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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној са-

моуправи (''Сл. гласник РС'', бр.129/07), члана

47. Правилника о садржини, поступку и начину

доношења Програма уређивања грађевинског

земљишта (''Сл. гласник РС'', бр. 27/2015) и члана

24. Статута општине Бојник (''Сл. гласник града

Лесковца'', бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10,

20/13, 21/15 и 1/16)), Скупштина општине Бојник

на седници одржаној 15. 12. 2017. године, донела

је:

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СРЕДЊЕРОЧНОГ

ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Овом Одлуком врше се измене и допуне средње-

рочног програма уређивања грађевинског зем-

љишта за период 2016-2020. године (''Сл. гласник

града Лесковца'', бр. 5/16 и 49/16).

Члан 2.

У делу Програма II 1.9 под Б после тачке 2 додаје

се тачка 3 – изградња објекта локалне самоуправе

и уписује износ 8.000.000,00 динара. Укупан

износ овог дела Програма од 15.756.000,00 мења

се износом 23.756.000,00 динара.

Члан 3.

Износ укупних улагања од 504.780.730,00 динара

мења се износом 512.780.730,00 динара.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и

биће објављена у „Службеном гласнику града

Лесковца“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

925.

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ

ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРЕЂИВАЊА

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. Програмом одржавања комуналне инфраструк-

туре и уређивања грађевинског земљишта за

2018. годину (у даљем тексту: Програм), уређује

се одржавање и уређивање комуналне инфра-

структуре, обим послова одржавања и финан-

сијска средства потребна за реализацију Про-

грама.

2. Програм је израђен у складу са Одлуком о

буџету општине Бојник за 2018. годину, Сред-

њорочним Програмом уређивања грађевинског

земљишта (''Сл. гласник града Лесковца'', бр.

5/2016), Одлуком о измени и допуни Средњо-

рочног Програма уређивања грађевинског зем-
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љишта, као и Правилником о садржини, по-

ступку и начину доношења Програма уређивања

(''Сл. гл. РС'', бр. 27/2015).

3. Реализација овог Програма вршиће се на основу

годишњег Плана набавки Општинске управе

за комуналне и инспекцијске послове, закључе-

них уговора, Одлука општинског већа и решења

Председника општине за одговарајуће послове

са ЈКП и другим предузећима, којима су послови

поверени у складу са овим Програмом, при

чему ће општина извршавати своје обавезе са-

гласно ликвидним могућностима буџета оп-

штине. 

Надзор над реализацијом Програма, врши Оп-

штинска управа – Одељење за урбанизам, имо-

винско-правне и инспекцијске послове.

Уколико у току 2018. године дође до измена пла-

нираних средстава у буџету општине или других

прописа у оквиру комуналне области, а ради уса-

глашавања са одобреним апропријацијама са ЈКП

и другим предузећима, којима су послови поверени

у складу са овим Програмом, биће закључени

анекси уговора у зависности од могућности реа-

лизације планираних послова. 

У оквиру средстава планираних за реализацију

овог Програма, допуштена је прерасподела сред-

става, односно измена висине и намене средстава

у складу са актом Општинског већа.

Плаћање за реализоване послове вршиће се по

испостављеним ситуацијама односно рачунима,

овереним од стране Општинске управе - Одељења

за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске

послове и Начелника Општинске управе. 

II. ОПИС И ОБИМ ПОСЛОВА

ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

У смислу овог Програма, појам одржавање ко-
муналне инфраструктуре обухвата: 

1. одржавање улица, 

2. одржавање чистоће јавних површина, 

3. одржавање зелених површина, 

4. одржавање фонтане и чесме, 

5. декорација центра Бојника, 

6. одржавање гробаља у Бојнику и Драговцу, 

7. непредвиђени радови по налогу, 

8. јавно осветлење - утрошак, 

9. јавно осветлење – одржавање.

Појам уређивања грађевинског земљишта у смислу

овог Програма обухвата уређивање грађевинског

земљишта на територији општине Бојник, улагања

уприпрему и изградњу капиталних објеката од

значаја за општину, као и припрему и изградњу

секундарне мреже на територији општине.Програм

обухвата активности и радове на припремању и

опремању јавних површина.Припремање грађе-

винског земљишта чине припремни радови, имо-

винска и техничка припрема.

Програм уређивања садржи опремање грађевин-

ског земљишта, уређивање површине јавне намене

– капиталне инвестиције наставак и изградњу

започетих објеката, сервисирање финансијских

обавеза из 2017. године и раније и почетак из-

градње нових објеката и то: објекте и мрежу во-

доснабдевања, објекте и мрежу канализације,

електроенергетску мрежу, саобраћајне површине,

заштитно зеленило, саобраћајна сигнализација,

специфичне грађевине, стамбене локације и ло-

кације производних пословних у услужних де-

латности, као и објекте из области образовања,

културе, здравства, социјалне заштите, верске

објекте и друго.

1. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА

Програм одржавања треба да омогући одржавање

улица у возном стању.

Програмом је предвиђено: редовно одржавање

улица, зимско одржавање, обнова хоризонталне

и вертикалне сигнализације, санација тротоара,

враћање раскопаних јавних површина у технички

исправно стање и непредвиђени радови.

Редовно одржавање обухвата санирање ударних

рупа на коловозима и тротоарима, поправку ивич-

њака, улегнућа и осталих оштећења и довођење

у технички исправно стање површина оштећених

хитним интервенцијама на комуналној инфра-

структури. Код улица са макадамским коловозом

обухвата равнање коловоза машинским путем,

насипавање и разастирање шљунка и чишћење

путних јаркова.

За ову намену планирана су средства у износу од

3.300.000,оо динара.

Планирана средства: 3.300.000,00 дин. 

Извршење: током године 

Послови поверени: ЈКП "Јединство"  
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2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Услуге одржавања јавне хигијене обухватају: ре-

довни програм чишћења јавних површина, одво-

ђење атмосферских вода, уклањање новонасталих

депонија смећа и осталог отпада са јавних по-

вршина по захтеву комуналне инспекције, прање

саобраћајница у ужем центру Бојника и радове

по налогу. За ову намену планирана су средства

у износу од 5.204.300,оо динара.

2.1. Одржавање чистоће јавних површина -

редован програм 

Обухвата чишћење јавних површина (саобра-

ћајница, тротоара, платоа, стаза, зелених површина

и других површина ручним чишћењем, прочиш-

ћавањем и сакупљањем отпада, као и одржавање

платоа, тргова и стаза у зимском периоду).

Карактеристичне позиције: 

- Свакодневно ручно чишћење и сакупљање от-

падака у центру Бојника,

- Ручно прочишћавање и сакупљање отпадака

једном недељно у улицама по Оперативном

плану. 

Укупна вредност: 4.530.200,00 дин. 

Извршење: по програму 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

2.2. Одвођење атмосферских вода 

Систем за прикупљање и одвођење атмосферских

вода чине улични канали, каналске решетке, слив-

ници, цевододи и шахте кишне канализације.

Планирана средства намењена су за:

- Периодично чишћење таложника сливника и

решетки кишне канализације на јавним по-

вршинама,

- Одвоз муља у блата из очишћених таложника

сливника и решетки,

- Пробијање и испирање насталих запушења це-

вовода и шахти кишне канализације специјали-

зованом цистерном.

Укупна вредност: 346.500,00 дин. 

Извршење: по потреби 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

2.3. Уклањање новонасталих депонија смећа и

осталог отпада са јавних површина по налогу

надзорног органа и захтеву Комуналне

инспекције 

Укупна вредност: 61.600,00 дин. 

