и наменско коришћење средстава

распоређених овом одлуком, поред функсционера

односно руководиоц корисника буџетских сред-

става, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 10.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је

да редовно прати извршење буџета и најмање

два пута годишње информише председника оп-

штине (општинско веће), а обавезно у року од

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно

деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја

из става 1. овог члана, опшинско веће усваја и

доставља извештај Скупштини општине.
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Извештај садржи и одступања између усвојеног

буџета и извешења и образложење великих од-

ступања.

Члан 11.

Одлуку о промени апропријације у складу са

чланом 61. Закона о буџетском систему доноси

Општинско веће и Председника општине.

Члан 12.

Решеше о употреби текуће буџетске резерве, која

по Одлуци о буџету износи 12.000.000 динара на

предлог локалног оргна управе надлежног за фи-

нансије доноси Општинско веће и Председник

општине .

Члан 13.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са

чланом 64. Закона о буџетском систему доноси

општинско веће.

Члан.14.

Новчана средства буџета општине, корисника бу-

џетских средстава који су укључени у консоли-

довани рачун трезора општине, воде с и депонују

на консолидовани рачун трезора. 

Члан 15.

Општинско веће одговорно је за спровођење фис-

калне политике и управљање јавном имовином,

приходима и примањима и расходима и издацима

на начин који је у складу са Законом о буџетском

систему.

Овлашћује се Председник општине да, у скалду

са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може

поднети захтев Министарству финасија за одоб-

рење фискалног дефицита изнад утврђеног де-

фицитата од 10%, уколико је резултат реализације

јавних инвестиција.

Члан 16.

Обавезе које преузимају директни и индиректни

корисници буџетских средстава морају одговарати

апропријацији која им је за ту намену овом Од-

луком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. Овог члана у

складу са члан ом 54 Закона о буџетском систему

могу презети обавезе по уговору који се односи

на капиталне издатке и захтева плаћање у више

година, на основу предлога органа надлежног за

послове финасија, уз сагласност општинско, од-

носно већа, а највиш до износа исказаних у плану

капиталних издатака из члана 4. ове долуке.

Корисници буџетских средстава , који одређени

расход извршава из средстава буџета и из других

прихода, обвезан је да измирење тог расхода прво

врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузетету у 2016. години у складу са

одобреним апропријацијама у тој години, а не-

извршене у току 2016 . године, преносе се у

2017. години и имају статус преузеих обавез, и

извршавају се на терет одобренх апропријација

овом одлуком

Члан 17.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе

морају бити извршене искључиво по принципу

готовинске основе на консолидованом рачуну

трезора, осим ако законом, односно акотом Владе

предвиђен другачији метод.

Члан 18.

Корисници буџетских средстава преузимају оба-

везе само на основу писаног уговора или другог

акта, уколико законом није дргачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршавати уколико

нису поштване процедуре утврђене чланом 56.

Став. 3 Закона о буџетском систему.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава приликом доде-

љивања уговора о набавци добара, пружању

услуга или извођењу грађевинских радова, морају

да поступе у складу са Законом о јавним набавкама

( "Сл.ласник РС", број 124/2012).

Набавком мале вредности, у смислу члана 39.

Закона о јавним набавкама сматра се набавка ис-

товрсних добара, услуга или радова чија је укупна

процењена вредност на годишњем нивоу нижа

од износа утврђеног Законом о буџету републике

Србије за 2017 годину.

Члан 20.

Обавезе према корисницима буџетсих средстава

извршавају се сразмерно оствареним примањима

буџета. Ако се у току године примања смање, из-

даци буџета извршаваће се по приоритетима на

постојећем нивоу и минимални стални трошкови

неопходни за несметано функционисање корисника

буџетских средстава.
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Члан 21.

Средства распоређена за фунансирање расхода и

издатак корисника буџета, преносе се на основу

њиховог захтева и у складу са одобреним квотама

у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе ком-

плетну документацију за плаћање (копије).

Члан 22.

Новчана средства на консолидованом рачуну тре-

зора могу се инвестирати у 2017. години само у

складу са чланом 10. Закона о буџетском систему,

при чему су, у складу са истим чланом Закона,

председник општине, односно лице које он овла-

сти, одговорни су за ефикасност и сигурност тог

инвестирања.

Члан 23.

Општинско веће донеће програм рационализације

којим ће обухватити све кориснике јавних сред-

става, укључујући и одређене критеријуме за из-

вршење тог програма, и о томе обавестити Скуп-

штину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без пре-

тходне сагласнсти председника општине, засновати

радни однос са новим лицима до краја 2017. го-

дине, уколико средства потребна за исплату плата

тих лица нису обезбеђена у оквиру износа сред-

става која су, у складу са овом одлуком, предвиђена

за плате том буџетском кориснику и програмом

рационализације из става 1. овог члана.

Члан 24

Корисници буџетских средстава, чија се делатност

у целини или претежно финансира из буџета,

обрачунаваће амортизацију средстава за рад у

2017. години, на терет капитала сразмерно делу

средстава обезбеђених у буџету и средстава оства-

рених по основу донација.

Члан. 25.

Корисници буџетских средстава у 2017. години

обрачунату исправку вредносоти нефинасијске

имовине исказују на терет капитала, односно не

исказују расход амортизације и употребу средстава

за рад.

Члан 26.

За финансирање дефицита текуће ликвиднсоти,

који може да настане услед неуравнотежености

кретања у приходима и расходима буџета, пред-

седник општине може да се задужи у складу са

одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Служ-

бени гласник РС", број 61/2005 и 78/2011).

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун
извршења буџета до 31.12. 2016. године, средства
која нису утрошена за финасирање расхода у
2016. години, која су овим корисницима пренета
у складу са Одлуком о буџету општине Власотинце
за 2016. годину.

Члан 28.

Изузетно, у случају да буџету општине Власотинце
из буџета Републике, града или друге општине
определе актом наменска трансферна средства,
укључујући и наменска трансферна средства за
надокнаду штета услед елементарних непогода,
као и у случају уговарања донације, чији износи
нису могли бити познти у поступку доношења
ове одлуке, орган управе надлежан за

за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу,
у складу са чланом 5. Закона о буџетском систе-
му.

Члан 29.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за
реализацију обавеза других корисника јавних
средстава, у смислу Закона о буџетском систему,
који су укључени у сиситем консолидованог
рачуна трезора, неће се вршити уколико ови ко-
рисници нису добили сагласност на финансијски
план на начин прописан законом, односно актом
Скупштине општине и уколико тај план нису до-
ставили.

Члан 30.

У буџетској години неће се вршити обрачун и
исплата бижићних, годишњих и других врста на-
кнада и бонуса предвиђених посебним и поједи-
начним колективним уговором, за буџетске ко-
риснике, осим јубиларних награда за запослене
који су то право стекли у 2017. години.

Члан 31.

Корисник буџетских средстава, који одређених
расход и издатак извршава из других извора при-
хода и примања, који нису општи приход (извор
01-Приходи из буџета) обавезе може преузети
само до нивоа остварења тих прихода или при-
мања, уколико је ниво остварених прихода и при-
мања мањи од одбрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току

године дође до умањења одобрених апропријација
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из разлога извршења принудне наплате, за износ

умањења предузеће одговарајуће мере у циљу

прилагођавања преузете обавезе , тако што ће

предложити умањење обавезе, односно продужење

уговореног рока за плаћање или отказни уговор.

Члан 32.

Приоритет у извршењу расхода за робе и услуге

корисника буџетских средстава имају расходи за

сталне трошкове, трошкове текићих поправки и

одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да оба-

везе настале по основу сталних трошкова, трош-

кове текућих поправки и одржавања, материјала,

као и по основу капиталних издатака измире у

року утврђених законом који регулише рокове

измирења новчаних обавеза у комерцијалним

трансакцијама.

Члан 33.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца" и доставити Министарству надлежном

за послове финансија.

Члан 34.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца", а примењиваће се од 1. јануара 2017. го-

дине.

СКУПШТИНА ОПТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
16.12.2017. године 

01 број 06-94-1/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, с.р.
Братислав Петровић

891. 

На основу члана 43, Закона о буџетском систему

(„Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 142/2014,

68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 32. Закона

о локалној самоуправи („Службени галсник РС",

број 129/2007 и 83/2014- др.закон) и члана 15

став 1, тачка 2. Статута општине Власотинце

(„Службени галсник града Лесковца", бр 12/08,

24/11 и 17/17), Скупштина општине Власотинце

на седници одржаној дана 16. 12. 2017. године

донела је

ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

I. ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета

општине Власотинце за 2018. годину (у даљем

тесту: буџет), исказују се у следећим износима:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине 1.089.330.029

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1.089.330.029

У чему:

- буџетска средства 1.085.297.029

- сопствени приходи 4.033.000

- донације

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2. Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 1.362.295.386

ТЕКУЋИ РАСХОДИ У чему 641.470.352

- текући буџетски расходи 637.572.352

- расходи из сопствених прихода 3.898.000

- донације

2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ у чему: 720.825.034

- текући буџетску издаци 720.690.034

- изадаци из осталихизвора 135.000

- донације

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 
(кл.7+кл 8)-(кл.4 + кл..5) 272.965.357

Издаци за набавку финансијске 
имовине 20.000.000

Примања од продаје финансијске имовине

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 292.965.357 

Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине

Примања до задуживања

Суфицит из претходне године или 
неутрошена сред. из претх. год. 315.000.000

Издаци за отплату главнице дуга 22.034.643

Издаци за набавку финансијске имовине 
која није у циљу спровођења јавних политика

НЕТО ФИНАСИРАЊЕ 292.965.357

Буџетски суфицит који се преноси из претходе
године наменски је опредењен за финасирање
инвестиционих расхода и покриће дефицита у
текућој години у износу од 292.965.357 динара.
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

У складу са Законом начину одрђивања макси-

малног броја запослених у јавном сектору („Служ-

бени гласник РС", број 68/2015,) број запослених

код корисника буџета не може прећи максималан

број запослених на неодређено и одређено време

и то:

- 90 запослених у локаланој администрацији на

неодређено време 

- 97 запослених у предшколској установи на не-

одређено време 

- 50 запослени у установама 

- 118 запослених у јавним предузећима.

Попуна раднимх места радника на одређено

време вршиће се у складу са чланом 10. Закона о

одређивању максималног броја запослених у јав-

ном сектору ( Сл. гл. РС 68/2015.)

Члан 7.

За извршење ове одлуке одговран је председник

општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник

општине.

Члан 8.

Наредбодавац корисника буџетских средстава је

функционер (руководилац), односно лице које је

одговорно за управљање средствима, преузимање

обавеза, издавање налога за плаћање који се из-

вршавају из средства органа, као и за издавање

налога за уплату средстава која припадају буџе-

ту.

Члан 9.

За законито и наменско коришћење средстава

распоређених овом одлуком, поред функсционера

односно руководиоц корисника буџетских сред-

става, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 10.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је

да редовно прати извршење буџета и најмање

два пута годишње информише председника оп-

штине (општинско веће), а обавезно у року од

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно

деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја

из става 1. овог члана, опшинско веће усваја и

доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног

буџета и извешења и образложење великих од-

ступања.

Члан 11.

Одлуку о промени апропријације у складу са

чланом 61. Закона о буџетском систему доноси

Општинско веће и Председника општине.

Члан 12.

Решење о употреби текуће буџетске резерве, која

по Одлуци о буџету износи 20.000.000 динара на

предлог локалног органа управе надлежног за

финансије доноси Општинско веће и Председник

општине

Члан 13.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са

чланом 64. Закона о буџетском систему доноси

општинско веће.

Члан 14.

Новчана средства буџета општине, корисника бу-

џетских средстава који су укључени у консоли-

довани рачун трезора општине, воде се и депонују

на консолидовани рачун трезора.

Члан 15.

Општинско веће одговорно је за спровођење фис-

калне политике и управљање јавном имовином,

приходима и примањима и расходима и издацима

на начин који је у складу са Законом о буџетском

систему. 

Овлашћује се Председник општине да, у скалду

са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може

поднети захтев Министарству финасија за одоб-

рење фискалног дефицита изнад утврђеног де-

фицитата од 10%, уколико је резултат реализације

јавних инвестиција.

Члан 16.

Обавезе које преузимају директни и индиректни

корисници буџетских средстава морају одговарати

апропријацији која им је за ту намену овом Од-

луком одобрена и пренета.
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Изузетно корисници из става 1. Овог члана у

складу са члан ом 54 Закона о буџетском систему

могу презети обавезе по уговору који се односи

на капиталне издатке и захтева плаћање у више

година, на основу предлога органа надлежног за

послове финасија, уз сагласност општинско, од-

носно већа, а највиш до износа исказаних у плану

капиталних издатака из члана 4. ове долуке.

Корисници буџетских средстава , који одређени

расход извршава из средстава буџета и из других

прихода, обвезан је да измирење тог расхода прво

врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузетету у 2017. години у складу са

одобреним апропријацијама у тој години, а не-

извршене у току 2017 . године, преносе се у

2018. години и имају статус преузеих обавез, и

извршавају се на терет одобренх апропријација

овом одлуком

Члан 17.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе

морају бити извршене искључиво по принципу

готовинске основе на консолидованом рачуну

трезора, осим ако законом, односно акотом Владе

предвиђен другачији метод.

Члан 18.

Корисници буџетских средстава преузимају оба-

везе само на основу писаног уговора или другог

акта, уколико законом није дргачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршавати уколико

нису поштване процедуре утврђене чланом 56.

Став. 3 Закона о буџетском систему.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава приликом доде-

љивања уговора о набавци добара, пружању

услуга или извођењу грађевинских радова, морају

да поступе у складу са Законом о јавним набавкама

( "Сл.ласник РС", број 124/2012).

Набавком мале вредности, у смислу члана 39.

Закона о јавним набавкама сматра се набавка ис-

товрсних добара, услуга или радова чија је укупна

процењена вредност на годишњем нивоу нижа

од износа утврђеног Законом о буџету републике

Србије за 2018 годину.

Члан20.

Обавезе према корисницима буџетсих средстава

извршавају се сразмерно оствареним примањима

буџета. Ако се у току године примања смање, из-

даци буџета извршаваће се по приоритетима на

постојећем нивоу и минимални стални трошкови

неопходни за несметано функционисање корисника

буџетских средстава.

Члан 21.

Средства распоређена за фунансирање расхода и

издатак корисника буџета, преносе се на основу

њиховог захтева и у складу са одобреним квотама

у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе ком-

плетну документацију за плаћање (копије).

Члан.22.

Новчана средства на консолидованом рачуну тре-

зора могу се инвестирати у 2018. години само у

складу са чланом 10. Закона о буџетском систему,

при чему су, у складу са истим чланом Закона,

председник општине, односно лице које он овла-

сти, одговорни су за ефикасност и сигурност тог

инвестирања.

Члан 23.

Општинско веће донеће програм рационализације

којим ће обухватити све кориснике јавних сред-

става, укључујући и одређене критеријуме за из-

вршење тог програма, и о томе обавестити Скуп-

штину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без пре-

тходне сагласнсти председника општине, засновати

радни однос са новим лицима до краја 2018. го-

дине, уколико средства потребна за исплату плата

тих лица нису обезбеђена у оквиру износа сред-

става која су, у складу са овом одлуком, предвиђена

за плате том буџетском кориснику и програмом

рационализације из става 1. овог члана.

Члан 24

Корисници буџетских средстава, чија се делатност

у целини или претежно финансира из буџета,

обрачунаваће амортизацију средстава за рад у

2018. години, на терет капитала сразмерно делу
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средстава обезбеђених у буџету и средстава оства-

рених по основу донација.

Члан 25.

Корисници буџетских средстава у 2018. години

обрачунату исправку вредносоти нефинасијске

имовине исказују на терет капитала, односно не

исказују расход амортизације и употребу средстава

за рад.

Члан 26.

За финансирање дефицита текуће ликвиднсоти,

који може да настане услед неуравнотежености

кретања у приходима и расходима буџета, пред-

седник општине може да се задужи у складу са

одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Служ-

бени гласник РС", број 61/2005 и 78/2011).

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун

извршења буџета до 31.12. 2017. године, средства

која нису утрошена за финасирање расхода у

2017. години, која су овим корисницима пренета

у складу са Одлуком о буџету општине Власотинце

за 2017. годину.

Члан 28.

Изузетно, у случају да буџету општине Власотинце

из буџета Републике, града или друге општине

определе актом наменска трансферна средства,

укључујући и наменска трансферна средства за

надокнаду штета услед елементарних непогода,

као и у случају уговарања донације, чији износи

нису могли бити познти у поступку доношења

ове одлуке, орган управе надлежан за за финансије

на основу тог акта отвара одговарајуће апро-

пријације за извршење расхода по том основу, у

складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 29.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за

реализацију обавеза других корисника јавних

средстава, у смислу Закона о буџетском систему,

који су укључени у сиситем консолидованог

рачуна трезора, неће се вршити уколико ови ко-

рисници нису добили сагласност на финансијски

план на начин прописан законом, односно актом

Скупштине општине и уколико тај план нису до-

ставили.