Извршење: по потреби 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

2.4. Прање улица у ужем центру Бојника

- планирана средства су намењена за прање

улица у првој зони грађевинског земљишта и

то два пута годишње: пре дана општине Бојник

и уколико временски услови дозволе пре ко-

меморативне свечаности ''17. Фебруар).

Укупна вредност: 66.000,00 дин. 

Извршење: Два пута годишње 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

2.5. Радови по налогу

Планирана средства су намењена за додатне

радове на одржавању чистоће јавних површина,

и чишћење чије је извођење од интереса за оп-

штину.

Укупна вредност: 100.000,00 дин. 

Извршење: по потреби 

Поверени послови: ЈКП "Јединство" 

2.6. Непредвиђени радови

Средства у износу од 100.000 динара су намењена

за непредвиђене, односно ванредне радове на

одржавању чистоће јавних површина и одвођење

атмосферских вода, који се нису могли предвидети

а чије решавање је од интереса за општину.

3. ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

3.1. Одржавање зелених површина 

– редован програм

Редовно одржавање парка у Бојнику обухвата

све радове које је током године потребно изводити

као што су: кошење и чишење травњака, одржа-

вање сезонских цветних површина и цвећа, оре-

зивање дрвета, одржавање и чишћење стаза, мере

унапређења и заштите и друго.

Укупна вредност: 396.000,00 дин. 

Извршење: током године 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 
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3.2. Одржавање спомен гробља у Бојнику

Подразумева послове периодичног одржавања

(једном месечно) и обухвата кошење и чишћење

травњака, одржавање поплочаних стаза,уређење

простора око споменика и хумки.

Укупна вредност: 264.000,00 дин. 

Извршење: током године 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

3.3. Одржавање регулисаног корита 

Пусте Реке у Бојнику 

Послови обухватају одржавање корита Пусте

Реке од Пусторечке улице до моста у улици Зеле

Вељковић, а састоје се од чишћења дна корита

од наноса, растиња и шибља, чишћења и одржа-

вања косина корита, кошења и одвожења траве

поред регулације. Радови се планирају два пута

у току године.

Укупна вредност: 264.000,00 дин 

Извршење: Два пута годишње 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

3.4. Радови по налогу

Планирана средства су намењена за додатне

радове по налогу Општинског већа, комуналне

инспекције и других надлежних органа а чије је

извођење важно и од интереса за општину.

Укупна вредност: 100.000,00 дин 

Извршење: По потреби 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

3.5. Одржавање парковске галантерије

Средства су намењена за одржавање односно по-

правку парковских клупа, парковске расвете и

друго а планирана су у износу од 50.000,оо дина-

ра.

Укупна вредност: 50.000,00 дин 

Извршење: По потреби 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

3.6. Непредвиђени радови

Обухватају радове који нису обухваћени, односно

ванредне радове на санацији јавних зелених и

осталих површина а њихово извођење је од ин-

тереса за општину. За ову намену планирана су

средства у износу од 50.000,оо динара.

Укупна вредност: 50.000,00 дин 

Извршење: По потреби

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

4. ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ И ЧЕСМЕ

За непредвиђене трошкове на одржавању чесме

и фонтане планирана су средства у износу од

96.000,оо динара а намењена су за редовно чиш-

ћење и евентуално за набавку и замену одређених

делова.

Укупна вредност: 96.000,00 дин 

Извршење: По потреби 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 

5. ДЕКОРАЦИЈА ЦЕНТРА БОЈНИКА

5.1. Програм садржи послове које се односе на

демонтажу и монтажу светлећих украсних

елемената за декорацију центра поводом

божићних и новогодишњих празника.

Укупна вредност: 96.000,00 дин 

Извршење: јануар-децембар 2018

Послови поверени: По уговору - прикупља-

њем понуда

5.2. Набавка декоративне расвете поводом

божићних и новогодишњих празника

Укупна вредност: 44.000,00 дин 

Извршење: децембар 2018

Послови поверени: Прикупљањем понуда 

6. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА 

У БОЈНИКУ И ДРАГОВЦУ

Програмом је предвиђено одржавање чистоће и

уређење зелених и осталих површина на гробљу

у Бојнику и гробљу у Драговцу. За ову намену

планирана су средства у износу од 324.000,оо

динара и то: 

6.1. Одржавање чистоће и уређење површина

Укупна вредност: 264.000,00 дин 

Извршење: Током године 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" 
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6.2. Непредвиђени трошкови

За измирење непредвиђених трошкова планирана

су средства у износу од 60.000,оо динара.

7. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ПО НАЛОГУ

Непредвиђени радови одржавања комуналне ин-

фраструктуре по налогу Општинског већа, у слу-

чајевима који нису могли да се предвиде овим

Програмом а који су од интереса за општину,

реализују се преко ЈКП ''Јединство'' Бојник у

складу са Ценовником услуга одржавања кому-

налне инфраструктуре, или по ценама из поступка

јавне набавке.

Укупна вредност: 200.000,00 дин 

Извршење: По налогу 

Општинског већа 

Послови поверени: ЈКП "Јединство" или 

јавном набавком 

8. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ – УТРОШАК

Средства за ову намену планирана су у укупном

износу од 3.960.000,оо динара на годишњем

нивоу. Овај средства обухватају планирану по-

трошњу на нивоу из претходне године.

9. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ – ОДРЖАВАЊЕ 

Под одржавањем јавне расвете подразумева се

замена или отклањање недостатака на уређајима

јавне расвете ради одржавања у смислу функ-

ционалне исправности.

У оквиру ове ставке реализоваће се:

- Замена прегорелих сијалица,

- Замена дотрајалих светиљки,

- Замена делова оштећених светиљки,

- Додатни радови на одржавању јавног осветље-

ња.

Укупна вредност: 2.000.000,00 дин 

Извршење: По уговору и налогу 

Послови поверени: Јавном набавком 

укупна вредност II 16.548.300,оо динара

III. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 16.548.300,00

2. УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШ-

ТА:

- реконструкција путне мреже на територији

општине (пут Плавце-Зелетово 4.000.000,оо,

Зелетово-Лапотинце 15.000.000,оо и пут у

Доброј Води 1.000.000,oo) 20.000.000,00

- реконстркција улица у месним заједницама

општине (Ђинђуша 3.000.000,оо и Славник

3.000.000,оо) 6.000.000,00

- реконструкција улице Николаја Динића у

Бојнику 2.000.000,00

- уређење приступног пута до Спомен гробља 

800.000,00

- реконструкција приступног пута до градског

гробља у Бојнику 2.250.000,00

- летње одржавање путева 4.000.000,00

- зимско одржавање путева 2.000.000,00

- уређење платоа испред спортске хале I фаза 

5.000.000,00

- изградња дечијих игралишта (мобилијар) у

Стубли, Кацабаћу, Горњем Брестовцу, Доњем

Коњувцу и Придворици 1.250.000,00

- изградња канализационе мреже за ''агро биз-

нис зону'' и месну заједницу Косанчић (оче-

кивана средства од канцеларије за јавна ула-

гања)  40.000.000,00

- изградња канализационе мреже у улици Ра-

данска – Вртић у Бојнику  1.000.000,00

- изградња водоводне мреже (прва фаза) у Гор-

њем и Доњем Коњувцу и Каменици, као и

прве фазе вода од Обилића према Ћуковцу и

Граници (средства ЈП за водоснабдевање  

11.000.000,00

- изградња терена за мале спортове у Горњем

Бријању (средства Министарства привреде и

општине 2.165.000,00

- осветљење ''ПИЧ терена'' и терена за мале

спортове у Бојнику 1.280.000,00

- санација крова објекта дечијег вртића у

Бојнику (средства Канцеларије за јавна улага-

ња 4.215.000,00
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- асфалтирање платоа у школском дворитшу у

Црквици (средства Канцеларије) 1.320.000,00

- санација крова средње школе у Бојнику

(средства Канцеларије за развој 3.500.000,00

- санација објекта средње школе у Бојнику

(учионице, санитарни чвор, ограда), средства

Канцеларије за развој 2.520.000,00

- радови на Атријуму објекта Дома здравља у

Бојнику (средства Канцеларија за јавна улага-

ња) 2.090.000,00

- изградња објекта локалне самоуправе 

8.000.000,00

- техничка припрема за реализацију Програма 

5.000.000,00

- изградња моста на Златској реци у Коњувцу 

3.000.000,00

- изградња уличне расвете у Ображди, Мајков-

цу, Обилићу, Ћуковцу и Граници 3.032.136,00

- учешће општине за пут циглана-Придворица-

црква  5.700.000,00

- поправка крова и израда олука и термо изола-

ције на објекту општине 2.400.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА:

156.070.436,00

Радови на уређивању грађевинског земљишта и

изградњу објекта који нису обухваћени овим

Програмом могу се изводити под условом да се

обезбеде посебна средства за финансирање.

Обавезе по овом Програму могу се преузимати

само до износа планираних и остварених средстава

за поједине намене предвиђене Програмом.

Након усвајања Програма исти ће бити објављен

у „Службеном гласнику града Лесковца“.

02 Број: 06-38-2/17
У Бојнику, дана 15.12. 2017.г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Стојановић

926.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему

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

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

142/2014 и 68/2015 – др. закон) и члана 32. Закона

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 24.

Статута општине Бојник („Службени лист града

Лесковца“ бр. 11/08), Скупштине општине Бојник

је на седници дана 15. 12. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Примања и издаци буџета општине Бојник за

2018. годину, примања по основу задуживања и

продаја финансијске имовине и издаци по основу

отплате дуга и набавке финансијске имовине са-

стоји се од:

Износ у динарима:

А. РАЧУН ПРИХОДА И РАЧУНА, РАСХОДИ И РАСХОДИ

1. Укупни приходи и приходи од продаје 
нефинансијске имовине 474.768.450,00

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, у којима: 474.768.450,00

- буџетска средства 344.507.963,00

- средства из других извора 130.260.487,00

- донације

1.2. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

2. Укупни трошкови и расходи за стицање 
нефинансијске имовине

2.1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ: 401,238,993.00

- текући буџетски издаци 397,508,013.00

- расходи из других извора) 3.730.980,00

2.2. ИЗДАТЕ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА, у којима: 110.009.457.00

- текући буџетски расходи 77.652.536,00

- расходи из других извора 32,356,921.00

- донације

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -36.480.000.00

- трошкови за стицање финансијских средстава 
(у сврху спровођења јавних политика)

УКУПНА ФИЗИЧКА ПОТЕНЦИЈАЛНОСТ
/ ДЕФИЦИТ -36.580.000.00

Б. ФИНАНСИЈСКИ РАЧУН

Приход од продаје лименке 100.000,00

Приход од позајмљивања 40.000.000,00

Непотрошена средства из претходних година

Трошкови отплате дуга 3.500.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 36.600.000,00
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО

За период: 1. 1. - 31. 12. 2018.
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Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског

дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од

36.480.000,00 динара и набавку финансијске имо-

вине у износу од 120.000,00 динара обезбедиће

се из рефундација расхода од стране донатора

Европске уније у износу од 35.567.901,00 динара,

из текућих прихода у износу од 932.099,00 и

100.000,00 динара из примања од продаје финан-

сијске имовине.

Члан 4.

Општина Бојник очекује у 2018. години средства

из развојне помоћи Европске уније у износу од

374.188,55 еура, односно 35.567.901,00 динара,

уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинан-

сирање у износу од 58.711,00 еура, односно

7.016.036,00 динара.

Средства за суфинансирање у 2018. години из

става 1. овог члана распоређена су у посебном

делу ове одлуке, пројекат 0701-09 Развој приступа

културно- верским местима у општини Бојник и

Земен.

II. 

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за

отплату главнице дуга у износу од 514.868.450,00

динара, финансирани из свих извора финансирања

распоређују се према корисницима и врстама из-

датака и то:

ПЛАН РАСХОДА
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Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

ПЛАН ПО ПРОГРАМИМА

за период: 1. 1. - 31. 12. 2018.

1. ОПШТИНА БОЈНИК
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ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6. 

У складу са Законом о начину одређивања мак-

сималног броја запослених у јавном сектору

(''Службени гласник РС'', број 68/2015), број за-

послених код корисника буџета не може прећи

максималан број запослених на неодређено и од-

ређено време, и то:

- 48 запослених у Општинској управи на неодре-

ђено време;

- 27 запослених у предшколској установи „Ђука

Динић“ на неодређено време;

- 8 запослених у народној библиотеци „Вук Ка-

раџић“ на неодређено време;

- 2 запослена у Туристичкој организацији на не-

одређено време;

- 3 запослена у Дому културе Бојник;

- 21 запослен у ЈП за водоснабдевање „Бресто-

вац-Бојник-Дољевац“ на неодређено време;

- 10 запослених у Јавном комуналном предузећу

„Јединство“ Бојник на неодређено време;

- 0 запослених у „Бој-пек“ пекари ДОО Бојник

на неодређено време;

- 6 запослених у Центару за социјални рад Бојник

на неодређено време.

- 1 запослен у „Спортској хали“ Бојник на не-

одређено време.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обез-

беђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 7.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник

општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник

општине.

Члан 8.

Наредбодавац директних и индиректних корисника

буџетских средстава је функционер (руководилац),

односно лице које је одговорно за управљање

средствима, преузимања обавеза, издавање налога

за плаћање који се извршавају из средстава органа,

као и за издавање налога за уплату средстава

која припадају буџету.

Члан 9.

За законито и наменско коришћење средстава

распоређених овом Одлуком, поред функционера

односно руководиоца директних и индиректних
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корисника буџетских средстава, одговоран је на-

челник општинске управе (руководилац одељења

или службе у зависности од начина организовања

локалне власти).

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, (општинско веће) усваја и

доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи одступања између усвојеног

буџета и извршења и образложење великих од-

ступања.

Члан 11.

Одлуку о промени апропријације из општих при-

хода буџета и преносу апропијације у текућу бу-

џетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о

буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 12.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне бу-

џетске резерве на предлог органа управе надлежног

за финансије доноси општинско веће.

Члан 13.

Одлука о отварању буџетског фонда у складу са

чланом 64. Закона о буџетском систему доноси

општинско веће.

Члан 14.

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.

Члан 15.

Овлашћује се председник општине да, у складу

са чланом 27ж Закона о буџетском систему може

поднети захтев министарству надлежном за по-

слове финансија за одобрење фискалног дефицита

изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је

резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 16.

Новчана средства буџета општине, директних и

индиректних корисника средстава тог буџета,

као и других корисника јавних средстава који су

укључени у консолидовани рачун трезора општине,

воде се и депонују на консолидованом рачуну

трезора.

Члан 17.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у

2018. години по посебном акту (решењу) који

доноси председник општине, на предлог над-

лежног органа за финансије, у оквиру следећих

раздела:

- Раздео 1

- Раздео 2

- Раздео 3

- Раздео 4

- Раздео 5.

Члан 18.

Обавезе које преузимају директни и индиректни

корисници буџетских средстава морају одговарати

апропијацији која им је за ту намену овом одлуком

одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у

складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,

могу преузети обавезе по уговору који се односи

на капиталне издатке и захтева плаћање у више

година, на основу предлога органа надлежног за

послове финансија, уз сагласност општинског

већа, а највише до износа исказаних у плану ка-

питалних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да

пре покретања поступка јавне набавке за преузи-

мање обавеза по уговору за капиталне пројекте

прибаве сагласност органа надлежног за финан-

сије.