Члан 30.

У буџетској години неће се вршити обрачун и

исплата божићних, годишњих и других врста на-

кнада и бонуса предвиђених посебним и поједи-

начним колективним уговором, за буџетске ко-

риснике, осим јубиларних награда за запослене

који су то право стекли у 2018. години.

Члан 31.

Корисник буџетских средстава, који одређених

расход и издатак извршава из других извора при-

хода и примања, који нису општи приход (извор

01-Приходи из буџета) обавезе може преузети

само до нивоа остварења тих прихода или при-

мања, уколико је ниво остварених прихода и при-

мања мањи од одбрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току

године дође до умањења одобрених апропријација

из разлога извршења принудне наплате, за износ

умањења предузеће одговарајуће мере у циљу

прилагођавања преузете обавезе, тако што ће

предложити умањење обавезе, односно продужење

уговореног рока за плаћање или отказни уговор.

Члан 32.

Приоритет у извршењу расхода за робе и услуге

корисника буџетских средстава имају расходи за

сталне трошкове, трошкове текићих поправки и

одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да оба-

везе настале по основу сталних трошкова, трош-

кове текућих поправки и одржавања, материјала,

као и по основу капиталних издатака измире у

року утврђених законом који регулише рокове

измирења новчаних обавеза у комерцијалним

трансакцијама. 

Члан 33.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца" и доставити Министарству надлежном

за послове финансија.

23. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 3171 - Број 26



Члан 34.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у Службеном гланику града Лесковца,

а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

СКУПШТИНА ОПТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 
ДАНА 16. 12. 2017 
01 број 06-94-2/17.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, с.р.
Братислав Петровић

892.

На основу члана 76. ст. 3. Закона о буџетском си-

стему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14,

68/15-др.закон и 103/15), чл. 32. ст. 1. тачка 2. За-

кона о локалној самоуправи („Службени гласник

РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/16-

др.закон) и члана 15. ст. 1. тачка 2. Статута

општине Власотинце („Службени гласник града

Лесковца“, број 12/2008, 24/2011 и 17/2017),

Скупштина општине Власотинце, на седници

одржаној дана 16. 12. 2017. доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О

ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2017.

ГОДИНЕ ДО 30. 9. 2017. ГОДИНЕ

I

Прихвата се Извештај о извршењу буџета општине

Власотинце за период 1. 1. 2017. године до 30. 9.

2017. године, који је сачинило Одељење за буџет,

финансије, привреду и друштвене делатности

Општинске управе општине Власотинце, под

бројем 04 број 401-1/17 од 23. 10. 2017. г.

II

Извештај о извршењу буџета општине Власотинце

за период 1. 1. 2017. године до 30. 9. 2017. године

04 број 401-1/17 од 23. 10. 2017. године је саставни

део овог решења.

III

Решење ступа на снагу даном доношења, a објави-

ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“, и

на интернет страници општинe Власотинце.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 16. 12. 2017. године, 

01 брoj 06-94-3/2017

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

893.

На основу чл. 32. ст. 1. тач. 20. Закона о локалној

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,

83/2014-др.закон и 101/16-др.закон), у вези са

чл. 77. ст. 3. Закона о запосленима у аутономним

покрајинама и јединицама локалне самоуправе

(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), Скупштина оп-

штине Власотинце na седници oд 16. 12. 2017.

године, доноси 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У

ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

1.1 Радни однос на неодређено време

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Положаји у првој групи 1

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 10

Саветник 16

Млађи саветник 1

Сарадник 8

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 26

Млађи референт 0

Намештеник - прва врста радних места 0
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Намештеник - друга врста радних места 0

Намештеник - трећа врста радних места 1

Намештеник - четврта врста радних места 9

Намештеник - пета врста радних места 9

1.2. Радни однос на одређено време због

повећаног обима посла

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 0

Саветник 2

Млађи саветник 0

Сарадник 1

Млађи сарадник 0

Виши референт 2

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник - прва врста радних места 0

Намештеник - друга врста радних места 0

Намештеник - трећа врста радних места 0

Намештеник - четврта врста радних места 0

Намештеник - пета врста радних места 0

1.3. Радни однос на одређено време 

(у Кабинету Председника општине)

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 0

Саветник 0

Млађи саветник 0

Сарадник 0

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник - прва врста радних места 0

Намештеник - друга врста радних места 0

Намештеник - трећа врста радних места 0

Намештеник - четврта врста радних места 0

Намештеник - пета врста радних места 0

1.4  Приправници

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Висока стручна спрема 0

Виша стручна спрема 0

Средња стручна спрема 0

II. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

2.1. Радни однос на неодређено време

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Положаји у првој групи 1

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 15

Саветник 22

Млађи саветник 1

Сарадник 7

Млађи сарадник 0

Виши референт 25

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник - прва врста радних места 0

Намештеник - друга врста радних места 0

Намештеник - трећа врста радних места 1

Намештеник - четврта врста радних места 8

Намештеник - пета врста радних места 8
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2.2. Радни однос на одређено време 

(због повећаног обима посла )

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 0

Саветник 3

Млађи саветник 2

Сарадник 1

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник - прва врста радних места 0

Намештеник - друга врста радних места 0

Намештеник - трећа врста радних места 0

Намештеник - четврта врста радних места 0

Намештеник - пета врста радних места 0

2.3. Радни однос на одређено време 

(у Кабинету Председника општине)

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 1

Саветник 2

Млађи саветник 0

Сарадник 1

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник - прва врста радних места 0

Намештеник - друга врста радних места 0

Намештеник - трећа врста радних места 0

Намештеник - четврта врста радних места 0

Намештеник - пета врста радних места 0

1.4. Приправници

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Висока стручна спрема 3

Виша стручна спрема 0

Средња стручна спрема 0

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06-94-4/2017, 

дана 16. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р. 

894.

На основу члана 32. став 1. тачке 3. и 13. Закона

о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.

129/2007, 83/2014 -др.закон и 101/16-др.закон),

члана 7. и члана 11-18. Закона о 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 - ускла-

ђени дин. изн.), члана 25. Закона о буџетском -

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. За-

кон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. става 1.тачка

15. Статута општине Власотинце ("Службени

гласник града Лесковца“, бр.12/08, 24/11 и 17/17),

Скупштина општине Власотинце, на седници од

16. 12. 2017. године донела је:

ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ

ТАКСАМА

Члан 1.

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе

за коришћење права, предмета и услуга на тети-

торији општине Власотинце и утврђују обвезници,

висина, олакшице, рокови и начин плаћања

локалне комуналне таксе.
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Члан 2.

Локалне комуналне таксе уводе се за:

1. истицање фирме на пословном простору;

2. коришћење рекламних паноа, укњучујући ии-

стицање и исписивање фирме ван пословног

простора наобјектима и просторима који при-

падају јединици локалне самоуправе (коловози,

тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

3. држање моторних друмских и прикључних во-

зила, осим пољопривредних возила и машина;

4. коришћење простора на јавним површинама

или испред пословних просторија у пословне

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и

других публикација, производа старих и умет-

ничких заната и домаће радиности;

5. држање средстава за игру („забавне игре“);

6. заузеће јавне површине грађевинским ма-

терјалом и за извођење грађевинских радова. 

7. коришћење простора за паркирање друмских

моторних и прикључних возила на уређеним

и обележеним паркинг местима.

Члан 3.

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник

права, предмета и услуга за чије је коришћење

прописано плаћање локалних комуналних такси.

Члан 4.

Висина локалне комуналне таксе зависи од врсте

делатности, површине, техничко употребних ка-

рактеристика објекта, величине правног лица у

см ислу закона којим се уређује рачуноводство,

де лова територије, односно зоне у којима се на -

ла зе објекти, предмети или врше услуге за које

се плаћа комунална такса. 

Члан 5.

Износи таксе прописују се тарифом локалних

комуналних такси. Тарифа локалних комуналних

такси садржи 7 (седам) тарифних бројева и са-

ставни је део одлуке.

Члан 6.

Овом одлуком одређују се делови територије,

односно зоне у којима се налазе објекти, површине,

односно предмети или врше услуге, а на основу

којих се утврђује висина локалне комуналне таксе

из члана 2. став 1. тачка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. ове Од-

луке, и то:

Зона 1, најопремљенија зона, обухвата све не-

покретности које се налази у улицама: 22-ге Ди-

визије (обе стране) од моста на Власини па према

југоистоку до сквера на укрштању са улицом

Власинска, ул. Виноградарска од сквера на укрш -

та њу са ул. 22-ге Дивизије па према скверу до

Аутобуске станице, односно до почетка ул. Мије

Миленковића, ул. АВНОЈ-а (обе стране), ул. Ни-

коле Тесле, ул. Гаврила Принципа, ул. Немањина,

ул. Димитрије Стојановића до Интерната и према

југоистоку до Млина, ул. Душанова, ул. 12. Бри -

га де и Трг Драгољуба Петковића-Столе.

Зона 2 обухвата све непокретности које се налази

у улицама: 22-ге Дивизије од сквера на укрштању

са улицом Власинска па према југоистоку до

укрштања са улицом Бошка Бухе, ул. Станка Па -

у новића, ул. Бранислав Нушића, ул. Милоша Об -

ил ића, ул. Јужноморавских бригада, ул. 9. Југовића,

ул. 7.српске бригаде, ул. Чегарска, ул. Дејанска,

ул. Милентија Поповића, ул. Невитска, ул. Наро -

д них хероја, ул. Карађорђева, ул. Стојана Петро-

вића до укрштањаса ул. Милентија Поповића,

ул. Боре Станковића, ул. Власинска до укрштања

са ул. Милентија Поповића, ул. Стевана Сремца,

ул. Златана Стефановића, ул. Хајдук Вељка, ул.

Димитрија Туцовића, ул. Полетерска, ул. Седмо -

ју лска, крак ул. Хајдук Вељка I, крак улице Хајдук

Ве љка II, крак ул. Власинска, ул. Милке Диманић

од укрштања са ул. Виноградарском до укрштања

са ул.Милентије Поповића, ул. Партизанска, ул.

Косте Катића, ул. Солунских бораца, ул. Мије

Ми ленковића од укрштања са ул. Виноградарска

до укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул.

Сте вана Јаковљевића, ул. Дрварска од укрштања

са ул. Милке Диманић до укрштања са ул. Стевана

Ја ковљевића, ул. Десанке Максимовић од укр-

штања са ул. Дрварска до укрштања са ул. Стевана

Јаковљевића, ул. Конопничка од Аутобуске станице

до укрштања са ул. Бабички одред, ул. Бабички

одред од укрштања са ул. Конопничка до укрштања

са ул. Стевана Јаковљевића, ул. Стрељина, ул.

Сутјеска, крак улице Сутјеска I, крак ул. Сутјеска

II, десна страна ул. Црни Марко, ул. Марка Ореш-

ковића, крак ул. Марка Орешковића до Ветери-

нарске станице, крак ул. Марка Орешковића ис -

пред Ветеринарске станице, крак ул. АВНОЈ-а

док укрштања са ул. Црни Марко, лева и десна

ст рана ул. Стевана Синђелића, ул. Ђуре Даничића,

ул. Јована Дучића, ул. Саве Ковачевића, ул. Бранка

Радичевића, ул. Васе Чарапића, ул. 29.новембар

до моста на Манџину долину, ул. Змај Јовина,

ул. Ђуре Јакшића, ул. Војводе Мишића, ул. Божи -

да ра Давинића-Павла, ул. Косте Стаменовића,
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ул. Радничка од укрштања са ул. Александра На-

горног па до укрштања са ул. 29.новембар, ул.

Димитрија Поповића, ул. Сретена Диманића, ул.

Заге Диманић, ул. Кајмакчаланска, ул. Рајићева,

ул. Милорада Величковића од Трг Драгољуба

Пе тковића-Столе до укрштања са ул. Милоша

Ди манића, ул. Милоша Диманића, ул. Ђуре Ђа-

ковића, ул. Светозара Марковића, ул. Ратка Павло -

вића, ул. Александра Пушкина, ул. Синише Ја -

нића, ул. Првомајска, крак улице Првомајска, ул.

Лоле Рибара, ул. Учитеља Петра, ул. Ивана Ми-

лутиновића, ул. Божидара Црнатовића, ул.Вука

Караџића, ул. Његошева, ул. Димитрија Пешкића

од укрштања са ул. 29. новембар. 

Зона 3 обухвата следеће улице: Бабички одред од

укрштања са ул. Стевана Јаковљевића па према

скверу, ул. Мије Миленковића од укрштања са

ул. Стевана Јаковљевића па према Шишави, ул.

Максима Горког, ул. Десанке Максимовић од укр-

штања ул. Стевана Јаковљевића до ул. Максима

Го рког, ул. Стеван Првовенчани, ул. Дрварска од

укрштања са ул. Стевана Јаковљевића па према

се веру до укрштања са ул. Кнеза Лазара, ул. Бра -

н ка Ћопића, ул. Вељка Влаховића, ул. 4.Јули, ул.

8. март, ул. Сремског фронта, ул. 22-ги децембар,

ул. Марка Краљевића, ул. Јосипа Панчића, ул.

Јована Цвијића, ул. Старог Вујадина, ул. Власо-

тиначких бригада, ул. Росуљска, ул. Иве Андрића,

ул. Власинска од укрштања са ул. Милентије По-

повића па према истоку до Белог камена, ул.

1.октобар, ул. Косовска, ул. Стојана Петровића

од укрштања са ул. Милентије Поповића па према

истоку до Белог камена, ул. Омладинска, ул. Бо -

ш ка Бухе, ул. Мокранчева, ул. Кнеза Милоша,

ул. Алексе Шантића, ул. 22-ге Дивизије од укрш -

та ња са ул. Бошка Бухе па на југоисток према

Манастиришту, лева страна ул. Црни Марко –

Ро  мско насеље, лева страна ул. Црни Марко

поред потока – Ромско насеље, ул. Балканска –

Ро мско насеље, ул. Димитрије Пешкића од укрш -

та ња са ул. Александра Нагорног до укрштања

са ул. Кајмакчаланска, ул. Лењинова, ул. Кајмак-

чаланска, ул. Милорада Величковића од укрштања

са ул. Милоша Диманића па на југ дуж Каменичког

потока, ул. Михајла Пупина, ул. Драгољуба Јовића,

ул. Устаничка, ул. Моше Пијаде, ул. Михајла

Ми  хајловића, крак улице Његошева од ул. Њего-

шеве на југоисток до Ђачке кухиње, ул. Марка

Орешковића од укрштања са ул. Косте Стамен-

ковића до индустријске зоне и ул. 29.новембар

од моста на Манџину долину па на северозападу

до Орашачке долине па до укрштања са ул. Алек-

сандра Нагорног.

Зона 4 (радна зона) ослања се на 3 зону и обухвата

подручје од источне међне тачке кп. бр. 895/3

Вла сотинце - варош, па на север дуж потока Ма -

н џина долина (лева страна долине) до укрштања

са улицом Марка Орешковића на северу, продужава

се дуж улице Марка Орешковића (јужна страна)

према западу до укрштања са путем за Власину

(десна страна пута) према северу до укрштања

са кп.бр. 3794 КО Власотинце - ван варош, тј.

ме ђном линијом са југоисточне стране кп. бр.

3794, 3792, 3791 (целе обухваћене) КО Власотинце

- ван варош и даље делом пута за Власину. Гра -

ни ца обухвата наставља северном међном линијом

кп. бр. 5973, 3798, 3799, 3800, 3801 КО Власотинце

– ван варош, са западне стране кп. бр. 3801, 3802

КО Власотинце – ван варош, део пута за Белу во -

ду и исти сече и наставља са северне стране кп.