Корисник буџетских средстава, који одређени

расход извршава из средстава буџета и из других

прихода, обавезан је да измирење тог расхода

прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2018. години у складу са

одобреним апропријацијама у тој години, а не-

извршене у току 2018. године, преносе се у 2019.

годину и имају статус преузетих обавеза и из-

вршавају се на терет одобрених апропијација

овом одлуком.
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Члан 19.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе

морају бити извршене искључиво на принципу

готовинске основе са консолидованог рачуна тре-

зора, осим ако је законом, односно актом Владе

предвиђен другачији метод.

Члан 20.

Корисници буџетских средстава преузимају оба-

везе само на основу писаног уговора или другог

правног акта, уколико законом није друкчије про-

писано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико

нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.

став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

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

(''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015

и 68/2015).

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана

39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка

истоврсних добара, услуга или радова чија је

укупна процењена вредност на годишњем нивоу

нижа од 500.000 динара.

Члан 22.

Обавезе према корисницима буџетских средстава

извршавају се сразмерно оствареним примањима

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

даци буџета извршаваће се по приоритетима, и

то: обавезе утврђене законским прописима на

постојећем нивоу минимални стални трошкови

неопходни за несметано фукционисање корисника

буџетских средстава.

Члан 23.

Средства распоређена за финансирање расхода и

издатака корисника буџета, преносе се на основу

њиховог захтева и у складу за одобреним квотама

у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе ком-

плетну документацију за плаћање (копије).

Члан 24.

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 за ефикасност и сигурност тог

инвестирања.

Члан 25.

Општинско веће донеће програм рационализације

којим ће обухватити све кориснике јавних сред-

става, укључујући и одређене критеријуме за из-

вршење тог програм, и о томе обавестити скуп-

штину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без пре-

тходне сагласности министарства и председника

општине, засновати радни однос са новим лицима

до краја 2018. године, уколико средства потребна

за исплату плата тих лица нису обезбеђена у

оквиру износа средстава која су, у складу са овом

одлуком предвиђена за плате том буџетском ко-

риснику и програмом рационализације из става

1. овог члана.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских

средстава у 2018. години обрачунату исправку

вредности нефинансијске имовине исказују на

терет капитала, односно не исказују расход амор-

тизације и употребе средстава за рад.

Члан 27.

За финансирање дефицита текуће ликвидности,

који може да настане услед неуравнотежености

кретања у приходима и расходима буџета, пред-

седник општине може се задужити у складу са

одредбама члан 35. Закона о јавном дугу (''Служ-

бени гласник РС '', број 61/2005, 107/2009, 78/2011

и 68/2015).

Члан 28.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун

извршења буџета до 31. децембра 2017. године,

средства која нису утрошена за финансирање

расхода у 2017. години, која су овим корисницима

пренета у складу са Одлуком о буџету општине

Бојник за 2017. годину.

Члан 29.

Изузетно, у случају да се буџету општине Бојник

из другог буџета (Републике, Покрајине, друге

општине) определе актом наменска трансферна

средства, укључујући и наменска трансферна
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средства за надокнаду штета услед елементарних

непогода, као и у случају офоварања донације,

чији износи нису могли бити познати у поступку

доношења ове одлуке, орган управе надлежан за

финансије на основу тог акта отвара одговарајуће

апропијације за извршење расхода по том основу,

у складу са чланом 5. Закона о буџетском систе-

му.

Члан 30.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за

реализацију обавеза других корисника јавних

средстава, у смислу Закона о буџетском систему,

који су укључени у систем консолидованог рачуна

трезора, неће се вршити уколико ови корисници

нису добили сагласност на финансијски план на

начин прописан законом, односно актом Скуп-

штине општине и уколико тај план нису доставили

Управи за трезор.

Члан 31.

У буџетској 2018. години неће се вршити обрачун

и исплата божићних, годишњих и других врста

наканада и бонуса предвиђених посебним и

појединачним колективним уговорима, за директне

и индиректне кориснике средстава буџета, осим

јубиларних награда за запослене које су то право

стекли у 2018. години.

Такође, у 2018. године не могу се исплаћивати

запосленима код директних и индиректних ко-

рисника буџетских средстава локалне власти на-

граде и бонуси који према међународним крите-

ријумима представљају нестандардне, односно

нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 32.

Корисник буџетских средстава, који одређени

расход и издатак извршава из других извора при-

хода и примања, који су општи приход буџета

(извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може

преузимати само до нивоа остварења тих прихода

или примања, уколико је ниво остварених прихода

и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току

године дође до умањења одобрених апропријација

из разлога извршења принудне наплате, за износ

умањења предузеће одоварајуће мере у циљу

прилагођавања преузете обавезе, тако што ће

предложити умањење обавезе, односно продужење

уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 33.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге

корисника буџетских средстава имају расходи за

сталне трошкове, трошкове текућих поправки и

одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да оба-

везе настале по основу сталних трошкова, трош-

кова текућих поправки и одржавања, материјала,

као и по основу капиталних издатака измире у

року утврђеном законом који регулише рокове

измирења новчаних обавеза у комерцијалним

трансакцијама.

Члан 34.

Ову одлуку објавиту у службеном гласнику града

Лесковца, интернет страници општине Бојник и

доставити министарству надлежном за послове

финансија.

Члан 35.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у службеном гласнику града Лес-

ковца, а примењиваће се од 01.01.2018. године. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

02 број: 06-38-3/17
Датум: 15. 12. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Стојановић

927.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“,, бр. 129/07 и 83/14-др. Закон

и 101/16 . др. закон), члана 41 Закона о запошља-

вању и осигурању за случај незапослености („Сл.

гласник РС“, бр.36/09, 88/10 и 38/15), члана 24

Статута општине Бојник („Сл. гласник града Лес-

ковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13

,21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник, на

седници одржаној дана 15. 12. 2017. године,

донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ЗА 2017. ГОДИНУ
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Члан 1.

Овом Одлуком мења се Локални акциони план

запошљавања за 2017. Годину у делу ''Средства''

у Табели 1. Предлога распореда средстава за реа-

лизацију мера активне политике запошљавања у

2017. години у буџету општине Бојник, тако да

гласи:

„СРЕДСТВА

Финансирање политике запошљавања обавља се

из средстава буџета Републике Србије и буџета

локалне самоуправе, средстава поклона, донација,

легата, кредита.

Део потребних средства за реализацију програма

и мера политике запошљавања кроз акциони план

запошљавања у 2017. години обезбеђена су у бу-

џету општине у износу од 4.000.000,00 РСД. На

бази НАПЗ за 2017. годину, очекивана средства

за реализацију мера АПЗ из буџета РС су

7.500.000,00РСД.

Табела 1. Предлог распореда средстава за реализацију

мера активне политике запошљавања у 2017. години

у буџету општине Бојник

Мера активне политике запошљавања 

1. Субвенција за самозапошљавање:

15 лица 

1.350.000,00 динара

2. Програм стручне праксе:

36 лица

2.650.000,00

Укупно: 

51 лице

4.000.000,00 динара.“

Члан 2.

Локални акциони план запошљавања за 2017.

Годину у осталом делу остаје непромењен.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и

биће објављена у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-38-4/17

У Бојнику, 15. 12. 2017. године 

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић 

928.

На основу чл. 76. и 77. Закона о запосленима у

аутономним покрајинама и јединицама локалне

самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), Скуп-

штина општине Бојник, на седници одржаној

дана 15. децембра 2017. године, усвојила је

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ

БОЈНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

Кадровским планом Општинске управе општине

Бојник за 2018. годину (у даљем тексту: Општинска

управа), УТВРЂЕН ЈЕ постојећи број запослених

на дан 6. 12. 2017. године, као и потребан број

запослених у Општинској управи у 2018. годи-

ни.

1. Постојећи број запослених на дан 6. 12. 2017.

године је 53 запослена на неодређено време и

2 запослена на одређено време у Кабинету

председника општине, и то:

службеници на положају:

- 1 службеник на положају (1 група положаја); 

службеници на извршилачким радним мести-

ма:

- 43 службеника на извршилачким радним местима

на неодређено време; 

намештеници:

- 9 намештеника на неодређено време; 

кабинет председника општине:

- 1 постављено лице - помоћник председника

општине на одређено време,

- 1 службеник на извршилачком радном месту

на одређено време.

2. У 2018. години, за извршавање надлежности

Општинске управе, планирано је 48 запослених

на неодређено време, 2 запослена на одређено

време због повећаног обима посла и 5 запос-

лених на одређено време у Кабинету председ-

ника општине, и то: 

службеници на положају:

- 1 службеник на положају (1 група положаја); 

службеници на извршилачким радним мести-

ма:

- 41 службеника на извршилачком радном месту

на неодређено време ( од тога 19 службеника

високог образовања са најмање 240 ЕСПБ бо-
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дова, 5 службеника високог образовања са

најмање 180 ЕСПБ бодова и 17 службеника

средњег стручног образовања),

- 2 службеника на извршилачком радном месту

на одређено време, због повећаног обима по-

сла;

намештеници:

- 6 намештеника на неодређено време (4 намеш-

теника средњег стручног образовања и 2 на-

мештеника са основном школом);

кабинет председника општине:

- 3 постављена лица - помоћника председника

општине на одређено време;

- 2 службеника на извршилачком радном месту

на одређено време (високог образовања са

најмање 240 ЕСПБ бодова).

3. Подаци из тачке 1. и 2. дати су у Табеларном

приказу који чини саставни део Кадровског

плана за 2018. годину.

4. Овај Кадровски план објавити у „Службеном

гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-38-3

У Бојнику, 15. 12. 2017. године 

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић 

929.

На основу члана 11. и 32. став 1. тачка 1 Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник Репуб-

лике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон

и 101/2016 –др. закон) и члана 24. став 1. тачка 1.

Статута општине Бојник („Службени гласник

града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,

11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине

Бојник, на седници одржаној дана 15. 12. 2017.

године, доноси 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

ОПШТИНЕ БОЈНИК

Члан 1.

Статуту општине Бојник („Сл. гласник града Лес-

ковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,

21/15 и 1/16) после члана 1. додаје се нови члан

1а) који гласи:

„Члан 1а)

Све именице које се у овом акту и у свим другим

општим и појединачним актима локалне заједнице

и њених органа, користе у мушком роду користиће

ће се истовремено и у женском роду.

Именице које означавају службене позиције, по-

ложаје и функције у општини могу се користити

само у облику који изражава пол лица које је

њихов носилац.”

Члан 2.

У члану 16. Ставу 1. После тачке 32) додаје се

нова тачка 33) која гласи:

„33) стара се о остваривању равноправности

жена и мушкараца на подручју општине и води

политику једнаких могућности у циљу оствари-

вања равноправности жена и мушкараца као и

отклањања свих облика неравноправности или

неједнакости у положају и правима.”

Постојеће тачке 33)-40) постају тачке 34)-41).

Члан 3.

После члана 19. додаје се нови члан 19а) који

гласи:

„Члан 19а)

Општински органи, у оквиру својих надлежно-

сти:

- прате остваривање људских и мањинских права

на подручју општине;

- предлажу и предузимају мере за унапређивање

остваривања људских и мањинских права на

подручју општине

- предлажу и предузимају мере за заштиту људских

и мањинских права, старају се о организовању

и организују заштиту људских и мањинских

права на подручју општине;

- посебно се старају о остваривању равноправности

жена и мушкараца као и изградњи и реализацији

једнаких могућности за остваривање права

лица или групе лица које су суштински у нејед-

наком положају на подручју општине.

Као интегрални део система заштите људских и

мањинских права на подручју општине могу се

установити заштитник права грађана (омбудсман)

и општинска служба бесплатне правне помоћи.” 
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Члан 4. 

Након члана 29. додаје се нови члан 29а) који

гласи:

„Члан 29а)

Приликом избора чланова радних тела Скупштине

општине Бојник посебна пажња посвећује се јед-

накој заступљености оба пола.“

Члан 5.

У члану 115а), у делу „Комисија за родну равно-

правност“, бришу се речи „Већину чланова ко-

мисије чине жене“.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

02 Број:06-38-5/17
У Бојнику, 15.12.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Стојановић

930.

На основу члана 24 Статута општине Бојник

(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08,

3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) Скупштина

општине Бојник на седници одржаној дана 15.

12. 2017. године доноси

ПРОГРАМ РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Програмом рада Скупштине општине Бојник за

2018. годину обухваћене су основне активности

Скупштине општине Бојник за 2018. годину на

остварењу уставних и законских функција, сходно

одредбама Закона о локалној самоуправи, и служи

као основа за благовремено и редовно планирање

седница Скупштине општине Бојник и њених

радних тела у складу са законом и Статутом оп-

штине Бојник.

Органи општине Бојник, предузећа, установе,

организације и други субјекти одређени овим

програмом, дужни су, у роковима које одреди

председник Скупштине општине, у складу са

овим Програмом, припремити и доставити Скуп-

штини општине Бојник на разматрање одговарајуће

материјале и одговорни су за благовремену, ква-

литетну и стручну припрему тих материјала, као

и за законитост поднетих предлога аката.

Радна тела скупштине општине Бојник ће у

складу са овим Програмом и својим надлежно-

стима у складу са Статутом општине Бојник и

Пословником о раду СО Бојник, разматрати ма-

теријале припремљене за седницу Скупштине, о

чему ће у оквиру свог делокруга подносити Скуп-

штини општине Бојник мишљења, предлоге и

извештеје.

Програм рада Скупштине општине Бојник за

2018. годину је дефинисан на кварталном нивоу.

II. САДРЖИНА ПРОГРАМА РАДА

А) ПРВИ КВАРТАЛ 

(ЈАНУАР – МАРТ 2018. ГОДИНЕ)

А.1. ОРГАНИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

1. Годишњи Извештај о раду председника општине

Бојник за 2017. годину

Стучна обрада: председник општине Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

2. Годишњи извештај о раду Општинског већа

општине Бојник за 2017. годину

Стучна обрада: општинско веће општине Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

3. Годишњи извештај о раду Општинске управе

општине Бојник за 2017. годину

Стучна обрада: 

1) одлељење за друштвене делатности, опште и

заједничке послове

2) одељење за урбанизам, имовинско-правне и 

инспекцијске послове

3) Одељење за привреду, финансије и локални

економски развој
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Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

4. Годишњи извештај о раду Скупштине општине

Бојник за 2017. годину

Стучна обрада: Скупштина општине Бојник

Предлагач: Председник Скупштине општине

Бојник

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

А.2. УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1. Годишњи извештај о раду Фонда за развој по-

љопривреде општине Бојник (са финансијским

извештајем) за 2017. годину

Стучна обрада: Фонд за развој пољопривреде

општине Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

2. Годишњи извештај о раду Центра за социјални

рад Бојник (са финансијским извештајем) за

2017. годину

Стучна обрада: Центар за социјални рад Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

3. Годишњи извештај о раду Народне библиотеке

„Вук Караџић“ Бојник (са финансијским из-

вештајем) за 2017. годину

Стучна обрада: Народна библиотеке „Вук Караџић“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