бр. 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886,

3887, 3870, 3869/1, 3869/2, 3868, 3867/1 КО Вла-

сотинце - ван варош, са западне стране међном

линијом кп. бр. 3867/1 КО Власотинце - ван ва -

рош, са северне стране кп. бр. 3859, 3866, 3865,

3864, 3863 КО Власотинце - ван варош, прелази

преко кп. бр. 3862/2 и 3862/1 КО Власотинце -

ван варош. Са северне стране дуж међне линије

кп. бр. 3847 КО Власотинце - ван варош, са

западне стране дуж међне линије кп. бр. 3847,

3846, 3845, 3844 КО Власотинце - ван варош. Са

западне стране сече пут Батуловце - Власотинце

и наставља се западном страном дуж међне линије

кп. бр. 3525 КО Власотинце - ван варош, прелази

преко кп. бр. 3524, 3523, 3522, 3900 КО Власотинце

- ван варош, до укрштања са кп. бр. 3519 КО

Вла сотинце – ван варош, наставља се северном

ме ђном линијом кп. бр. 3519, 3515, 3514, 3513/1

КО Власотинце - ван варош ка западу и пролази

пре ко кп. бр. 3511, 3510, 3509, 3505, 3504, 3503,

3501, 3500, 3499, 3498, 3497, 3496, 3495, 3494,

3493, 3492, 3490 и 3442 КО Власотинце - ван ва-

рош. Северном међном линијом кп. бр. 3439 КО

Власотинце - ван варош, па преко кп. бр. 3436

КО Власотинце - ван варош, даље северном

међном линијом кп.бр.3426, 3427/1, 3427/2 и 3429

КО Влсотинце - ван варош. Онда сече поток Ора-

шачка долина и даље пролази преко кп.бр.3058,

3059, 3060 КО Власотинце - ван варош, део пута

ДП IБ - 39 Лесковац - Власотинце који се граничи

са северне стране делом кп.бр. 3061 КО Власо-

тинце - ван варош, онда сече ДП IБ.- 39 Ле-

сковац - Власотинце. Са западне стране преко

кп. бр. 1184, 3215, 3216, 3218, 3219, 3220, 3221,

3223, 3224, 3225, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231,

3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239,

3240, 3241, 3242, 3243, КО Власотинце - ван ва -

рош, након 3243 сече поток Орашачка долина.
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Западном страном кп. бр. 3246, 3245 КО Власо-

тинце - ван варош, де-лом кп. бр. 3253 КО Вла-

сотинце - ван варош, наставља даље западном

међном линијом кп. бр. 3256, 3257 КО Власотинце

– ван варош, сече ДП IIБ - 438 Грделица - Власо-

тинце, наставља даље западном међном линијом

кп. бр. 6463 КО Власотинце - ван варош, јужном

међном линијом кп. бр. 6463 КО Власотинце -

ван варош, западном међном линијом кп. бр.

6475, 6477 и делом кп. бр. 6478 КО Власотинце -

ван варош. Даље иде јужном страном преко кп.

бр. 6478 КО Власотинце - ван варош, наставља

даље јужном међном линијом кп. бр. 6479, 6480/3

КО Власотинце - ван варош и преко локалног

пута кп. бр. 6528 КО Власотинце - ван варош,

затим јужном међном линијом кп. бр. 6448 КО

Власотинце - ван варош, пролази преко кп. бр.

6434 КО Власотинце - ван варош, наставља за-

падном међном линијом кп. бр. 6440, 6433 КО

Власотинце - ван варош и делом кп. бр. 6432 КО

Власотинце - ван варош. Затим иде преко кп. бр.

6432, 6431, затим јужном међном линијом 6418,

6417, 6416 КО Власотинце - ван варош, јужном

међном линијом кп. бр. 6415, 6414, 6403 и 6402

КО Власотинце - ван варош, онда преко кп. бр.

6397, 6399 КО Власотинце - ван варош у северном

делу парцела. Даље сече пољски пут кп.бр. 7308

КО Власотинце - ван варош и пролази кроз кп.

бр. 4025 КО Власотинце - ван варош у јужном

делу. Наставља се јужном међном линијом кп.

бр. 4027 КО Власотинце - ван варош, сече поток

и даље се наставља јужном међном линијом кп.

бр. 4029, 4030, 4036 и 4037 КО Власотинце – ван

варош, онда даље источном међном линијом кп.

бр. 4037 КО Власотинце - ван варош, па даље

јужном међном линијом кп. бр. 878, 895/4 и 895/3

КО Власотинце - варош, која се спаја са почетном

међном тачком са Манџином долином. 

Зона 5 обухвата седећа равничарска села и то:

Шишава, Конопница, Батуловце, Стајковце, Гло-

жане, Прилепац, Ладовица, Кукавица, Орашје,

Бољаре и Доња Ломница. 

Зона 6 обухвата брдска села и то: Јастребац, Да-

динце, Градиште, Доња Лопушња, Горња Лопу -

ш ња, Самарница, Брезовица, Равни Дел, Преданча,

Крстићево,Рајићево, Јаковљево, Тегошница, Доб-

ровиш, Страњево, Доње Гаре, Пржојне, Алексине,

Борин Дол, Крушевица, Црнатово, Златићево, Го -

р њи Присјан, Доњи Присјан, Комарица, Липовица,

Средор, Горња Ломница, Скрапеж, Црна Бара,

Де јан, Горњи Орах, Гуњетина, Јаворје, Козило,

Острц, Равна Гора, Стрешковац, Свође, Ћелиштe,

Ћуове.

Члан 7.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења

права, предмета или услуга за чије коришћење је

прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Таксена обавеза траје док траје коришћење права,

предмета или услуга.

Члан 8.

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да,

пре почетка коришћења права, предмета или

услуга, за чије је коришћење прописано плаћање

локалне комуналне таксе, поднесе пријаву за ут-

врђивање таксене обавезе и исту плати приликом

издавања одобрењa Општинске управе општине

Власотинце, осим обвезника локалне комуналне

таксе из члана 2. став 1. тачке 1. и 3. ове Одлуке.

Одобрење за коришћење права, предмета или

услуга из члана 2. став 1. тачке 2, 4, 5, 6. и 7. ове

Одлуке надлежни орган издаје на период из

захтева а најдуже од 1. јануара до 31. децембра

за годину за коју се издаје одобрење.

За коришћење права, предмета или услуга из

члана 2. став 1. тачке 4. ове Одлуке, став 2. овог

члана не односи се за коришћење простора на ја -

в ним површинама за постављене бандере и са-

мостојеће ормаре са опремом за комуналне ин-

сталације, а за исте надлежни орган утврђује та -

к сену обавезу по службеној дужности на основу

стварног чињеничног стања.

Члан 9.

Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да,

за коришћење права, предмета или услуга за чије

коришћење је прописано плаћање локалне кому-

налне таксе, поднесе пријаву.Уколико обвезник

локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у

року прописаним овом Одлуком, обавеза се ут-

врђује по службеној дужности на основу налаза

надлежног инспектора.

Пријава обвезника локалне комуналне таксе се

подноси за тарифни број 1. из тарифе локалних

комуналних такси утврђених чланом 5. став 1.

ове Одлуке, у року од 10 дана од дана од дана по-

четка обављања делатности, а док се за тарифни

број 2, 4, 5, 6 и 7 подноси пријава за утврђивање

и плаћање таксене обавезе приликом добијања

одобрења.

Изглед и садржај пријаве је саставни део ове Од-

луке.
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Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или

привремене одјаве делатности, промене делат-

ности, промене локације објекта, стечаја или лик-

видације и сл.) пријави надлежном Одељењу у

року од 30 дана од дана настале промене.

Члан 10.

Локалне комуналне таксе из члана 2. став 1. ове

Одлуке утврђују се : 

- у годишњем износу за локалне комуналне таксе

из тачке 1, 2. и 3. 

- у дневном износу за локалне комуналне таксе

из тачке 4, 5. и 6. 

- сразмерно времену коришћења за локалну ко-

муналну таксу из тачке 7.

Члан 11.

Наплату и контролу локалних комуналних такси,

одређених овом Одлуком, врши Одељење за бу -

џет, финансије, привреду и друштвене делатности

- Одсек за локалну пореску администрацију над-

лежно за послове утврђивања, контроле и наплате

изворних прихода локалне самоуправе.

Члан 12.

Приходи остварени од наплате локалне комуналне

таксе, које су прописане овом одлуком, су изворни

приходи општине Власотинце и припадају буџету

Општине. Уплата прихода и става 1. овог члана

врши се на уплатни рачун јавних прихода, који

су прописани актима којима се уређује буџетски

систем.

Члан 13.

Локалне комуналне таксе не плаћају се за кори -

ш ћење права, предмета и услуга од стране држав-

них органа и организација и органа и организација

општине Власотинце.

Члан 14.

У погледу начина утврђивања, контроле и наплате

таксене обавезе, а што није прописано овом од-

луком, примењују се одредбе Закона о пореском

поступку и пореској администрацији и Закона о

финансирању локалне самоуправе.

Члан 15.

Инспекцијиски надзор над применом ове Одлуке

из члана 2. став 1. тачке 2. до 7., врши Одељење

за инспекцијске послове осим за тачку 1. истог

члана над чијом применом надзор врши Одељење

надлежно за послове утврђивања, контроле и на-

плате изворних прихода локалне самоуправе.

Члан 16.

Средња, мала правна лица и предузетници (осим

предузетника и правних лица која обављају де-

латности: банкарства, осигурања имовине и лица,

производње и трговине нафтом и дериватима на-

фте, производње и трговине на велико дуванским

производима, производње цемента, поштанских,

мобилних и телефонских услуга, електропривреде

и казина, коцкарница, кладионица бинго сала

пружање коцкарски услуга и ноћних барова и

дискотека) који остваре годишњи приход преко

50.000 000,00 динара дужна су да доставе биланс

успеха за 2017. годину до 15. 3. 2018. године, на -

д лежном Одељење за буџет, финансије, привреду

и друштвене делатности - Одсек за локалну по-

реску администрацију.

Члан 17.

Таксени обвезник, који не поднесе пријаву у ро-

ковима прописаним чланом 9. и 16. ове Одлуке

или без одобрења користи права, предмете и

услуге на тетиторији општине Власотинце, казниће

се за прекршај и то:

- Физичко лице и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 15.000,00
динара, 

- Предузетник новчаном казном у износу од
50.000,00 динара и 

- Правно лице новчаном казном у износу од
130.000,00 динара.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у Службеном гласнику Града Лес-

ковца, а примењиваће се од 01. јануара 2018. го-

дине.

Члан 19.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи

Одлука о локалним комуналним таксама 01 бр.06-

90-4/16 од 16. 12. 2016. године, (''Службени

гласник града Лесковца'' број 52/16 и 7/17). 

Члан 20.

Тарифа локалних комуналних такси је саставни

део ове одлуке.
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ТАРИФА ЛОКАЛНИХ 

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1

Локална комунална такса за истицање фирме на

пословном простору утврђује се на годишњем

ни воу према разврставању правног лица и пред-

узетника у смислу закона којим се уређује рачу-

новодство, према регистрованој делатности обве -

з ника, годишњег прихода и према зонама у ко ји -

ма се објекат налази и то:

Обвезници који обављају регистроване делат-

ности*:

• Прва зона (најопремљенија) 444 950,00

• Друга зона 444 950,00

• Трећа зона 444 950,00

• Четврта зона 444 950,00

• Пета зона 444 950,00

• Шеста зона 444 950,00

Велика правна лица:

• Прва зона (најопремљенија) 133 485,00

• Друга зона 133 485,00

• Трећа зона 133 485,00

• Четврта зона 133 485,00

• Пета зона 133 485,00

• Шеста зона 133 485,00

Средња, мала, микро правна лица и предузет-

ници са приходом преко 50.000.000,00:

• Прва зона (најопремљенија) 88 990,00

• Друга зона 88 990,00

• Трећа зона 88 990,00

• Четврта зона 88 990,00

• Пета зона 88 990,00

• Шеста зона 88 990,00

*регистроване делатности су делатности бан-

карства (грана 64.1; група 64.19), осигурања имо-

вине и лица (грана 65.1; група 65.11 и 65.12),

трговином нафте и дериватима нафте (грана 46.7;

група 46.71 и грана 47.3; група 47.30), трговином

на велико дуванским проиводима (грана 46.3;

група 46.39), поштанских (грана 53.1; група 53.10),

мобилних (грана 61.2; група 61.20) и телефонских

услуга (грана 61.9; група 61.90), електропривреде

(грана 35.1; група 35.11, 35.12, 35.13, 35,14),

казина ( грана 92.0; група 92.00), коцкарница (

грана 92.0; група 92.00), кладионица (грана 92.0;

група 92.00), бинго сала (грана 92.0; група 92.00)

и пружања коцкарских услуга (грана 92.0; група

92.00), ноћних барова (грана 93.2; група 93.29),

дискотека (грана 93.2; група 93.29) и сл. а које су

на основу класификације делатности сврстане у

гране и групе. 

1. Фирма, у смислу ове Одлуке, јесте сваки ис-

такнути назив или име које упућује на то да

правно или физичко лице обавља одређену де-

латност;

2. Ако се на једном пословном објекту налази

више истакнутих фирми истог обезника такса

се плаћа само за једну фирму;

3. Локална комунална за истицање фирме на по-

словном простору плаћа се за седиште, пред-

ставништво или пословну јединицу правног

лица и предузетника на територији општине

Власотинце;

4. Обвезници који на територији општине Власо -

ти нце поседују више објеката, локалну кому -

на  лну таксу за истицање фирме на пословном

про стору плаћају за један објекат који је у зо -

ни за коју је утврђен највиши износ комуналне

таксе, а за сваки други пословни објекат плаћају

комуналну таксу у висини од 10% прописане

та ксе у зони за коју је утврђен највиши износ

ко муналне таксе;

5. Локалну комуналну таксу по овом тарифном

бр оју решењем утврђује и наплаћује, у име и

за рачун општине, Одељење за буџет, финансије,

привреду и друштвене делатности надлежно

за послове утврђивања, контроле и наплате

из ворних прихода локалне самоуправе;

6. Локална комунална такса за истицање фирме

на пословном простору утврђује се у годишњем

износу, а плаћа се месечно у року од 15 дана

по истеку месеца за претходни месец . До до-

ношења решења о утврђивању таксе за текућу

годину, такса се плаћа аконтационо у висини

обавезе за последњи месец у години која пре-

тходи години за коју се утврђује таксена оба-

веза.

НАПОМЕНА:

Предузетници и правна лица која су према закону

којим се уређује рачуноводство разврстана у мала

правна лица (осим предузетника и правних лица

која обављају делатности: банкарства, осигурања

имовине и лица, производње и трговине нафтом
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и дериватима нафте, производње и трговине на

велико дуванским производима, производње це-

мента, поштанских, мобилних и телефонских

услуга, електропривреде и казина, коцкарница,

кладионица бинго сала пружање коцкарски услуга

и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи

приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну

комуналну таксу за истицање фирме на пословном

простору.

Правна лица која су према закону којим се уређује

рачуноводство разврстана у средња правна лица,

као и предузетници и мала правна лица која им -

а ју годишњи приход преко 50.000.000 динара

(ос им предузетника и правних лица која обављају

делатности: банкарства, осигурања имовине и

ли ца, производње и трговине нафтом и дериватима

нафте, производње и трговине на велико дуванским

производима, производње цемента, поштанских,

мобилних и телефонских услуга, електропривреде

и казина, коцкарница, кладионица бинго сала пр -

у жање коцкарски услуга и ноћних барова и ди -

скотека), фирмарину плаћају на годишњем ни -

воу највише до две просечне зараде.

Правна лица која су према закону којим се уређује

рачуноводство разврстана у велика правна ли ца

(осим предузетника и правних лица која обављају

делатности: банкарства, осигурања имовине и

ли ца, производње и трговине нафтом и дериватима

нафте, производње и трговине на велико дуванским

производима, производње цемента, поштанских,

мобилних и телефонских услуга, електропривреде

и казина, коцкарница, кладионица бинго сала пр -

у жање коцкарски услуга и ноћних барова и дис-

котека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу

највише до три просечне зараде.

Правна лица која су према закону којим се уређује

рачуноводство разврстана у велика, средња и ма -

ла правна лица, у смислу закона којим се уређује

ра чуноводство и предузетници, а обављају дела -

т ност банкарства, осигурања имовине и лица,

про изводње и трговине нафтом и дериватима на -

ф те, производње и трговине на велико дуванским

производима, производње цемента, поштанских,

мобилних и телефонских услуга, електропривреде

и казина, коцкарница, кладионица бинго сала пр -

у жање коцкарски услуга и ноћних барова и дис-

котека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу

највише до десает просечних зарада.

Под просечном зарадом, у смислу чл. 15а ст. 2, 3.

и 4. сматра се просечна зарада по запосленом

остварена на територији јединице локалне само-

управе у периоду јануар-август године која пред-

ходи години за коју се утврђује фирмарина, према

подацима републичког органа надлежног за по-

слове статистике.

Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује

решењем Одељење за буџет, финансије, привреду

и друштвене делатности, Одсек за локалну пореску

администрацију, Општинске управа општине Вла-

сотинце.

Обвезници плаћања комуналне таксе из овог та-

рифног броја су дужни да до доношења решења

за наредну годину, плаћају до 15-ог у месецу за

претходни месец аконтацију по основу решења

из претходне године.

Доспелу, а неизмирену обавезу из овог тарифног

броја обвезник је дужан да измири у року од 15

дана по пријему решења.

Обвезници овог тарифног броја који у току године

престану са обављањем регистроване делатности

уз приложени доказ – решење о брисању из Аген-

ције за привредне регистре биће ослобођени

плаћања ове таксе од дана брисања уколико у

року од 30 дана од дана настале промене обавесте

Одељење за буџет, финансије, привреду и друшт-

вене делатности – Одсек за локалну пореску ад-

министрацију.

Промене у току године од значаја за висину оба -

везе на име комуналне таксе за истицање фирме

на пословном простору не утичу на утврђену по-

реску обавезу за ту годину. 