4. Годишњи извештај о раду Туристичке органи-

зације општине Бојник (са финансијским из-

вештајем) за 2017. годину

Стучна обрада: Туристичка организације општине

Бојник 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

5. Годишњи извештај о раду Дома здравља Бојник

(са финансијским извештајем) за 2017. годину

Стучна обрада: Дом здравља Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

6. Годишњи извештај о раду Установе дом културе

„Бојник“ Бојник (са финансијским извештајем)

за 2017. годину

Стучна обрада: Установа дом културе „Бојник“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

7. Годишњи извештај о раду Установе спортска

хала „Бојник“ Бојник (са финансијским из-

вештајем) за 2017. годину

Стучна обрада: Установа спортска хала „Бојник“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

А.2.1. УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И

ВАСПИТАЊА

1. Извештај о раду ОШ „Станимир Вељковић –

Зеле“ Бојник (финансијски део) за 2017. годи-

ну

Стучна обрада: ОШ „Станимир Вељковић – Зеле“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

2. Извештај о раду ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић

(финансијски део) за 2017. годину

Стучна обрада: ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

3. Извештај о раду ТШ „Бошко Крстић“ Бојник

(финансијски део) за 2017. годину

Стучна обрада: ТШ „Бошко Крстић“ Бојник

Страна 3288 - Број 27 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   27. децембар 2017.



Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

4. Извештај о раду ПУ „Ђука Динић“ Бојник

(финансијски део) за 2017. годину

Стучна обрада: ПУ „Ђука Динић“ Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

А.3. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ

1. Програм коришћења средстава буџетског фонда

за заштиту животне средине општине Бојник

за 2018. годину

Стучна обрада: Одељење за привреду, финанасије

и локални економски развој општинске управе

општине Бојник

Предлагач: Општинско веће

Претходно мишљење: радна тела Скупштине оп-

штине Бојник

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

2. Програм заштите, уређења и коришћења по-

љопривредног земљишта у државној својини

општине Бојник за 2018. годину

Стучна обрада: Одељење за привреду, финанасије

и локални економски развој општинске управе

општине Бојник

Предлагач: Општинско веће

Претходно мишљење: радна тела Скупштине оп-

штине Бојник

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

3. Оперативни план за воде другог реда на тери-

торији општине Бојник за 2018. годину

Стучна обрада: Одељење за привреду, финанасије

и локални економски развој општинске управе

општине Бојник

Предлагач: Општинско веће

Претходно мишљење: радна тела Скупштине оп-

штине Бојник

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

А.4. ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације

општине Бојник за 2017. годину

Стучна обрада: Штаб за ванредне ситуације оп-

штине Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: МАРТ 2018

Б) ДРУГИ КВАРТАЛ 

(АПРИЛ – ЈУН 2018. ГОДИНЕ)

Б.1. БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

1. Завршни рачун буџета општине Бојник за 2017.

годину

Стучна обрада: Одељење за привреду, финанасије

и локални економски развој општинске управе

општине Бојник 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ЈУН 2018 (15. 6. 2018. године)

2. Извештај о извршењу буџета општине Бојник

за период 1. 1. 2018. године до 31. 3. 2018. го-

дине

Стучна обрада: Одељење за привреду, финанасије

и локални економски развој општинске управе

општине Бојник 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ЈУН 2018

Б.2. ОДЛУКЕ

1. Одлука о летњем одмору Скупштине општине

Бојник

Стучна обрада: Скупштина општине Бојник

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ЈУН 2018

Б.3. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

1. Годишњи извештај о раду ЈП за водоснабдевање

„Брестовац-Бојник-Дољевац“ (са финансијским

извештајем) за 2017. годину

Стучна обрада: ЈП за водоснабдевање „Бресто-

вац-Бојник-Дољевац 

27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 3289 - Број 27



Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ЈУН 2018

2. Годишњи извештај о раду ЈКП „Јединство“

Бојник (са финансијским извештајем) за 2017.

годину

Стучна обрада: ЈКП „Јединство“ Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ЈУН 2018

В) ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

(ЈУЛ – СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ)

В.1. БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

1. Извештај о извршењу буџета општине Бојник

за период 1. 1. 2018. године до 30. 6. 2018. го-

дине

Стучна обрада: Одељење за привреду, финанасије

и локални економски развој општинске управе

општине Бојник 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

В.2. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

1. Извештај о раду ЈП за водоснабдевање „Бре-

стовац-Бојник-Дољевац“ (са финансијским из-

вештајем) за период 1. 1. 2018. године до 30. 6.

2018. године 

Стучна обрада: ЈП за водоснабдевање „Бресто-

вац-Бојник-Дољевац 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

2 . Извештај о раду ЈКП „Јединство“ Бојник (са

финансијским извештајем) за период 01.01.2018.

године до 30.06.2018. године

Стучна обрада: ЈКП „Јединство“ Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

В.3. УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1. Извештај о раду Фонда за развој пољопривреде

општине Бојник (са финансијским извештајем)

за период 1. 1. 2018. године до 30. 6. 2018. го-

дине

Стучна обрада: Фонд за развој пољопривреде

општине Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

2. Извештај о раду Центра за социјални рад

Бојник (са финансијским извештајем) за период

1. 1. 2018. године до 30. 6. 2018. године

Стучна обрада: Центар за социјални рад Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

3. Извештај о раду Народне библиотеке „Вук Ка-

раџић“ Бојник (са финансијским извештајем)

за период 1. 1. 2018. године до 30. 6. 2018. го-

дине

Стучна обрада: Народна библиотеке „Вук Караџић“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

4. Извештај о раду Туристичке организације оп-

штине Бојник (са финансијским извештајем)

за период 1. 1. 2018. године до 30. 6. 2018. го-

дине

Стучна обрада: Туристичка организације општине

Бојник 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

5. Извештај о раду Дома здравља Бојник (са фи-

нансијским извештајем) зза период 1. 1. 2018.

године до 30. 6. 2018. године

Стучна обрада: Дом здравља Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018
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6. Извештај о раду Установе Дом културе „Бојник“

Бојник (са финансијским извештајем) за период

1. 1. 2018. године до 30. 6. 2018. године

Стучна обрада: Установа Дом културе „Бојник“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

7. Извештај о раду Установе спортска хала

„Бојник“ Бојник (са финансијским извештајем)

за период 1. 1. 2018. године до 30. 6. 2018. го-

дине

Стучна обрада: Установа спортска хала „Бојник“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

В.3.1. УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И

ВАСПИТАЊА

1. Извештај о раду ОШ „Станимир Вељковић –

Зеле“ Бојник (образовни део) за 2017. годину

Стучна обрада: ОШ „Станимир Вељковић – Зеле“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

2. Извештај о раду ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић

(образовни део) за 2017. годину

Стучна обрада: ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

3. Извештај о раду ТШ „Бошко Крстић“ Бојник

(образовни део) за 2017. годину

Стучна обрада: ТШ „Бошко Крстић“ Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

4. Извештај о раду ПУ „Ђука Динић“ Бојник (об-

разовни део) за 2017. годину

Стучна обрада: ПУ „Ђука Динић“ Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

5. Годишњи план рада ПУ „Ђука Динић“ Бојник

за школску 2018/2019 годину

Стучна обрада: ПУ „Ђука Динић“ Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

6. Мрежа установа за децу за школску 2018/2019

годину

Стучна обрада: ПУ „Ђука Динић“ Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

7. Одлука о радном времену ПУ „Ђука Динић“

Бојник за школску 2018/2019 годину

Стучна обрада: ПУ „Ђука Динић“ Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

8. Одлука о одређивању висине економске цене

по детету за боравак у ПУ „Ђука Динић“ Бојник

за школску 2018/2019 годину

Стучна обрада: ПУ „Ђука Динић“ Бојник и Оде-

љење за општу управу, скупштинске и заједничке

послове и јавне службе општинске управе општине

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: СЕПТЕМБАР 2018

Г) ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 

(ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ)

Г.1. ОРГАНИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

1. Програм рада Скупштине општине Бојник за
2019. годину

Стучна обрада: Скупштина општине Бојник

Предлагач: Председник Скупштине општине
Бојник 

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018
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Г.2. БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

1. Извештај о извршењу буџета општине Бојник

за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018.