Тарифни број 2.

Локална комунална такса за коришћење рекламних

паноа, укључујући и истицање и исписивање фи -

р ме ван пословног простора на објектима и про-

сторима који припадају јединици локалне само-

управе (коловози, тротоари, зелене површине,

ба ндере и сл.) и који су видљиви са јавне повр -

шине, одређује се по комаду на годишњем нивоу

у износу од 20% од законом прописаног највећег

износа комуналне таксе за истицање фирме на

пословном простору, према величини правног

ли ца у смислу закона којим се уређује рачуново -

д ство, према регистрованој делатности обвезника,

према годишњем приходу за правна лица и пред-

узетнике и према зонама, и то:

Обвезници који обављају регистроване делат-

ности*:

• Прва зона (најопремљенија) 88.990,00

• Друга зона 88.990,00
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• Трећа зона 88.990,00

• Четврта зона 88.990,00

• Пета зона 88.990,00

• Шеста зона 88.990,00

Велика правна лица:

• Прва зона (најопремљенија) 26.697,00

• Друга зона 26.697,00

• Трећа зона 26.697,00

• Четврта зона 26.697,00

• Пета зона 26.697,00

• Шеста зона 26.697,00

Средња, мала, микро правна лица и предузет-

ници са приходом преко 50.000.000,00:

• Прва зона (најопремљенија) 17.798,00

• Друга зона 17.798,00

• Трећа зона 17.798,00

• Четврта зона 17.798,00

• Пета зона 17.798,00

• Шеста зона 17.798,00

*регистроване делатности су делатности бан-

карства (грана 64.1; група 64.19), осигурања имо-

вине и лица (грана 65.1; група 65.11 и 65.12),

трговином нафте и дериватима нафте (грана 46.7;

група 46.71 и грана 47.3; група 47.30), трговином

на велико дуванским проиводима (грана 46.3;

група 46.39), поштанских (грана 53.1; група 53.10),

мобилних (грана 61.2; група 61.20) и телефонских

услуга (грана 61.9; група 61.90), електропривреде

(грана 35.1; група 35.11, 35.12, 35.13, 35,14),

казина ( грана 92.0; група 92.00), коцкарница (

грана 92.0; група 92.00), кладионица (грана 92.0;

група 92.00), бинго сала (грана 92.0; група 92.00)

и пружања коцкарских услуга (грана 92.0; група

92.00), ноћних барова (грана 93.2; група 93.29),

дискотека (грана 93.2; група 93.29)и сл. а које су

на основу класификације делатности сврстане у

гране и групе.

Напомена:

1) Локална комунална такса за коришћење рек-

ламних паноа, укључујући и истицање и ис-

писивање фирме ван пословног простора на

објектима и просторима који припадају јединици

локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене

површине, бандере и сл.) и који су видљиви са

јавне површине, утврђује се у годишњем износу,

сразмерно времену коришћења.

2) Локална комунална такса за коришћење рек-

ламних паноа, укључујући и истицање и ис-

писивање фирме ван пословног простора на

објектима и просторима који припадају јединици

локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене

површине, бандере и сл.) и који су видљиви са

јавне површине, утврђује и наплаћује одељење

надлежно за утврђивање, наплату и контролу

изворних прихода локалне самоуправе приликом

добијања одобрења од надлежног одељења оп-

штинске управе. Одобрење обавезно садржи,

поред локације, временски период коришћења

и следеће податке:

- за правна лица: назив обвезника, адресу се-

дишта, порески индетификациони број (ПИБ),

матични број и текући рачун;

- за предузетнике: назив радње, име и презиме

предузетника, адресу седишта, порески инде-

тификациони број (ПИБ), матични број и текући

рачун.

3) Таксени обвезници из овог тарифног броја

који користе рекламне паное, укључујући и

исписивање и истицање фирме ван пословног

простора на више локација, таксену обавезу

плаћају за сваку локацију.

4) Обвезници локалне комуналне таксе из овог

тарифног броја, решењем утврђену таксену

обавезу плаћају приликом добијања одобрења,

а по поднетој пријави таксеног обвезника. 

Тарифни број 3.

Највиши износ локалне комуналне таксе за држање

моторних друмских и прикључних возила, осим

пољопривредних возила и машина, која се плаћа

приликом регистрација утврђује се у следећим

највишим износима: 

усклађени износ у динарима до 

1) за теретна возила : 

- за камионе до 2 т носивости 1.690 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.250

- за камионе од 5 т до 12 т носивости 3.940 

- за камионе преко 12 т носивости 5.620

2) за теретне и радне приколице 

(за путничке аутомобиле) 560

3) за путничка возила 

- до 1.150 цм3 560 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.120
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- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.680

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.250

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.400

- преко 3.000 цм3 5.620

4) за мотоцикле 

- до 125 цм3 450

- преко 125 цм3 3 до 250 цм3 670

- преко 250 цм3 до 500 цм3 1.120

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.360 

- преко 1.200 цм3 1.680 

5) за аутобусе и комби бусеве по 

регистрованом седишту 50 

6) за прикључна возила: теретне 

приколице, полуприколице и 

специјалне теретне приколице 

за превоз одређених врста терета: 

- 1 т носивости 450

- од 1 т до 5 т носивости 780 

- од 5 т до 10 т носивости 1.070 

- од 10 т до 12 т носивости 1.470 

- носивости преко 12 т 2.250 

7) за вучна возила (тегљаче) 

- чија је снага мотора до 66 киловата 1.680

- чија је снага мотора од 66 до 96 

киловата 2.250 

- чија је снага мотора од 96 до 132 

киловата 2.830

- чија је снага мотора од 132 до 177 

киловата 3.400 

- чија је снага мотора преко 177 

киловата 4.520

8) за радна возила, специјална 

адаптирана возила за превоз 

реквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана 

специјализована возила 

за превоз пчела 1.120 

Напомена:

1) Локалну комуналну таксу за држање моторних

друмских и прикључних возила, осим пољо-

привредних возила и машина не плаћају држав-

ни органи и органи локалне самоуправе, орга-

низације и установе и јавна предузећа за спе-

цијална возила, која су у непосредној функцији

обављања комуналне делатности.

2) У специјална возила спадају следећа друмска

возила: хладњаче, цистерне, покретне ауто ра-

дионице, ауто дизалице, возила за одвоз смећа

и чишћење улица и возила за превоз посмртних

остатака.

3) Локална комунална такса из овог тарифног

броја не плаћа се за путничка возила и друга

превозна средства инвалидних и хендикепи-

раних лица са 80 и више процената телесног

оштећења, под условом да им возило служи за

личну употребу.

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа

се приликом регистрација возила на подрачун

840-714513843-04 - Комунална такса за држање

моторних друмских и прикључних возила,

осим пољопривредних возила и машина. 

Тарифни број 4. 

Локална комунална такса за коришћење простора

на јавним површинама или испред пословних

просторија у пословне сврхе, осим ради продаје

штампе, књига или других публикација, производа

старих или уметничких заната и домаће радиности

утврђује се по започетом или целом м2 коришћеног

простора у дневном износу, и то:

1. За коришћење простора на јавним површи-

нама за постављање киоска:

За продају дуванских производа, готових пре-

храмбених производа и пружање угоститељских

услуга по 1м2 дневно:

I зона 25

II зона 20

III зона 15

IV зона 22

V зона 10

За продају лутријских тикета и карата, обављање

производних делатности и пословних услуга по

1м2 дневно:

I зона 20

II зона 15

III зона 12

IV зона 18

V зона 8
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За продају сувенира, бижутерије и цвећа и вршење

занатских услуга по 1м2 дневно:

I зона 15

II зона 8

III зона 5

IV зона 12

V зона 5

2. За коришћење простора испред пословних

просторија за постављање башти отвореног

или затвореног типа:

Башта отвореног типа по 1м2 дневно:

I зона 40

II зона 30

III зона 20

IV зона 45

V зона /

VI зона /

Башта затвореног типа по 1м2 дневно:

I зона 60

II зона 45

III зона 15

IV зона 60

V зона /

VI зона /

3. За коришћење простора на јавним површи-

нама за постављање тенди када се јавна по-

вршина не користи за баште отвореног типа:

Башта отвореног типа по 1м2 дневно:

I зона 25

II зона 20

III зона 10

IV зона 15

V зона 7

VI зона 7

4. За коришћење простора на јавним површи-
нама за постављање жардињера и других
објеката:

По 1м2 дневно:

I зона 40

II зона 30

III зона 25

IV зона 20

V зона 10

VI зона 5

5. За коришћење простора на јавним површи-

нама за постављање продајних тезги и пул-

това:

По 1м2 дневно

I зона 60

II зона 40

III зона 30

IV зона 50

V зона 20

I зона 10

6. За коришћење простора на јавним површи-

нама за постављање банкомате, аутомата,

апарата и расхладних уређаја:

За банкомате по 1м2 дневно:

I зона 170

II зона 130

III зона 100

IV зона 170

V зона 80

VI зона 40

За аутомате, апарате и расхладне уређаје по

1м2 дневно

I зона 120

II зона 100

III зона 70

IV зона 110

V зона 40

VI зона 20

7. За коришћење јавних површина за депоно-

вање и излагање робе и огревног мате-

ријала:

По 1м2 дневно

I зона 35

II зона 25

III зона 20

IV зона 35

V зона 20

VI зона 10
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8. За коришћење простора на јавним површи-

нама за постављање бандера, TT стубова и

самостојећих ормана са опремом за кому-

налне инсталације (трафо станице, струјоме-

ри, поштански сандучићи и сл.) 25 динара

по комаду дневно за сваки започети или

цео 1м2 за I, II, III, IV, V и VI зону. 

Напомена:

1) Комуналну таксу за коришћење простора на

јавним површинама или испред пословних

просторија у пословне сврхе, осим ради продаје

штампе, књига и других публикација, производа

старих и уметничких заната и домаће радиности

решењем утврђује и наплаћује одељење над-

лежно за утврђивање, наплату и контролу из-

ворних прихода локалне самоуправе приликом

добијања одобрења од надлежног одељења оп-

штинске управе. Одобрење обавезно садржи,

поред врсте, локације и трајања заузећа, и сле-

деће податке:

- за правна лица: назив обвезника, адресу се-

дишта, порески индетификациони број (ПИБ),

матични број и текући рачун;

- за предузетнике: назив радње, име и презиме

предузетника, адресу седишта, порески инде-

тификациони број (ПИБ), матични број и текући

рачун;

- за физичка лица: име и презиме обвезника, ад-

ресу пребивалишта, јединствени матични број

грађана (ЈМБГ) и текући рачун.

4) Обвезници локалне комуналне таксе из овог

тарифног броја, решењем утврђену таксену

обавезу из тачке 1.,2.,3.,4.,5.,6. и 7., плаћају

приликом добијања одобрења, по поднетој

пријави таксеног обвезника, а из тачке 8. акон-

тационо до 15-ог у месецу за претходни ме-

сец.

5) Локална комунална такса из тачке 3. овог члана

утврђује се и наплаћује за заузеће јавне по-

вршине обвезника локалне комуналне таксе

када исти не користе јавну површину за баште

отвореног типа. Ова такса обрачунава се и на-

плаћује по м2 склопљене тенде.

Тарифни број 5.

Локална комунална такса за држање средстава

за игру (''забавне игре'') утврђује се за свако

средство дневно, и то:

I зона 25 динара

II зона 22 динара

III зона 17 динара

IV, V и VI зона 10 динара

Напомена:

1) Обвезник локалне комуналне таксе за држање

средстава за игру (''забавне игре'') је физичко

лице, предузетник или правно лице које држи

средства и апарате за забавне игре на рачуна-

рима, симулаторима, видео аутоматима, фли-

перима, билијар, пикадо, стони фудбал и сл.

2) Таксени обвезник је дужан да пријави средства

и апарате за забавне игре надлежним одељењима

општине Власотинце. Пријава садржи: име и

презиме држаоца, адресу места држања апарата,

врсту, марку, тип и серијски број апарата и

датум почетка обављања делатности.

3) Локалну комуналну таксу из овог тарифног

броја решењем утврђује и наплаћује одељење

надлежно за утврђивање, наплату и контролу

изворних прихода локалне самоуправе приликом

добијања одобрења од надлежног одељења оп-

штине. Одобрење обавезно садржи, поред броја

средстава за игру, локације и трајања заузећа,

и следеће податке:

- за правна лица: назив обвезника, адресу се-

дишта, порески идентификациони број (ПИБ),

матични број и текући рачун;

- за предузетнике: назив радње, име и презиме

предузетника, адресу седишта, порески иден-

тификациони број (ПИБ), матични број и текући

рачун.

5) Обвезници локалне комуналне таксе из овог

тарифног броја, решењем утврђену таксену

обавезу плаћају приликом добијања одобрења,

а по поднетој пријави таксеног обвезника. 

6) Обвзници локалне комуналне таксе из овог

тарифног броја дужни су да приликом подно-

шења захтева за издавање одобрења за заузеће

јавне површине доставе уверење надлежног

одељења о измиреним обавезама за претходни

период заузећа.
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Тарифни број 6.

Локална комунална такса за заузеће јавне површине

грађевинским материјалом и за извођење грађе-

винских радова утврђује се дневно по 1м2, и то:

1) За заузеће јавне површине грађевинским

материјалом такса се плаћа по 1м2 заузете

површине дневно и то: 

I зона 50 динара

II зона 40 динара

III зона 30 динара

IV зона 20 динара

V зона 10 динара

VI зона 10 динара

2) за извођење грађевинских радова који за-

хтевају раскопавање јавне површине, такса

се плаћа по започетом 1м2, дневно 15 дина-

ра.

Напомена:

1) Локалну комуналну таксу из овог тарифног

броја решењем утврђује и наплаћује одељење

надлежно за утврђивање, наплату и контролу

изворних прихода локалне самоуправе, при-

ликом добијања одобрења од надлежног оде-

љења. Одобрење обавезно садржи, поред ло-

кације и временски период трајања заузећа,

као и следеће податке:

- за правна лица: назив обвезника, адресу се-

дишта, порески идентификациони број (ПИБ),

матични број и текући рачун;

- за предузетнике: назив радње, име и презиме

предузетника, адресу седишта, порески иден-

тификациони број (ПИБ), матични број и текући

рачун;

- за физичка лица: име и презиме обвезника, ад-

ресу пребивалишта, јединствени матични број

грађана (ЈМБГ) и текући рачун.

2) Обвезници локалне комуналне таксе из овог

тарифног броја, решењем утврђену таксену

обавезу плаћају приликом добијања одобрења,

а по поднетој пријави таксеног обвезника. 

3) Обвезници локалне комуналне таксе из овог

тарифног броја дужни су да приликом подно-

шења захтева за издавање одобрења за заузеће

јавне површине доставе уверење надлежног

одељења о измиреним обавезама за претходни

период заузећа.

Тарифни број 7. 

Утврђује се локална комунална такса за коришћење

простора за паркирање друмских, моторних и

прикључних возила на уређеним и обележеним

местима, на којима се врши наплата паркирања

по паркинг месту:

I зона 8.000,00 годишње

II зона 5.000,00 годишње

Напомена:

1) Обвезник локалне комуналне таксе из ст.1.

овог тарифног броја је привредни субјекат

коме је поверено обављање комуналне делат-

ности управљања јавним паркиралиштима на

територији општине Власотинце. 

2) Локална комунална такса из ст.1. овог тарифног

броја утврђује се у годишњем износу према

броју паркинг места у одговарајућој зони.

3) Локална комунална такса из ст.1. овог тарифног

броја утврђује се у годишњем износу, а плаћа

се у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, до

15. у месецу за претходни месец. До доношења

решења о утврђивању таксе за текућу годину,

такса се плаћа аконтационо у висини обавезе

за последњи месец у години која претходи го-

дини за коју се утврђује таксена обавеза. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 

дана 16. 12. 2017. године, 

01 број 06-94-5/2017. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Братислав Петровић, с.р.

895.

На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним де-

латностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и

104/16), члана 20. став 1. тачке 5. Закона о локалној

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07,

84/11-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 15. став

1. тачка 7. и члана 71. Статута општине Власотинце

("Службени гласник града Лесковца" бр. 12/08,

24/11 и 17/17), Скупштина општине Власотинце

на седници одржаној дана 16. 12. 2017. године,

донела је.
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ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ

ДЕЛAТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

У Одлуци о комуналним делатностима на тери-

торији општине Власотинце ("Сл.гласник града

Лесковца", број 11/13, 8/15, 5/16, 47/16 и 10/17)

врши се следећа измена:

Члан 1.

У члану 21. став 1. после речи „вентилом“ брише

се реч „испред“ уместо које треба да стоји реч

„иза“.

Члан 2.

У члану 23. став 3. уместо речи „до тачке 7“

треба да стоји „до тачке 8“ а уместо речи „од

тачке 8“ треба да стоји „од тачке 9“.

У истом члану став 4. се брише.

Члан 3.

У члану 30. став 1. речи „и одржавање“ се бри-

ше.

Члан 4.

У осталом делу Одлука о комуналним делатно-

стима на територији општине Власотинце остаје

неизмењена.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06-94-6/2017,

дана 16. 12. 2017. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Братислав Петровић, с.р. 

896.

На основу члана 146. Закона о привредним друшт-

вима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011), у

вези члана 67. став 1. тач. 4. и 76. став 1. Закона

о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр.

15/16), члана 15. тачка 9. Статута општине Вла-

сотинце („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 12/08,

24/11 и 17/17) и члана 32. Одлуке о промени ос-

нивачког акта јавног комуналног предузећа „Во-

довод“ Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“,

бр. 40/16 и 7/17), Скупштина општине Власотинце,

дана 16. 12. 2017. године, доноси

ОДЛУКУ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ НОВЧАНОГ

КАПИТАЛА У ЈАВНО КОМУНАЛНОМ

ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДОВОД“ ВЛАСОТИНЦЕ

Члан 1.

Укупан регистрован основни новчани капитал

Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Власо-

тинце (у даљем тексту: ЈКП „Водовод“) је 10.000,00

динара.

Скупштина општине Власотинце доноси одлуку

о повећању основног новчаног капитала ЈКП

„Водовод“ у износу од 60.000.000,00 динара, који

ће бити бити уплаћен у року од три године у из-

носима од 20.000.000,00 динара у 2018.години,

20.000.000,00 динара у 2019.години и 20.000.000,00

динара 2020. године. 

Основ повећања капитала ЈКП „Водовод“ је по-

већање новим улогом.

Члан 2.

Укупна вредност основног новчаног капитала

ЈКП „Водовод“ након повећања је 60.010.000,00

динара.

Члан 3.

Вредност новчаног капитала члана-Општина Вла-

сотинце, матични број 07179588, Трг ослобођења

бр. 12 , Власотинце, након повећања капитала је:

- 20.010.000,00 динара у 2018.години,

- 40.010.000,00 динара у 2019.години,

- 60.010.000,00 динара у 2020.години.

а што износи 100% удела у укупном основном

капиталу ЈКП „Водовод“ Власотинце.

Члан 4.

Средства основног новчаног капитала из члана

1. став 2. одлуке су намењена искључиво за на-

бавку, одржавање и функционисање техничког и

технолошког система и биће уплаћена на посебан

наменски рачун ЈКП „Водовод“ Власотинце.
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Члан 5.

Одлука о повећању основног новчаног капитала

ЈКП „Водовод“ Власотнце, регистроваће се у

складу са Законом о регистрацији у року од шест

месеци од дана доношења.

Члан 6.

Основни капитал ЈКП „Водовод“ Власо-

тинце сматра се повећаним даном регистрације

повећања основног капитала.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љивања у „Службеном гласнику града Лесков-

ца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06-94-7/2017, 

дана 16. 12. 2017. године.

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Братислав Петровић,с.р. 

897.

На основу члана 15. ст.1.тачка 7. Статута општине
Власотинце (''Сл. гласник града Лесковца'' бр.
12/08, 24/11 и 17/17) и члана 106. Пословника о
раду Скупштине општине Власотинце (''Сл. глас-
ник града Лесковца'', број 25/16 и 52/16), Скуп-
штина општине Власотинце, на седници одржаној
16. 12. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ КОДЕКСА

ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ЈАВНИМ

СЛУЖБАМА И УСТАНОВАМА У

ОПШТИНИ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 БРОЈ 23/05

ОД 12. 5. 2005. ГОДИНЕ

I

СТАВЉА СЕ ван снаге Кодекс понашања запос-

лених у Општинској управи и јавним службама

и установама у општини Власотинце, 01 број

23/05 од 12. 5. 2005. године.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“. 

III

Одлуку објавити у „Сл.гласнику града Лесковца“

и на интернет страници општине Власотинце.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06-94-8/2017, 

дана 16. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р. 

898.

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 6. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/16-др. закон),

чл. 24. ст. 1. и чл. 27. ст. 1. тачка З. Одлуке о оп-

штинској управи општине Власотинце („Службени

гласник града Лесковца", број 30/16 и 47/16) и

чл. 15. ст. 1. тачке 7. Статута општине Власотинце

(„Службени гласник града Лесковца", број 12/08,

24/11 и 17/17), Скупштина општине Власотинце,

на седници одржаној 16. 12. 2017. године доно-

си,

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

И ПРОГРАМ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада

Општинске управе општине Власотинце за 2018.

годину, 02-354/17 од 4. 12. 2017. године.

II

План и програм рада Општинске управе општине

Власотинце за 2018. годину, 02-354/17 од 4. 12.

2017. године, је саставни део овог решења.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

се у „Службеном гласнику града Лесковца", као

и на интернет страници општине Власотинце.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 16. 12. 2017. године, 

01 број 06-94-9/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Братислав Петровић ,с.р.
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899.

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 8. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/16-др. закон),

чл. 59. Закона о јавним предузећима („Службени

гласник РС“, број 15/16) и чл. 15. ст. 1. тачке 9.

Статута општине Власотинце („Службени гласник

града Лесковца“, број 12/08, 24/11 и 7/17), Скуп-

штина општине Власотинце на својој седници

одржаној 16. 12. 2017. године доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈКП “КОМУНАЛАЦ“

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања

ЈКП “Комуналац“ Власотинце за 2018.годину,

број 2189 који је донео Надзорни одбор на седници

од 1. 12. 2017. године.

II

Програм пословања ЈКП “Комуналац“ Власотинце

за 2018.годину, број 2189 који је донео Надзорни

одбор на седници од 1. 12. 2017. године је 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.vla-

sotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 16. 12. 2017. године, 

01 брoj 06-94-10/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р. 

900.

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 8. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/16-др. закон),

чл. 59. Закона о јавним предузећима („Службени

гласник РС“, број 15/16) и чл. 15. ст. 1. тачке 9.

Статута општине Власотинце („Службени гласник

града Лесковца“, број 12/08, 24/11 и 17/17), Скуп-

штина општине Власотинце на својој седници

одржаној 16. 12. 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД“

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања

ЈКП “Водовод“ Власотинце за 2018.годину, број

2922-19 који је донео Надзорни одбор на седници

од 6. 12. 2017. године.

II

Програм пословања ЈКП “Водовод“ Власотинце

за 2018. годину, број 2922-19 који је донео Над-

зорни одбор на седници од 6. 12. 2017. године је

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.vla-

sotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 16. 12. 2017. године, 

01 брoj 06-94-11/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р. 

901. 

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83-

14-др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута оп-

штине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“

број 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власо-

тинце на седници одржаној дана 16. 12. 2017. го-

дине, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И

ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
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I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада

Народне библиотеке „Десанка Максимовић“ Вла-

сотинце за 2018. годину, број 255 који је усвојен

на седници Управног одбора од 6. 12. 2017. годи-

не.

II

План и програм рада Народне библиотеке „Десанка

Максимовић“ Власотинце за 2018. годину, број

255 који је усвојен на седници Управног одбора

од 6. 12. 2017. године је саставни део овог реше-

ња.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

се у „Службеном гласнику града Лесковца“и на

интернет страници општине Власотинце www.vla-

sotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
на седници од 16. 12. 2017. године, 

01 број 06-94-12/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

902. 

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83-

14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 15. ст. 1.

тачке 10. Статута општине Власотинце („Сл.

гласник града Лесковца“ број 12/08, 24/11 и

17/17), Скупштина општине Власотинце на сед-

ници одржаној дана 16. 12. 2017. године, донела

је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Кул-

турног центра Власотинце за 2018.годину, који

је усвојен на седници Управног одбора од 30. 11.

2017. године.

II

Програм рада Културног центра Власотинце за

2018. годину, који је усвојен на седници Управног

одбора од 30. 11. 2017. године је 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.vla-

sotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
на седници од 16. 12. 2017. године, 

01 број 06-94-13/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р. 

903.

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83-

14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 15. ст. 1.

тачке 10.Статута општине Власотинце („Сл.гласник

града Лесковца“, број 12/08, 24/11 и 17/17), Скуп-

штина општине Власотинце на седници одржаној

дана 16. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА“ВЛАСИНА“

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања

Спортско рекреативног центра „Власина“ Вла-

сотинце за 2018. годину са Финансијским планом,

који је усвојен на седници Управног одбора од 6.

12. 2017. године 

II

Програм пословања Спортско рекреативног центра

„Власина“ Власотинце за 2018.годину са Финан-

сијским планом, који је усвојен на седници Управ-

ног одбора од 6. 12. 2017. године је саставни деo

овог решења.
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III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

се у „Службеном гласнику града Лесковца“ и на

интернет страници општине Власотинце www.vla-

sotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
на седници од 16. 12. 2017. године, 

01 број 06-94-14/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р. 

904.

На основу чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83-

14-др. закон и 101/16-др. закон) и чл. 15. ст. 1.

тачка 10. Статута општине Власотинце („Сл.

гласник града Лесковца“ број 12/08, 24/11 и 7/17),

Скупштина општине Власотинце на седници одр-

жаној дана 16. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

РАД ЗА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И

ЦРНА ТРАВА СА ФИНАНСИЈСКИМ

ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ 

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра

за социјални рад за општине Власотинце и Црна

Трава са финансијским планом за 2018. годину,

број 9-551-9/17 који је усвојен на седници Управног

одбора од 5. 12. 2017.

II

Програм рада Центра за социјални рад за општине

Власотинце и Црна Трава са финансијским планом

за 2018.годину, број 9-551-9/17 који је усвојен на

седници Управног одбора од 5. 12. 2017. године

је 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.vla-

sotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
на седници од 16. 12. 2017. године, 

01 број 06-94-15/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р. 

905.

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83-

14-др. закон и 101/16-др.закон) и чл. 15. ст. 1.

тачке 10. Статута општине Власотинце („Сл.

гласник града Лесковца“ број 12/08, 24/11 и

17/17), Скупштина општине Власотинце на сед-

ници одржаној дана 16. 12. 2017. године, донела

је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018.

ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Тури-

стичке организације општине Власотинце за 2018.

годину са Финансијским планом, број 188 од 6.

12. 2017. године.

II

Програм рада Туристичке организације општине

Власотинце за 2018. годину са Финансијским

планом, број 188 од 6. 12. 2017. године је 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.vla-

sotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 

на седници од 16. 12. 2017. године, 

01 број 06-94-16/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р. 
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906.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној

својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13,

105/14, 104/16-др. закон и 108/16), чл. 3. Уредбе

о условима прибављања и отуђења непокретности

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у

јавној својини и поступцима јавног надметања и

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“,

бр. 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), члана 13. тачка

26. и члана 72. став 1. Статута општине Власотинце

(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 12/08, 24/11 и

17/17), и члана 7. став 1. и чл. 15. Одлуке о при-

бављању и располагању стварима у јавној својини

општине Власотинце („Сл. гласник града Лес-

ковца“, бр. 20/14 и 30/16), решавајући по захтеву

Стаменковић Љубице из Власотинца, Скупштина

општине Власотинце, на седници одржаној 16.

12. 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак отуђења из

јавне својине општине Власотинце, поступком

непосредне погодбе по тржишној вредности по-

словног простора у ул. Душанова бр. 3-5 на КП

2489 КО Власотинце-варош, за коју није утврђена

намена, површине 8 м2, уписане код Одсека за

катастар непокретности Власотинца у листу не-

покретности бр. 4954, за КО Власотинце-варош,

као јавна својина Општине Власотинце. 

Члан 2.

Наведена непокретност из чл.1. ове Одлуке отуђује

се у виђеном стању путем непосредне погодбе

по цени која не може бити испод процењене

тржишне вредности утврђене од стране надлежног

органа, односно Пореске управе, филијала Вла-

сотинце. 

Члан 3.

Поступак отуђења непокретности у поступку не-

посредне погодбе, сагласно закону, подзаконским

актима и одлукама Скупштине општине Власо-

тинце, које уређују ову област, спроводи Комисија

за спровођење поступка располагања непокрет-

ности у јавној својини општине Власотинце (у

даљем тексту: Комисија), изабрана на седници

Скупштине општине Власотинце од 14. 9. 2017.

године у следећем саставу: 

1. Марија Коцић, председник комисије,

2. Снежана Голубовић Илић, заменик председника

комисије,

3. Маринко Ђорђевић, члан комисије,

4. Станковић Слободан, члан комисије,

5. Зоран Миљковић, члан комисије.

Стручне, административно-техничке и друге по-

слове за потребе Комисије, обавља Одељење над-

лежно за имовинско-правне послове Општиске

управе општине Власотинце.

Задатак Комисије је да:

- спроведе поступак непосредне погодбе за от-

уђење непокретности из члана 1. ове Одлуке

сагласно одредбама Уредбе о условима при-

бављања и отуђења непокретности непосредном

погодбом, давања у закуп ствари у јавној

својини и поступцима јавног надметања и при-

купљања писмених понуда („Сл. гласник РС“,

бр. 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17) и Одлуке о

прибављању и располагању стварима у јавној

својини општине Власотинце („Сл. гласник

града Лесковца“, бр. 20/014 и 30/16);

- по окончаном поступку непосредне погодбе

записник са одговарајућим предлогом достави

Скупштини на даљи поступак и одлучивање.

Члан 4.

Одлуку о отуђењу непокретности из члана 1. ове

Одлуке, доноси Скупштина општине Власотинце

након спроведеног поступка непосредне погод-

бе.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Сл. гласнику града Лесковца''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 

01 број 06-94-17/2017 

16. 12. 2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Братислав Петровић, с.р. 
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907.

На основу чл. 39. ст. 1. Закона о култури („Сл.

гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16), чл. 32. ст.

1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.

гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.закон) и чл.

15. став 1. тачке 10. Статута општине Власотинце

(''Сл. гласник града Лесковца'', бр. 12/08, 24/11 и

17/17), Скупштина општине Власотинце на сед-

ници одржаној 16. 12. 2017. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВД ДИРЕКТОРА

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Бобану Димитријевићу,

дипл.социологу из Орашја, престао мандат на

функцији ВД директора Културног центра Вла-

сотинце, на коју је изабран решењем Скупштине

општине Власотинце, 01 број 06-26-39/17 од 27.

4. 2017. године.

II 

До престанка мандата именованог дошло је због

истека периода на који је именован.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

IV

Ово решење је коначно.Против овог решења

може се покренути спор пред Вишим судом у

Лесковцу у року од 30 дана од дана пријема ре-

шења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 16. 12. 2017. године, 

01 брoj 06-94-19/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р. 

908.

На основу чл.37. Закона о култури („Сл.гласник

РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16), чл. 32. ст. 1. тачке

9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник

РС“ број 129/07 и 83/14-др. закон) и чл. 15. став

1. тачке 10. Статута општине Власотинце (''Сл.

гласник града Лесковца'', бр. 12/08 и 24/11), Скуп-

штина општине Власотинце на седници одржаној

16. 12. 2017. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ВЛАСОТИНЦЕ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Бобан Димитријевић, дипл.социо-

лог из Орашја, за вршиоца дужности директора

Културног центра Власотинце, до именовања ди-

ректора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже

шест месеци.

II

Вршилац дужности директора има сва права,

обавезе и овлашћења директора.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Диспозитив решења објавити у „Службеном глас-

нику града Лесковца“, а решење са образложењем

објавити на интернет страници општине Власо-

тинце www.vlasotince.org.rs.

V

Ово решење је коначно.Против овог решења

може се покренути спор пред Вишим судом у

Лесковцу у року од 30 дана од дана пријема ре-

шења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 16. 12. 2017. године, 

01 бр. 06-94-20/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Братислав Петровић, с.р. 

909.

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити

(„Сл. глaсник РС“ број 24/11), члана 32. став 1.

тачка 9. Закона о локалној самоуправи ('' Службени
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гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-

др. закон), члана 15. став 1. тачка 10.Статута оп-

штине Власотинце (''Службени гласник града

Лесковца'', бр. 12/08, 24/11 и 17/17), Скупштина

општине Власотинце, на седници одржаној 16.

12. 2017. године донела је 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА

СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА И

ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Марини Радосављевић из

Власотинца, престао мандат на месту члана

Управног одбора Центра за социјални рад за оп-

штине Власотинце и Црна Трава, из реда пред-

ставника локалне самоуправе, због подношења

оставке. 

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Центра

за социјални рад за општине Власотинце и Црна

Трава, из реда представника локалне самоуправе,

Драган Стефановић из Власотинца, С.Јаковљевића

бр.11.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

се у ''Службеном гласнику града Лесковца''. 

IV 

Ово решење је коначно.Против овог решења

може се покренути поступак код Управног суда

у Београду у року од 30 дана од дана пријема

овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 

дана 16. 12. 2017. године, 

01 бр. 06-94-21/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Братислав Петровић, с.р. 

910.