године

Стучна обрада: Одељење за привреду, финанасије

и локални економски развој општинске управе

општине Бојник 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018

2. Буџет општине Бојник за 2019. годину

Стучна обрада: Одељење за привреду, финанасије

и локални економски развој општинске управе

општине Бојник 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018 (20.12.2018. године)

Г.3. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

1. Програм рада ЈП за водоснабдевање „Бресто-

вац-Бојник-Дољевац“ са финансијским планом

за 2019. Годину и Програм субвенција за 2019.

годину

Стучна обрада: ЈП за водоснабдевање „Бресто-

вац-Бојник-Дољевац 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018

2. Програм рада ЈКП „Јединство“ Бојник са фи-

нансијским планом за 2019. Годину и Програм

субвенција за 2019. годину

Стучна обрада: ЈКП „Јединство“ Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018

Г.4. УСТАВНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1. Програм рада Фонда за развој пољопривреде
општине Бојник за 2019. годину

Стучна обрада: Фонд за развој пољопривреде
општине Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018

2. Програм рада Центра за социјални рад Бојник

за 2019. годину

Стучна обрада: Центар за социјални рад Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018

3. Програм рада Народне библиотеке „Вук Кара-

џић“ Бојник за 2019. годину

Стучна обрада: Народна библиотеке „Вук Караџић“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018

4. Програм рада Туристичке организације општине

Бојник за 2019. годину

Стучна обрада: Туристичка организације општине

Бојник 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018

5. Програм рада Дома здравља Бојник за 2019.

годину

Стучна обрада: Дом здравља Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018

6. Програм рада Установе Дом културе „Бојник“

Бојник за 2019. годину

Стучна обрада: Установа Дом културе „Бојник“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018

7. Програм рада Установе спортска хала „Бојник“

Бојник за 2019. годину

Стучна обрада: Установа спортска хала „Бојник“

Бојник

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине Бојник

Рок: ДЕЦЕМБАР 2018
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Поред питања која су садржана у овом Програму

рада, Скупштина општине Бојник ће, у складу са

својим надлежностима, и према указаној потреби,

на предлог овлашћених предлагача, разматрати

и друга питања за која се укаже потреба.

Обавезују се носиоци стручне обраде и предлагачи

да благовремено израде и доставе Скупштини

општине Бојник одговарајући материјал и друге

акте.

О спровођењу овог Програма рада стараће се

председник скупштине општине Бојник који је

овлашћен да у складу са Пословником одреди

термин одржавања седница Скупштине општине

Бојник, а уколико се укаже потреба, може померати

рокове разматрања појединих питања дефинисаних

овим Програмом.

IV. СТУПАЊЕ НА СНАГУ И

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Овај Програм рада Скупштине општине Бојник

за 2017. годину ступа на снагу даном доношења

и биће објављен у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

02 Број: 06-38-6/17
Датум: 15.12.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Стојановић 

931.

На основу члана 32. тач. 6. Закона о локалној са-

моуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/09, 83/14 и

др.закони и 101/16 -др.закони), и чл.24.ст.6 Статута

општине Бојник („Сл.гласник града Лесковца“

бр.11/08,23/08 и 3/0911/2008, 23/2008, 3/2009,

9/2009, 11/2010,20/2013 и 21/2015)), Скупштина

општине Бојник на седници од 15. 12 .2017.

године доноси:

ОДЛУКУ 

О ДУГОРОЧНОМ ЗАКУПУ ЗЕМЉИШТА

Члан 1

Овом Одлуком скупштина одлучује да се закључи

уговор о дугорочном закупу земљишта и то:

- са Браниславом Б. Савићем из Мијајлице, влас-

ником катастарске парцеле број 2335 КО

Мијајлица.

Члан 2

Уговор о дугорочном закупу земљишта закључује

се како би се решио проблем мештана села

Мијајлице у вези са коришћењам резервора за

воду, који је изграђен на делу катастарске парцеле

2335 КО Мијајлица. Резервор за воду изграђен је

од стране мештана села Мијајалице, међутим

како мештани не могу да се договоре о начину

коришћења воде из резервора, то је дат предлог

да општина преузме бригу о резервоару.

Члан 3

Уговор о дугорочном закупу дела катастарске

парцеле 2335 у КО Мијајлица, закључује се на

период од 50 година (педесет година). У закуп се

узима део катастарске парцеле 2335 КО Мијајлица

и то 100м2 од укупне површине, самим уговором

о дугорочном закупу ће се тачно прецизирати и

дати опис граница. 

Члан 4

Уговорена цена за дугорочни закуп дела ката-

старске парцеле 2335 КО Мијајлица износи 100,00

дин.(сто динара) на годишњем нивоу, односно

5.000,00 (петхиљада динара) на период од 50 го-

дина.

Члан 5 

Лице овлашћено за закључење уговора о дуго-

рочном закупу је председник општине.

Члан 6

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

02 Број: 06-38-7/17 

У Бојнику: 15.12.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић
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932.

На основу члана 25. Закона о планирању и из-

градњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09 - испр.

64/10-одлика УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука

УС, 50/2013- Одлука УС, 98/13 - одлука УС,

132/2014 и 145/14), члана 67, 68, 69 и 70 Правил-

ника о садржини, начину и поступку израде до-

кумената просторног и урбанистичког планирања

("Сл.гласник РС", бр.64/2015), члана 32. Закона

о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07

и 83/14-др.закон и 101/16) и члана 24. Статута

општине Бојник ("Сл.гласник града Лесковца",

бр.11/08, 23/08, 03/09, 9/09, 20/13, 21/15 и 1/16),

Скупштина општине Бојник на седници дана 15.

12. 2017. године доноси :

ОДЛУКУ 

О ПРОШИРЕЊУ ОБУХВАТА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО-

БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ

НА КП. БР. 1530 и 1537 и ДЕЛОВЕ КП. БР.

1555, 1524 и 1536 У КО КОСАНЧИЋ У

КОСАНЧИЋУ

I

Доноси се одлука о проширењу обухвата Плана

детаљне регулације за Агро-бизнис зону у насељу

Косанчић на кп. бр.1530 и 1537 и делове ката-

старских парцела бр.1555, 1524 и 1536 у КО Ко-

санчић.

II

Ова Одлука доноси се у складу са одлуком о до-

ношењу Плана детаљне регулације за Агро-бизнис

зону у насељу Косанчић ("Службени гласник

града Лесковца бр. 2/17").

III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику града Лес-

ковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

02 Број: 06-38-8/17

15. 12. 2017.  године

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

933.

На основу члана 76. Закона о становању и одр-

жавању зграда („Службени гласник РС“број

104/16), члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66.

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени

гласник РС“ број 129/07, 83/14- др.закон и 101/16-

др.закон), члана 39. Закона о прекршајима ("Служ-

бени гласник РС", бр. 65/13, 13/16 и 98/16- одлука

УС) и члана 16. тачка 6. и члана 24 тачка 6 .

Статута општине Бојник („Службени гласник

града Лесковца“, бр. 11/08, 23/18, 3/09, 9/09,

11/2010, 20/2013 и 21/2015.) Скупштина општине

Бојник, на својој седници одржаној дана 15. 12.