На основу чл. 32. ст.1.тачка 6.Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007,

83/2014-др. закон 101/16-др. закон), члана 34. и

45. Закона о финансирању локалне самоуправе

("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,

99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени

дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016,

91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др.

закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64.

и 209. Закона о социјалној заштити („Службени

гласник РС“, бр. 24/2011) и члана 2. Уредбе о на-

менским трансферима у социјалној заштити

("Службени гласник РС" бр.18/16) и члана 15. ст.

1. тачка 7. Статута општине Власотинце („Служ-

бени гласник града Лесковца“, бр.12/08, 24/11 и

17/17), Скупштина општине Власотинце на сед-

ници одржаној дана 16. 12. 2017. године, донела

је

ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ

РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ

ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге

социјалне заштите општине Власотинце које се

финансирају из средстава наменског трансфера

и изворних прихода јединице локалне самоуправе

у 2018. години.

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана

остварује појединац и породица за 2018. годину,

у висини, под условима и на начин утврђен Зако-

ном о социјалној заштити, Уредбом о наменским

трансферима у социјалној заштити, Законом о

јавним набавкама и Уговором о наменским транс-

ферима за 2018. годину.

Члан 2. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета

општине Власотинце за 2018. годину у области

пружања услуга социјалне заштите предвиђених

у разделу 5, апропријације од 32-40, Одлуке о

буџету у укупном износу од 39.477.000 динара,

распоређују се и користе на начин исказан у сле-

дећој табели:
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Члан 3.

Јединица локалне самоуправе стара се о реали-

зацији и квалитету спровођења услуга социјалне

заштите за 2018. годину у складу са начелима

прописаним Законом о социјалној заштити.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику града Лес-

ковца“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06-94-22/2017 

16. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р. 

911.

На основу члана 110., 111., 120. и 209. Закона о

социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', број

24/2011), чл. 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-

др.закон и 101/16-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 сед-

ници одржаној дана 16. 12. 2017. године, донела

је

ОДЛУКУ 

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ

ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

(„Сл. гласник града Лесковца“,бр. 24/11, 8/15,

12/15, 30/16 и 17/17)

У Одлуци о правима и услугама у социјалној за-

штити општине Власотинце („Сл. гласник града

Лесковца“, бр. 24/11, 8/15, 12/15, 30/16 и 17/17),

врши се измена и допуна на следећи начин:

Члан 1.

У члану 6. ст. 5. брише се.

Члан 2.

Иза члана 8. додају се чланови 8а и 8б, који гла-

се:

1а ПРАВО НА ПОСЕБНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ

8а.

Право на посебну новчану помоћ обезбеђује се:

- појединцу који се нађе у изузетно тешкој здрав-

ственој ситуацији коју не може самостално

превазићи и то када је услед тешке болести

неопходно извршити оперативне захвате, спро-

вести специфичну лекарску терапију, набавити

неопходна медицинско-техничка помагала, им-

плантанте и медицинска средства;
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- појединцу и породици која се нађе у стању

тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене

угрожености, коју не може самостално да пре-

вазиђе, изазаване пожаром, земљотресом, по-

плавом или другом непогодом у којој је потпуно

или знатно оштећен/уништен стамбени објекат

који користе.

8б.

Право на посебну новчану помоћ може се признати

највише три пута у току календарске године.

Висину посебне новчане помоћи утврђује Центар

за социјални рад општине Власотинце, у завис-

ности од потреба и стања појединца, односно

породице, на основу процене стручног тима

Центра у сваком појединачном случају, тако да

укупно исплаћени износ посебне новчане помоћи

у календарској години не може бити већи од три

просечне нето зараде по запосленом остварене у

општини Власотинце у месецу који претходи ме-

сецу у коме се врши исплата.

Члан 3.

У осталом делу ова Одлука остаје непромењена.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику града Лес-

ковца", а примењује се од 1. 1. 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
16. 12. 2017. године, 

01 број 06-94-23/2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

912. 

Скупштина општине Власотинце на основу члана

27. став 10. Закона о јавној својини („Службени

гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,

104/2016 и 108/2016), Уредбе о условима при-

бављања и отуђења непокретности непосредном

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини

и поступцима јавног надметања и прикупљања

писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12,

48/15, 99/15 и 42/17) члана 14. став 1. Одлуке

Скупштине општине Власотинце о прибављању

и располагању стварима у јавној својини општине

Власотинце, 01 бр. 06-45 од 27. 9. 2014. године

(„Службени гласник града Лесковца, бр. 20/14) и

допуни Одлуке Скупштине општине Власотинце

о прибављању и располагању стварима у јавној

својини општине Власотинце, 01 бр.06-33-5/2016

од 25. 6. 2016. године („Службени гласник града

Лесковца, бр. 30/16), на седници одржаној дана,

16. 12. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  У

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ

Члан 1.

Овом одлуком покреће се поступак за прибављање

непокретности у јавну својину општине Власо-

тинце и то:

1. помоћна зграда, површине 554 м2, објекат бр.

1 која се код Службе за катастар непокретности

у Власотинцу води на кп. бр. 865/3 по ЛН бр.

4865 за КО Власотинце-варош и

2. задружни дом-зграда културе, површине 438

м2, објекат бр. 1 која се код Службе за катастар

непокретности у Власотинцу води на кп. бр.

3498 по ЛН бр. 1124 за КО Орашје 

Члан 2. 

Објекти из члана 1. ове Одлуке су у власништву

Републике Србије на којима право коришћења

има ЗЗ „ВИНАРСКА ВИНОГРАДАР“ Власотинце

у стечају. 

Поступак продаје имовине стечајног дужника на

основу решења Привредног суда у Лесковцу

спроводи стечајни управник стечајног дужника

З.З. „ВИНАРСКА ВИНОГРАДАР“ Власотинце 

Објекти се продају у виђеном стању, путем јавног

надметања које ће се одржати дана 11. 1. 2018.

године у канцеларији стечајног управника З.З.

„ВИНАРСКА ВИНОГРАДАР“ у Лесковцу. 

Члан 3. 

Поступак прибављање непокретности у јавну

својину опшптине сагласно закону, подзаконским

актима и одлукама Скупштине општине Власо-

тинце, које уређују ову област, спроводи Комисија

за спровођење поступка располагања непокрет-

ностима у јавној својини општине Власотинце,

изабрана на седници Скупштине општине Вла-

сотинце од 14. 9. 2017. године у следећем саста-

ву:
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1. Марија Коцић, председник комисије

2. Снежана Голубовић-Илић, заменик председника

комисије

3. Маринко Ђорђевић, члан

4. Слободан Станковић, члан 

5. Зоран Миљковић, члан.

Стручне, административно-техничке и друге по-

слове за потребе Комисије, обавља Одељење над-

лежно за имовинско-правне послове Општинске

управе општине Власотинце.

Задатак комисије је да:

- разгледа имовину која је предмет продаје

- припреми сву документацију за учешће на јав-

ном надметању

- пријави учешће на јавном надметању и учествује

на јавном надметању

По окончаном поступку јавног надметања запис-

ник са одговарајућим предлогом доставити Скуп-

штини на даљи поступак и одлучивање. 

Члан 4. 

Одлуку о прибављању непокретности из члана

1. ове Одлуке, доноси Скупштина општине Вла-

сотинце након окончаног поступка јавног надме-

тања.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 бр.06-94-24/17 

16. 12. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Братислав Петровић, с.р. 

ЛЕБАНЕ

913.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему

("Сл. гласник РС" број 54/09 и 73/10), Закона о

изменама и допунама закона о буџетском систему

("Сл. гласник РС" број 101/10, 101/11, 93/12 и

108/13), члана 32. Закона о локалној смоуправи

("Сл. гласник РС" број 129/07 и 83/2014) и Закона

о изменама и допунама закона о финансирању

локалних самоуправа (Сл. гласник РС" број 47/11

и 93/12) и члана 17. 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), а на предлог Општинског већа, Скуп-

штина општине Лебане на седници одржаној 20.

12. 2017. године, донела је:

ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет општине Лебане за 2018 годину састоји се

од:

1) Укупних прихода и примаша буџета опшгине

Лебане за годину у износу од 952.856.756,00

динара

2) Укупних издатака буџета са средствима буџетске

резерве, у износу од 952.809.739,00 динара

3) Утврђује се суфицит у износу од 47.017,00 ди-

нара

Приходи и примања, расходи и издаци буџета

општине Лебане за годину (у даљем тексту:

Буџет), састоје се од:
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 7 + 8 942,856,756.00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 938,809,739.00

3. Буџетски дефицит (7+8) - (4+5) 4,047,017.00

4. Укупан фискални дефицит ((7+8) - (4+5)) - 62 4,047,017.00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1. Примања од задуживања 91 10,000,000.00

2. Примања од продаје финансијске имовине 92

3. Издаци за отплату главнице дуга 61 14,000,000.00

4. Нето финансираше (91+92)-(61+6211) -4,000,000.00

5. Укупан фискални дефицит плус нето финансирање (((7+8) - (4+5)) - 62) + 

((91+92)- (6211+61)) 47,017.00

В. СУФИЦИТ 47,017.00



Члан 1а.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лебане за годину утврђени су у следећим из-

носима:
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Члан 2.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018 и 2019. годину у складу са стратегијо.м

развоја општине Лебане за период 2010 - 2020., исказују се у следећем прегледу:
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3.

Укупна примања буџета и приходи из осталих иизвора планирају се у следећим износима и то:
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Члан 3а.

Расходи и издаци буџета општине Лебане за годину, по основним наменама, утврђени су и

распоређени у следећим износима по економским класификацијама:
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П. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

Средства буџета у износу од 927.718.197,00 динара и средства из осталих извора корисника буџета

у износу од 25.091.542,00 што укупно износи 952.809.739,00 динара распоређују се по корисницима

и врстама издатака, и то:
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Члан 5.

Средства буџета у износу од 952.809.739,00 динара утврђени су и распоређени по програмској кла-

сификацији, и то:
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Члан 6.

Финансирање буџетских странака вршиће се у

складу са Законом о финансирању политичких

активности.

Члан 7.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства

у висини од 4619283.00 динара укупних прихода

у 2018 години. Председник општине подноси из-

вештај скупштини општине о реализацији одлуке

о буџету и коришћењу средстава сталне и текуће

резерве буџета.

Члан 8.

У текућу буџетску резерву планирају се средства

у износу од 13.857,851,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве користе се за

непланиране сврхе за које нису извршене апро-

пријације или за сврхе које се у току године

покаже да апропријације нису биле довољне. Од-

пукс о коришћењу средстава текуће буџетске ре-

зерве доноси председник општине. Одоборна

средства по овом основу представљају повећање

апропријације директних корисника за одређене

намене и исказујс се на конту намена за коју су

средства усмерена.

Члан 9.

Функција наредбодавца и рачунополагача не могу

се поклапати,

Наредбодавац је функционер, односно руководилац

корисника буџетских средстава, односно лице

које је одговорно за управљање средствима, пре-

узимање обавеза, издавање налога за плаћање

који се извршавају из средстава органа, као и за

издавање налога за уплату средстава која припадају

буџету.

Рачунополагач је лице које је према општем и

појединачном акту органа одговорно за законитост,

исправност и састављање исправа о пословној

промени и другим пословним догађајима који се

односе на коришћење средстава органа, односно

буџетских апропријација, као и за законитост и

исправност састављања исправа о пословној про-

мени и другим догађајима у вези са коришћењем

средстава и друге имовине.

Члан 10.

Распоред остварених прихода врши се тромесеч-

ним плановима, које доноси надпежни орган за

финансије. Директни корисник средстава може

вршити плаћање у границама квота за свако тро-

месечје.

Члан 11.

Средства распоређена за финансирање програма

корисника буџета, корисницима се преносе на

осиову њиховог захтева и у складу са одобреним

квотама у тромесечним плановима буџета. Уз за-

хтев, корисници су дужни да доставе комплетну

документацију за плаћање (копију).

Члан 12.

Корисници средстава буцета могу користити сред-

ства распоређена овом одлуком само за намене

за које су им по њиховим захтевима та средства

одобрена и пренета.

Члан 13.

На терет буџетских средстава корисник може

преузимати обавезе само до износа апропријације

утврђене овом одлуком.
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Члан 14.

Буџетски корисници су дужни да на захтев органа

за финансирање ставе на увид документацију о

њиховом финансирању, као и да достављају из-

вештаје о остварењу прихода и извршењу расхода

у одређеном периоду. Буџетски корисници (ди-

ректни и индиректни) су дужни да обавесте скуп-

штину општине о свим променама.

Члан 15.

Средства распоређена овом одлуком преносе се

корисницима сразмерно оствареним приходима

буџета. Ако се у току године примања буџета

смање, издаци буџета ће се извршити по приори-

тетима.

Члан 16.

Ако корисници буџетских средстава не остваре

додатне приходе у планираном износу, апро-

пријације утврђене из прихода неће се извршити

на терет средестава буџе га. Ако корисници бу-

џетских средстава остваре додатне приходе у из-

носу већем од планираног овом одлуком, могу

користити та средства до нивоа до ког су та сред-

ства и остварена, а за намене утврђене овом од-

луком

Члан 17.

Средства остварена од уштеда преусмеравају се

одобравањем апропријације на име одређених

расхода У износу од 10% вредности апропријације

за расход чији се износ умањује.

Члан 18.

Директни и индиректни корисници буџетских

средстава, чија се делатносту целини или претежно

финансира из буџета, умањиће обрачунату амор-

тизацију за рад у 2018. години сразмерно делу

средстава обезбеђених из буџета.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава не могу заснивати

радни однос са новим лицима ради попуњавања

слободних, односно упражњених радних места

до даљег на основу члана 1. Закона о изменама и

допунама закона о буџетском ситему (Сл. гласник

РС, бр 108/2013).

Члан 20.

Јавне набавке се врше у складу са Законским од-

редбама Републике Србије које регулишу ову

област. Вредност јавних набавки биће одређена

Законом о буџету Републике Србије.

Набавком мале вредености сматра се набавка у

вредности прописаној законом. 

Члан 21.

Средства која се 1. јануара 2018. године налазе

на рачунима директних корисника средстава

буџета усмеравају се па консолидован рачун оп-

штине.

Корисници буџетских средстава, до 31. јануара

пренеће на рачун сва средства која нису утрошена

за финансирање расхода у 0 године.

Члан 22.

У случају да за извршење одређеног плаћања ко-

рисника средстава буџета није постојао правни

основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 23.

У случају недовољног прилива средства буџета,

за редовно измирење обавеза председник орштине

може се задужити у складу са одредбама члана

35. Закона о јавном дугу (Сл. гласник РС, бр.

61/2005.).

Члан 24.

Локална власт се задужује на основу одлуке над-

лежног органа локалне власти уз мишљење Ми-

нистарства финансија до износа који не може

бити већи до 50% укупно остварених прихода

буџета у 0 години.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџета који

користе пословни простор у државној својини, а

финансирају се средствима буџета, не плаћају

закуп у 2018. години.

Члан 26.

Спортски клубови ће користи средства буџета

локалне власти сходно Закону о спорту и Пра-

вилнику о финансирању/суфинансирању у области

спорта и физичке културе, а удружења грађана

сходно Закону о удружењима и Правилником о

начину финансирања пројеката удружења грађа-

на.
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Члан 27.

Ову|одлуку доставити Министарству финансија

и објавити у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

Члан 28.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“,  а примењиваће се од 1. 1. 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 400-1601

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

914.

На основу члана 76. и 77. Закона о запосленима

у аутономним покрајинама и јединицама локалне

самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016),

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.

закон) и члана 39. ст. 7. 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), Скупштина општина Лебане на

седници одржаној дана 20. 12. 2017. године,

донела је следећу

ОДЛУКУ 

О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ

ЛЕБАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Кадровски план општине Лебане за 2018.годину

састоји се од збирног приказа броја запослених

према радним местима на којима су запослени и

као и према звањима, затим од броја запослених

који су у радном односу на неодређено време а

који су потребни у години за коју се доноси кад-

ровски план, броја запослених у радном односу

на одређено време у кабинету председника оп-

штине као посебне организационе јединице као

и запослених због повећаног обима посла.

На основу усвојеног кадровског плана доноси се

Правилник о унутрашњем уређењу и системати-

зацији радних места, односно измене и допуне

наведеног правилника.

Члан 2.

У органима општине Лебане укупно је система-

тизовано 69 радних места са 73 извршиоца.

Члан 3.

Укупан планирани број запослених на неодређено

време за 2018. годину је 73.

I. Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца 73

Службеници:

Положаји у првој групи 1;

Самостални саветник 12;

Саветник 18;

Млађи саветник 2;

Сарадник 8;

Млађи сарадник 5;

Виши референт 9;

Референт 8;

Млађи референт 0;

Намештеници:

Прва врста радних места 0;

Друга врста радних места 0;

Трећа врста радних места 0; 

Четврта врста радних места 7; 

Пета врста радних места 3;

II. Радна места службеника Број 

и намешт. у кабинету извршилаца 10

председника општине

Помоћници председника 3;

Службеници: 

Самостални саветник 0; 

Саветник 0;

Млађи саветник 0; 

Сарадник 1;

Млађи сарадник 0; 

Виши референт 1; 

Референт 0;

Млађи референт 0;

Намештеници:

Прва врста радних места 0;
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Друга врста радних места 0;

Трећа врста радних места 0;

Четврта врста радних места 0;

Пета врста радних места 0.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-359

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић

915.

На основу члана 130. став 3, члана 135. став 2.

тачка 1) Закона о здравственој заштити (Сл. Глас-

ник РС број 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010,

57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и

106/2015) и члана 39. став 10. Статута општине

Лебане ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 16/2008,

21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14

12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина општине

Лебане, на седници од одржаној дана 20. 12.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ

I

РАЗРЕШАВА СЕ Војин Трајковић, спец. биохемије

из Лебана, функције директора Дома здравља

Лебане, због поднете оставке.

II

Мандат разрешеном директору престаје закључно

са 20. 12. 2017. године.

III

Решење доставити Дому здравља Лебане и раз-

решеном директору.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-360

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

916.

На основу члана 130. став 3, члана 134. Закона о

здравственој заштити (Сл. гласник РС број

107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011,

119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015)

и члана 39. став 10. Статута општине Лебане

("Сл.гласник града Лесковца", бр. 16/08 и 21/08,

09/09, 17/09, 04/10), Скупштина општине Лебане,

на седници од одржаној дана 20. 12. 2017. године,

донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију вршиоца дужности

директора Дома здравља Лебане др Тања Стојано-

вић, лекар опште праксе из с. Тогочевце, општина

Лебане.

II

Мандат в.д. директора почиње да тече почев од

21. 12. 2017. године.

III

Решење доставити Дому здравља Лебане и име-

нованом в.д. директору.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-361

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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917.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014-

др. закон) члана 39. и 131. 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), Скупштина општина Лебане

на седници одржаној дана 20. 12. 2017. године,

донела је

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Члан 1.

У Статуту општине Лебане („Службени гласник

општине Лесковац“, број 16/2008, 21/2008, 09/2009,

17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015

и 27/2015), у члану 15. после тачке 19. додаје се

нова тачка која гласи:

,,19а) Израђује План одбране који је саставни

део Плана одбране Републике Србије, предузима

мере за одбрану правних лица у делатностима

из своје надлежности и Плана одбране Репуб-

лике Србије, предузима мере за функционисање

локалне самоуправе у ратном и ванредном

стању, спроводи мере приправности и предузима

друге мере потребне за прелазак на организацију

у ратном и ванредном стању.“

Члан 2.

У члану 66. после тачке 6. додају се две нове

тачке која гласе:

,,6а) Доноси План одбране који је саставни део

Плана одбране Републике Србије и обавља

друге послове у складу са Законом“;

66) У случају ратног стања, доноси акте из над-

лежности скупштине, с тим што је дужно да

их поднесе на потврду скупштини чим она

буде у могућности да се састане.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а

објавиће се у “Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 06-215/1

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

918.

На основу члана 7. став I. Закона о финансирању

локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 62/06,

47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-

усклађени дин. изн. и 95/15- усклађени дин. изн.,

83/2016, 91/2016- усклађени дин. изн. и 104/2016-

др. закон ) и члана 39. Статута општине Лебане

(„Сл. гласник града Лесковца бр. 16/2008 и

21/2008), Скупштина општине Лебане наседници

одржаној дана 20. 12. 2017. године донела је:

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама СО

Лебане („Службени гласник града Лесковца бр.

4/2010, 8/2014 и 23/2014) у Таксеној тарифи,

мења се тарифни број 2. и гласи:

1. За држање моторних друмских и прикључних

возила, осим пољопривредних возила и машина,

утврђује се комунална такса у годишњем из-

носу.

2. Комунална такса по овом тарифном броју

плаћа се приликом регистрације возила из

тачке 1. овог тарифног броја и то:

1. за путничке аутомобиле према радној запремини

мотора :

- до 900 см3, 400 динара;

- преко 900 см3 до 1150 см3, 450 динара;

- преко 1150 см3 до 1300 см3, 800 динара;

- преко 1300 см3 до 1350 см3, 1.200 динара;

- преко 1350 см3 до 1600 см3    1.200 динара;

- преко 1600 см3до 1800 см3, 1.800 динара;

- преко 1800 см3 до 2000 см3, 1.800 динара;

- преко 2000 см3 до 2500 см3, 3.000 динара;

- преко 2500 см3 до 3000 см3, 3.000 динара;

- преко 3000 см3 до 3150 см3, 4.500 динара;

- преко 3150 см3, 4.500 динара;

2) за теретне и радне приколице 

(за путничке аутомобиле ), 500 динара.

3) за теретна возила :

- за камионе до 2 т носивости, 1400 дин.

- за камионе 2 т до 5 т носивости, 2000 дин.
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- за камионе 5 т до 12 т носивости, 3500 дин.

- за камионе преко 12 т носивости, 5000 дин. 

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а

објавиће се у “Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-362

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

919.

На основу члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о

локалној самоуправи ("Службени гласник РС",

број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 39. ст.

1. тачке 10. Статута општине Лебане („Службени

гласник Г рада Лесковца , број 16/08, 21/08, 09/09,

17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15),

Скупштина општина Лебане на седници одржаној

дана 20. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланства у Над-

зорном одбору Центра за социјалии рад Лебане,

и то:

1. Миодраг Јовановић из Поповца,

2. Перица Глигоријевић из Лебана, ул. Цара Ду-

шана 51/19 Лебане, и

3. Милан Шкрбић из Пертата.

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора

Центра за социјални рад Лебане и то:

1 Станоје Стаменковић из Шумана,

2. Цекић Маја из Лебана,

3. Јовић Весна из Шилова.

III

Решење доставити разрешеним и именованим

члановима Надзорног одбора и Центру за со-

цијални рад Лебане.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-352/1

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

920.

На основу члана 32. ст. 1. гачка 9. Закона о

локалној самоуправи ("Службени гласник РС",

број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 39. ст.

1. тачке 10. 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),

Скупштина општина Лебане на седници одржаној

дана 20. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ

I

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора

Центра за социјални рад Лебане, и то:

1. Јовановић Бојан бив. из Шилова - представник

запослених.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Центра

за социјални рад Лебане, и то:

1. Марија Стојиљковић Станковић правник из

Лебана - представник запослених.

III

Решење доставити разрешеном и именованом

члану Управног одбора и Центру за социјални

рад Лебане.
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IV

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-353/1

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

921.

На основу члана 116. став 5. и 13., а у вези са чл.

117. ст. 3 тачка 2. Закона о основама система об-

разовања и васпитања ("Службени гласник РС",

број 88/2017) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о ло-

калној самоуправи ("Службени гласник РС", број

129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 39. ст. 1.

тачке 10. 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),

Скупштина општина Лебане на седници одржаној

дана 20. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ

ДОМАНОВИЋ“ БОШЊАЦЕ

I

РАЗРЕШАВЈУ СЕ за чланства у Школском одбору

Основне школе „Радоје Домановић“ у Бошњацу

и то:

1. Младеновић Маријана- представник из реда

родитеља,

2. Зоран Ивковић из Тогочевца-представник ло-

калне самоуправе, и

3. Маја Станковић из Цекавице- представник ло-

калне самоуправе.

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Ос-

новне школе „Радоје Домановић“ у Бошњацу и

то:

1. Ћокић Виолета из Бошњаца - представник из

реда родитеља,

2. Павловић Горан из Пертата - представник ло-

калне самоуправе,

3. Денчић Роса из Пертата - представник локалне

самоуправе.

III

Решење доставити разрешеним и именованим

члановима Школског одбора и Основне школе

„Радоје Домановић“ Бошњаце.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-363

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић
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ЛЕСКОВАЦ

922.

На основу члана 58. Закона о Агенцији за борбу

против корупције (''Службени гласник Републике

Србије“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука

УС, 67/2013 – одлука УС, 112/12013 – аутентично

тумачење и 8/2015 – одлука УС ), члана 7. став 1.

Смерница за израду и спровођење плана интег-

ритета („Службени гласник Републике Србије“,

бр. 80/2010) и Одлуке о именовању групе за

израду Плана интегритета, бр. 1821/2016-IV од

4. августа 2016. године, радна група за израду

Плана интегритета, дана 19. 4. 2017. године,

донела је

ЕTИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА

ФУНКЦИОНЕРА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПОГЛАВЉЕ I

ПРЕДМЕТ И ОПШТА НАЧЕЛА

Члан 1.

Појам

У смислу овог кодекса, функционер локалне са-

моуправе (у даљем тексту функционер) је свако

изабрано, постављено и именовано лице у орга-

нима града.

Круг лица на која се односи Кодекс одређен је

широко, тако да обухвата:

- председника скупштине, заменика председника

скупштине, одборнике и секретара скупшти-

не;

- градоначелника и његовог заменика;

- чланове Градског већа;

- главног урбанисту и друге главне стручњаке

за поједине области и друга постављена и име-

нована лица у органима града;

- градског правобраниоца;

- грађанског браниоца;

- директоре јавних предузећа, установа и других

организација чији је оснивач град;

- чланове управних и надзорних одбора и друга

постављена и именована лица у јавним пред-

узећима, установама и организацијама које је

оснивао град.

Члан 2.

Предмет Кодекса

Предмет овог кодекса је дефинисање етичких

стандарда понашања на које се обавезују функ-

ционери локалне самоуправе у обављању функција

и упознавање грађана са етичким стандардима

понашања које они имају право да очекују од

својих локалних функционера.

Члан 3.

Првенство закона и јавног интереса 

над приватним

Функционер локалне самоуправе обавља своју

функцију по закону.

Функционер у обављању функције поступа ис-

кључиво у јавном интересу, а не у свом личном,

приватном, групном или страначком интересу.

Члан 4.

Поштовање изборне воље грађана

Изабрани функционер локалне самоуправе обавља

своје дужности у оквиру права и у складу са

мандатом који је добио од својих бирача и одго-

воран је свим грађанима локалне заједнице, укљу-

чујући и оне бираче који нису гласали за њега

или за изборну листу са које је изабран.

Поштујући избор бирача, а нарочито ако је изабран

са страначке листе кандидата, изабрани функ-

ционер локалне самоуправе треба да избегава да

током свог мандата промени странку којој је при-

падао у време избора.

Члан 5.

Начин обављања јавне функције

Функционер локалне самоуправе обавља јавну

функцију савесно, поштено и непристрасно, уз

отвореност и одговорност за своје одлуке и по-

ступке.

Функционер ће се ангажовати у унапређењу рада

локалне самоуправе и у размени искустава које

организују централне и локалне власти.

Страна 3226 - Број 26 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   23. децембар 2017.

АКТИ ГРАДСКИХ ОРГАНА



Током свог мандата, ни у обављању функције, ни

у приватном животу, функционер локалне само-

управе неће се понашати на начин који би дегра-

дирао углед функције коју обавља.

Члан 6.

Однос са другим функционерима,

запосленима и грађанима

У обављању функције, функционер поштује права

свих других функционера и службеника. Функ-

ционер ће се учтиво, са поштовањем и без дис-

криминације односити према грађанима, колегама,

запосленима и медијима.

Функционер локалне самоуправе неће подстицати

нити помагати друге функционере и службенике

да приликом вршења својих дужности крше

начела успостављена овим кодексом.

Фунционер ће јавно указивати на све случајеве

незаконитог и неетичког понашања и кршења

правила овог кодекса.

ПОГЛАВЉЕ II

СТАНДАРДИ У ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ

Глава 1.

Општи принципи

Члан 7.

Забрана сукоба интереса

Функционер локалне самоуправе неће вршити

своје дужности, односно користити овлашћења

свог положаја у циљу остваривања својих личних

или групних интереса.

Функционер ће избегавати сваки облик понашања

који би могао да доведе до давања предности

приватним интересима над јавним, чак и ако

такво понашање није формално забрањено.

Члан 8.

Давање података о имовинском стању

Функционер локалне самоуправе ће се придржа-

вати свих важећих прописа који предвиђају

обавезу давања података о имовинском стању.

Члан 9.

Ограничење обављања више функција

Функционер локалне самоуправе ће поштовати

законска ограничења у погледу обављања више

јавних функција истовремено.

Функционер ће избегавати обављање других

јавних функција, односно делатности које га оме-

тају у обављању његових дужности.

Глава 2.

Понашање пре ступања на функцију

изабраних лица

Члан 10.

Изборна кампања

Изборна кампања кандидата за изборне функције

локалне самоуправе има за циљ да грађанима

пружи информације и објашњења о политичким

програмима кандидата.

Кандидат неће тежити да прибави гласове бирача

на било који други начин осим убедљивом аргу-

ментацијом.

Посебно, кандидат неће покушавати да прибави

гласове клеветањем и изношењем неистина о

другим кандидатима, коришћењем насиља или

претњи, злоупотребом функције коју обавља,

нити пружањем или обећавањем противуслуга.

Члан 11.

Трошкови изборне кампање

Кандидат за функционера локалне самоуправе

ће трошкове своје изборне кампање држати у ра-

зумним границама.

Кандидат за функционера локалне самоуправе

ће давати тачне и потпуне информације о природи

и висини трошкова своје изборне кампање.

Локални функционер ни у ком случају неће ко-

ристити службена средства или имовину за потребе

своје изборне кампање.
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Глава 3.

Понашање током обављања функције

Члан 12.

Неспојивост надзорних функција

Функционер локалне самоуправе ће се изузети

из рада органа и тела када ти органи и тела врше

надзор над његовим радом.

Функционер неће бити запослен, нити ће уче-

ствовати у раду органа и тела над којима врши

надзор по службеној дужности.

Члан 13.

Одлучивање

Функционер локалне самоуправе ће при одлучи-

вању у највећој могућој мери уважити ставове

грађана изражене у јавној расправи или на друге

начине.

Функционер при одлучивању неће себи пружати

било какву посредну или непосредну личну корист

нити тежити остваривању личних или приватних

интереса појединаца или група.

Члан 14.

Објављивање сукоба интереса

Ако функционер локалне самоуправе има приватни

интерес у ствари о којој расправља и одлучује

орган или тело чији је он члан, дужан је да пре

учешћа у расправи, а најкасније пре почетка од-

лучивања, саопшти постојање таквог приватног

интереса.

Функционер ће се уздржати од било какве изјаве

или гласања о питањима у вези с којима има

приватни интерес.

Члан 15.

Образлагање одлука

Функционер локалне самоуправе ће за сваку своју

одлуку давати образложење када грађани од њега

то траже, уз навођење свих чињеница и околности

на којима је та одлука заснована, а посебно који

прописи су примењени.

У недостатку правила и прописа, образложење

одлуке ће обухватити елементе као што су укази-

вање на њену уравнотеженост, правичност и са-

гласност са јавним интересом.

Члан 16.

Борба против корупције

Функционер локалне самоуправе ће се у обављању

функције уздржати од било каквог понашања

које би, по важећем међународном или домаћем

кривичном праву, могло да се окарактерише као

активно или пасивно подмићивање.

Функционер ће се активно ангажовати у откривању

и борби против свих облика корупције у локалној

заједници.

Члан 17.

Забрана примања и давања поклона

Функционер локалне самоуправе неће тражити

нити примити, односно дозволити другом лицу

да у његово име или у његову корист прими по-

клон, услугу, гостопримство или било какву другу

врсту користи у вези са вршењем функције, осим

пригодних и протоколарних поклона минималне

вредности.

Глава 4.

Надзор

Члан 18.

Буџетска и финансијска дисциплина

У управљању и коришћењу јавних средстава

функционер локалне самоуправе ће поступати

са пажњом доброг домаћина.

Функционер ће се придржавати буџетске и фи-

нансијске дисциплине која обезбеђује исправно

управљање јавним приходима, на начин регулисан

важећим прописима.

Функционер неће предузимати ништа што би

могло довести до тога да се буџетска средства

користе посредно или непосредно у приватне

сврхе.

Члан 19.

Сарадња у спровођењу мера надзора

Функционер локалне самоуправе неће ометати

примену било које на закону засноване мере над-

зора од стране органа унутрашње или спољне

контроле.

Функционер ће се уредно придржавати сваке

привремене или коначне одлуке тих органа.
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Глава 5.

Односи са запосленима 

у локалној самоуправи

Члан 20.

Узорно понашање

Функционер локалне самоуправе ће својим по-

нашањем представљати добар узор свим запос-

ленима у органима и организацијама локалне са-

моуправе.

Члан 21.

Запошљавање и распоређивање

При запошљавању, распоређивању и унапређивању

запослених функционер локалне самоуправе до-

носи одлуке засноване искључиво на њиховој

стручности и професионалној способности и у

складу са циљевима, могућностима и потребама

службе.

Члан 22.

Поштовање улоге запослених

Фунционер локалне самоуправе ће се са пошто-

вањем односити према запосленима у служби и

неће утицати на њих да незаконито поступају,

нити да службено предузму или да пропусте да

предузму било шта чиме би се омогућила, њему

или другим појединцима или групама, посредна

или непосредна приватна корист.

Члан 23.

Унапређење улоге запослених

Функционер локалне самоуправе ће настојати да

обезбеди да се улога и задаци запослених у

служби остварују у потпуности.

Функционер ће предузимати и подстицати мере

и активности које доприносе унапређењу функ-

ционисања служби или одељења за чији рад је

одговоран и за мотивацију запослених који тај

рад обављају.

Функционер локалне самоуправе ће стварати

услове за унапређење свог знања и стручности,

као и знања и стручности запослених у служби.

Глава 6.

Понашање по завршетку функције

Члан 24.

Престанак обављања функције

Функционер локалне самоуправе неће предузимати

активности према организацијама и предузећима

над којима врши надзор, са којима су успостављени

уговорни односи или који су основани за време

његовог мандата, како би себи или другоме обез-

бедио личне и професионалне привилегије по

престанку обављања функције.

ПОГЛАВЉЕ III

Односи са јавношћу

Члан 25.

Јавност рада

Функционер локалне самоуправе ће настојати да

обезбеди јавност свог рада, као и функционисање

служби и органа за чији рад је одговоран.

Функционер ће одговарати на сваки јавно изречени

захтев који се односи на обављање његове функ-

ције, образложење његових поступака или функ-

ционисање служби и органа за чији рад сноси

одговорност.

Члан 26.

Односи са медијима

Функционер локалне самоуправе ће тачно и пра-

вовремено одговарати на све захтеве медија за

давање информација везаних за обављање своје

функције, али неће пружити ниједну поверљиву

службену информацију или информацију која се

тиче приватног живота трећих лица.

Функционер ће подстицати све мере које имају

за циљ унапређење медијског праћења његовог

рада и функционисања служби и одељења за

чији рад је одговоран.

Текст Кодекса ће бити објављен на интернет

страници града Лесковца и на огласним таблама,

а посебне брошуре ће бити доступне грађанима

и у седиштима органа и служби.
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Члан 27.

Упознавање функционера 

са садржином Кодекса

Функционер локалне самоуправе ће се упознати

са овим кодексом и даће писану изјаву да је то

учинио, а од момента упознавања има обавезу да

се понаша у складу са њим.

Члан 28.

Упознавање јавности са садржином Кодекса

Функционер локалне самоуправе ће промовисати

овај кодекс међу запосленима у служби, у јавности

и медијима, а с циљем унапређења свести о прин-

ципима кодекса и значаја њиховог придржавања

у функционисању локалне самоуправе.

Члан 29.

Праћење примене Кодекса

Надзор над применом овог Кодекса врши и објаш-

њења у вези са његовом садржином и применом

даје Радна група за израду Плана интегритета

образована Одлуком градоначелника града Лес-

ковца, број 1821/2016-IV од 4. августа 2016. го-

дине.

Члан 30.

Даном доношења Етичког кодекса понашања

функционера града Лесковца престаје да важи

Етички кодекс понашања функционера града Лес-

ковца који је усвојен на седници радне групе за

израду плана интегритета одржаној 30. августа

2016. године.

Члан 31.

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Број: 2760/2017-IV У 

Лесковцу, 19. 4. 2017. године

КООРДИНАТОР

Милан Поповић, с.р.

923. 

На основу члана 58. Закона о Агенцији за борбу

против корупције (''Службени гласник Републике

Србије“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука

УС, 67/2013 – одлука УС, 112/12013 – аутентично

тумачење и 8/2015 – одлука УС ), члана 7. став 1.

Смерница за израду и спровођење плана интег-

ритета („Службени гласник Републике Србије“,

бр. 80/2010) и Одлуке о именовању групе за

израду Плана интегритета, бр. 1821/2016-IV, oд

4. августа 2016. године, радна група за израду

Плана интегритета, дана 19. 4. 2017. године,

донела је 

КОДЕКС 

ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ

ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ

УПРАВИ, ГРАДСКОМ

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА

БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА

ЛЕСКОВЦА ОПШТА НАЧЕЛА 

Члан 1. 

Овај Кодекс се односи на све запослене у Градској

управи, Градском правобранилаштву и Служби

за буџетску инспекцију Града Лесковца (у даљем

тексту: запослени), који су дужни да у свом по-

нашању примењују стандарде прописане Кодек-

сом, с обзиром на то да понашање запосленог у

Градској управи, Градском правобранилаштву и

Служби за буџетску инспекцију ни у ком случају

није његова приватна ствар, него представља оп-

штеприхваћену личну и професионалну обавезу

свих запослених. 

Овим Кодексом се уређују правила понашања и

пословне етике запослених и то од доласка на

рад, за време рада, до одласка са рада, а у складу

са моралним и професионалним нормама и оп-

штеприхваћеним вредностима. 

Изрази који се у овом Кодексу односе на запослене

– физичка лица родно су неутрални (подједнако

се односе на лица оба пола). 

Члан 2. 

Сврха овог Кодекса је: 

- да утврди стандарде личног и професионалног

интегритета и правила понашања запослених; 

- да подржи запослене у поштовању ових стан-

дарда;
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- да упозна грађане какво понашање имају право

да захтевају и очекују од запослених; 

- да допринесе изградњи поверења грађана у

локалну власт; 

- да допринесе успостављању ефикасније и од-

говорније Градске управе, Градског правобра-

нилаштва и Службе за буџетску инспекцију.

ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 3.

Запослени је дужан да се увек понаша на начин

којим се чува и унапређује поверење грађана у

локалну самоуправу.

Члан 4.

Запослени своју дужност треба да обавља у

складу са правним прописима и професионалним

и етичким стандардима.

Запослени треба да свој посао обавља политички

непристрасно, без покушаја ометања мера, одлука

или активности јавних власти.

Запослени треба увек да даје предност јавном

над приватним интересом.

Од запосленог се очекује да својим понашањем,

како у професионалном деловању тако и у при-

ватном животу, ничим не наруши углед органа у

коме је запослен.

Члан 5.

Запослени има обавезу да се с поштовањем

односи према носиоцима законито изабране ло-

калне власти, према другим запосленима, као и

према грађанима.

Члан 6.

Од запосленог се очекује: 

- да буде поштен, непристрасан и ефикасан; 

- да своје послове обавља часно, стручно и са-

весно у складу са највишим професионалним

стандардима, прописима и роковима; 

- да се стално стручно усавршава; 

- да буде љубазан и предусретљив у свим својим

службеним опхођењима са грађанима, колегама

и руководиоцима.

Члан 7.

У обављању својих дужности, запослени не сме

неоправдано и недозвољено да прави разлику

или неједнако поступа према лицу или групи с

обзиром на њихова лична или стечена својства и

припадност (на пример, раса, боја, пол, национална

припадност, друштвени положај и порекло, рођење,

вероисповест, политичко или друго убеђење,

имовно стање, култура, језик, старост, психички

или физички инвалидитет).

Члан 8.

Запослени не сме да делује самовољно, или на

штету било ког лица, групе људи или правног

лица, и дужан је да се понаша са уважавањем у

односу на њихова права, дужности и законите

интересе.

У обављању послова, запослени је дужан да се

понаша законито и да своја дискрециона овлаш-

ћења примењује непристрасно у складу са важећим

прописима.

Члан 9.

Запослени је дужан да води рачуна о личној хи-

гијени и спољном изгледу. Запослени треба да

буде прикладно и уредно одевен, примерено по-

словима које обавља и да својим начином одевања

на радном месту не нарушава углед органа.

Неприкладном одећом и обућом сматрају се на-

рочито: папуче, непримерено кратке сукње и ха-

љине, преуске фармерице, блузе са великим де-

колтеом и дубоким изрезима на леђима, блузе са

танким брателама, изразито кратке или провидне

блузе, одећа од материјала који су провидни и

неукусно припијени уз тело, кратке панталоне,

хеланке, тренерке, атлет мајице и наочаре за су-

нце.

Мушкарци треба да имају уредно подшишану

косу, избријано лице, односно неговане бркове

и/или браду.

Запосленог који је неприкладно одевен непосредни

руководилац упозориће на обавезу поштовања

овог Кодекса у погледу одевања на радном месту

и на могућност покретања дисциплинског поступка

у случају поновљене повреде Кодекса.

Члан 10.

У зградама Градске управе, Градског правобра-

нилаштва и Службе за буџетску инспекцију за-

брањено је пушење. Запослени пушачи су обавезни

да се строго придржавају забране пушења.
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У радним просторијама није дозвољено уношење

и употреба алкохолних пића, као и конзумирање

алкохола и опијање на радном месту, као и долазак

на посао у припитом или пијаном стању.

Забрањено је уношење, ширење и коришћење

свих врста дроге и опојних средстава на радном

месту.

Забрањено је уношење, држање и употреба свих

врста оружја у радним просторијама Градске

управе, Градског правобранилаштва и Службе за

буџетску инспекцију.

Члан 11.

Забрањени су сви облици физичког и емоцио-

налног злостављања који угрожавају сигурност,

интегритет и достојанство особе, а који за после-

дицу имају трајни негативни учинак на појединца

и његову породицу, као и непосредну радну сре-

дину. Забрањене су претње, вулгарно изражавање,

испади беса, вређање и омаловажавање, вербални

и физички напади, сексуално злостављање, као

и друга насилничка понашања која чине радну

средину неодговарајућом за квалитетан рад.

Забрањено је сексуалнo узнемиравање, вербално

или невербално нежељено понашање из сфере

полног живота којим се вређа лични интегритет

запосленог.

Пријаве за сексуално узнемиравање подносе се

лицу које је непосредно претпостављено ономе

од кога потиче узнемиравање.

Свако насилно понашање запослених сматра се

тежом повредом радне обавезе.

Запослени који сматра да се од њега или другог

запосленог тражи да поступи на начин који није

у складу са овим Кодексом о томе писмено оба-

вештава свог непосредног руководиоца, односно

Градског правобраниоца.

Запослени због тога не сме бити стављен у непо-

вољнији положај у односу на друге запослене,

нити изложен узнемиравању (мобингу) приликом

обављања својих дужности и остваривања пра-

ва.

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 12.

Сукоб интереса настаје у ситуацији када запослени

има одређени приватни интерес који утиче, може

да утиче или изгледа да утиче, на непристрасно

и објективно обављање његових службених дуж-

ности.

Приватни интерес запосленог обухвата било какву

корист коју могу имати он, његов супружник или

ванбрачни партнер, крвни сродник у правој линији,

односно у побочној линији закључно са другим

степеном сродства, усвојитељ или усвојеник за-

посленог, као и свако друго правно или физичко

лице које се према другим основама и околностима

може оправдано сматрати интересно повезаним

лицем са запосленим.

Члан 13.

Запослени не сме да дозволи да његов приватни

интерес дође на било који начин у сукоб са

послом који обавља. Запослени је дужан да

избегне такав сукоб интереса, без обзира на то

да ли је он стваран, потенцијалан или само при-

видан.

Запослени ни у ком случају свој положај не сме

да користи за остваривање приватног интереса.

Члан 14.

Запослени има обавезу да обавести свог претпо-

стављеног о сваком случају могућег стварног,

потенцијалног или привидног сукоба интереса и

предузме мере да избегне такав сукоб.

Кад се то од њега затражи, запослени је дужан да

пружи информације потребне за процену по-

стојања сукоба интереса.

Изјава о постојању сукоба интереса сматраће се

поверљивом, осим уколико закон другачије не

предвиди.

Члан 15.

Запослени не сме да обавља било какву активност,

нити да прихвати било какав посао или функцију,

плаћену или неплаћену, која је неспојива са

послом који обавља.

Под неспојивим послом подразумева се сваки

посао са кога запослени може вршити одређени

утицај или контролу на посао који обавља.

У случајевима сумње, запослени је дужан да за-

тражи мишљење претпостављеног.

Запослени ће на захтев претпостављеног дати

образложену изјаву о активностима или функ-

цијама, плаћеним или неплаћеним, које би могле

да угрозе адекватно обављање његових дужно-

сти.
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Члан 16.

Запослени је дужан да води рачуна о томе да ње-

гова политичка активност не угрози поверење

јавности у његову способност да своје дужности

обавља непристрасно.

У обављању својих послова, запослени не сме да

се руководи својим политичким уверењима нити

да следи инструкције политичке природе.

СТАНДАРДИ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА

Члан 17.

Запослени не сме да тражи нити да прима новац,

поклоне, услуге, гостопримство или било какву

другу врсту користи за себе или за друге у вези

са обављањем дужности.

Уколико се запосленом понуди поклон или нека

друга корист у вези са обављањем дужности,

обавезан је да предузме следеће кораке:да одмах

одбије противправну понуду, сачини службену

белешку и обавести о оваквом покушају свог

претпостављеног или непосредно органе надлежне

за овакве преступе; да пријави особу која је

понуду учинила и да избегава контакте са њом;

уколико поклон не може да буде враћен пошиља-

оцу, потребно га је предати надлежном органу уз

службену белешку; да објективно решава у пред-

мету у вези с којим је учињена противправна по-

нуда.

Члан 18.

У обављању посла, запослени мора да се уздржи

од било каквих финансијских злоупотреба.

У обављању својих послова, запослени се стара

да се средства која су му поверена користе само

наменски, а послови обављају у складу са прин-

ципима ефикасности, ефективности, рационал-

ности и економичности.

Поверена средства запослени ни у ком случају

не сме да користи у приватне сврхе, нити да дру-

гима омогући да то чине.

Члан 19.

Запослени не сме у обављању послова никоме да

понуди или обезбеди било какву предност, осим

ако је на то овлашћен Законом.

Запослени не сме да користи свој службени по-

ложај да би недозвољено утицао на било које

правно или физичко лице, укључујући и друге

запослене, ради прибављања било какве користи

за себе или друге.

Члан 20.

Од запосленог се очекује да олакша приступ ин-

формацијама у складу са законом.

Запослени је обавезан да чува податке о личности

и друге поверљиве податке и документа до којих

дође у току обављања посла, односно који настану

као резултат тог посла.

Члан 21.

Запослени не сме да задржава информацију која

би по правилима требало да буде јавна.

Запослени сме да саопшти само оне информације

за чије је саопштавање овлашћен.

Запослени је дужан да предузме одговарајуће

мере како би заштитио сигурност и поверљивост

информација за које је одговоран или за које саз-

на.

Запослени не треба да тражи приступ информацији

уколико за то није овлашћен, нити да на против-

праван начин користи информацију до које дође

или која проистекне из обављања службене дуж-

ности.

Запослени не сме да пружа информацију која је

лажна или нетачна.

Члан 22.

Запослени који оправдано верује да је настала

или да ће настати повреда закона или овог Кодекса,

пријавиће ту чињеницу свом надређеном и, ако

је то потребно, другом органу надлежном за ис-

питивање таквих чињеница.

На исти начин ће поступити и запослени који

сматра да се на њега врши притисак да поступи

супротно закону или овом Кодексу.

Запослени који у основаном уверењу пријави на-

ведени случај не сме због тога трпети било какве

штетне последице.

Члан 23.

Руководиоци су дужни да се старају да запослени

обављају своје дужности савесно, одговорно и у

складу са утврђеном политиком градске власти.

Руководилац је дужан да предузме све потребне

мере како би спречио корупцију у служби којом

руководи. Ове мере могу да обухвате доношење

и спровођење правила и упутстава, пружање од-

говарајуће обуке, препознавање знакова да је

неко од његових запослених запао у финансијске
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или неке друге тешкоће, и пружање личног при-

мера запосленима понашањем које карактерише

исправан морални став и лични интегритет.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Запослени има обавезу да се упозна са овим Ко-

дексом и да се понаша у складу са њим, од

момента када потврди да је упознат са његовом

садржином.

Руководилац обавештава запослене и стара се о

примени Кодекса и предузима мере за његово

поштовање.

Правила у овом Кодексу су саставни део програма

обуке и усавршавања запослених.

Члан 25. 

Текст Кодекса ће бити објављен на интернет

страници Града Лесковца и на огласним таблама

свих Одељења Градске управе, Градског право-

бранилаштва и Службе за буџетску инспекцију,

а посебне брошуре ће бити доступне грађанима

и у седиштима органа и служби.

Члан 26.

Даном доношења Кодекса пословног понашања

и пословне етике запослених у Градској управи,

Градском правобранилаштву и Служби за буџетску

инспекцију града Лесковца престаје да важи

Кодекс пословног понашања и пословне етике

запослених у Градској управи и Градском право-

бранилаштву града Лесковца који је усвојен на

седници радне групе за израду плана интегритета

одржаној 30. августа 2016. године. 

Члан 27. 

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“. 

РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Број: 2760/2017-IV 
У Лесковцу 19. 4. 2017. године 

КООРДИНАТОР
Милан Поповић, с.р.
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