2017. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О КУЋНОМ РЕДУ 

У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се кућни ред у стамбеним

и стамбено-пословним зградама на територији

општине Бојник .

Под кућним редом у смислу става 1. овог члана

подразумевају се права и обавезе станара зграде

у циљу омогућавања несметаног становања и

правилног коришћења стамбеног, стамбено-по-

словног простора у згради, заједничких просторија,

заједничких делова зграде, стамбено-пословног

простора у згради, заједнички ограђеног простора

који припада згради, инсталација, уређаја и опреме

зграде у погледу њихове употребе, чувања од

оштећења, одржавања чистоће, реда и мира у

згради. 

Члан 2.

Стамбена зграда је зграда намењена за становање

и користи се за ту намену, а састоји се од најмање

три стана.

Стамбено пословна зграда је зграда која се састоји

од најмање једног стана и једног пословног про-

стора. 

Посебан део зграде је посебна функционална це-

лина у згради која може да представља стан, по-

словни простор, гаражу, гаражно место или га-

ражни бокс.

Заједнички делови зграде су делови зграде који

не представљају посебан или самосталан део
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зграде, који служе за коришћење посебних или

самостални део зграде, односно згради као целини,

као што су: заједнички простори, (степениште,

улазни простори и ветробрани, заједнички ходник

и галерија, тавански простор, подрум, сушионица

за веш, заједничка тераса и друге просторије на-

мењене заједничкој употреби), заједнички гра-

ђевински елементи, заједничке инсталације, опрема

и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и

канализационе, гасоводне и топловодне инста-

лације, лифт, телефонске инсталације и сви ко-

мунални прикључци који су намењени заједничком

коришћењу), ако не представљају саставни део

самосталног дела зграде и не чине саставни део

зграде, посебног дела зграде, односно не пред-

стављају део инсталација, опреме и уређаја који

искључиво служи једном посебном делу. 

Земљиште за редовну употребу је земљиште

испод и око објекта који испуњава услове за гра-

ђевинску парцелу и које по спроведеном поступку

у складу са законом којим се уређује планирање

и изградња, постаје катастарска парцела.

Стамбену заједницу чине сви власници посебних

делова стамбене, односно стамбено пословне

зграде. Орган управљања је управник или про-

фесионални управник стамбене односно стамбе-

но-пословне зграде коме су поверени послови

управљања. Станар, у смислу ове одлуке је влас-

ник, закупац посебног дела зграде (стана или

пословног простора), њихови чланови породичног

домаћинства, лица која су запослена у пословним

просторима, као и лице које је корисник посебног

дела зграде по неком другом правном основу.

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.

О кућном реду у стамбеним и стамбено пословним

зградама, дужни су да се старају станари и орган

управљања.

Члан 4.

Станари су дужни да посебне, заједничке делове

зграде и земљиште за редовну употребу користе

са потребном пажњом и чува их од оштећења и

квара, на начин да не ометају остале станаре у

мирном коришћењу посебног и заједничког дела

зграде и земљишта за редовну употребу зграде и

не угрожавају безбедност других.

Члан 5.

Власник посебног дела, односно власник само-

сталног дела зграде, дужан је да: 

1. Употребом, односно коришћењем свог посебног

, односно самосталног дела не омета коришћење

других делова зграде;

2. Свој посебан, односно самостални део зграде

одржава у стању којим се не отежава, не оне-

могућава и не ремети уобичајена употреба

осталих делова зграде;

3. Одржава заједнички део зграде који чини са-

ставни део његовог посебног, односно само-

сталног дела зграде у границама могућности

вршења овлашћења употребе тог дела; 

4. Учествују у трошковима одржавања и употребе

заједничких делова зграде и катастарске парцеле

на којој се налази зграда, у мери и на начин

који је одређен законом;

5. Трпи употребу заједничких делова зграде у

складу са њиховом наменом од стране власника

самосталних делова или лица која раде по њи-

ховом налогу, односно пролажење трећих лица

ради доласка до одређеног посебног, односно

самосталног дела зграде;

6. Дозволи пролаз кроз свој посебан, односно са-

мостални део зграде или њихову употребу на

други примеран начин ако је то нужно за по-

правку, односно одржавање другог дела зграде

или испуњење друге законске обавезе.

Право да захтева испуњење обавеза од власника

посебног дела зграде имају сваки власник посебног

дела зграде, власник самосталног дела зграде и

стамбена заједница у складу са својим правом

које произилази из обавезе власника посебног

дела зграде. 

Власник посебног, односно самосталног дела

зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз свој

посебан део зграде или његову употребу на други

примерен начин у складу са тачком 6. став 1.

овог члана има право да захтева да његов посебни,

односно самостални део зграде буде враћен у

стање у коме се налазио пре него што је дозволио

пролаз или његову употребу, односно има право

на накнаду штете која је причињена пролазом

или употребом на посебном, односно самосталном

делу зграде.
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Члан 6.

Забрањено је виком, буком, трчањем, скакањем,

играњем лопте и сличним поступцима нарушавати

мир у згради.

Радним данима у времену од 16 :00 до18:00

часова и од 22:00 до 06:00 часова наредног дана,

а у данима викенда у времену од 14:00 до 18:00

часова и од 22:00 до 08:00 часова наредног дана,

станари се морају понашати на начин који обез-

беђује потпуни мир и тишину у згради (време

одмора).

Коришћење кућних апарата (веш машина, уси-

сивача и сл.), вентилационих система, клима уре-

ђаја, уређај за музичку репродукцију, ТВ пријем-

ника и других уређаја, машина и апарата у згради,

дозвољено је само до собне јачине звука. 

Време одмора мора се поштовати и при коришћењу

машина за одржавање зелене површине (косачица,

моторна тестера и сл.).

Правилима власника, донетим на основу закона

о становању и одржавању зграда, време одмора

може бити другачије одређено.

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ 

ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

Члан 7.

На терасама, лођама и балконима забрањено је

држати и депоновати ствари које нарушавају

изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни

материјал и сл.

Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и

ложе бацати било какве предмете, кућно смеће,

остатке хране, просипати воду, трести постељину,

столњаке, крпе и друге сличне предмете. Забра-

њено је на деловима зграде из става 1. овог члана

држати необезбеђене саксије са цвећем и друге

предмете који падом могу повредити, оштетити

или упрљати пролазнике и возила.

Члан 8.

Станари могу, у складу са посебним прописима,

држати кућне љубимце, али су дужни да воде

рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у

заједничким просторијама и не нарушавају мир

и тишину у згради.

Члан 9.

Привредна делатност која се обавља у згради не

сме реметити мир у коришћењу станова. 

Пара, дим, мириси и бука која се стварају обав-

љањем привредне делатности морају бити изо-

ловани и уређени тако да не ометају становање и

здравље станара. 

Бука која се ствара приликом обављања привредне

делатности мора бити изолована у нивоу дозво-

љеног нивоа буке односно до граничне вредности

индикатора у затвореним просторијама у стамбеној

згради при затвореним прозорима у складу са

Уредбом о индикаторима буке, граничним вред-

ностима, методама за оцењивање индикатора

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у

животној средини, и не ометају становање и

здравље људи.

У пословним простојима зграде у којима се

обавља угоститељска делатност, забрањено је ко-

ришћење музике уколико правно лице или пред-

узетник, на које је регистрован угоститељски

објекат, не поседује извештај о мерењу нивоа

буке, која настаје коришћењем музике, а која не

сме бити виша од дозвољеног нивоа буке у жи-

вотној средини изражене у децибелима.

У пословним просторијама зграде правна лица

или предузетници који обављају делатност и еми-

тују буку, дужни су да за обављање делатности

прибаве извештај о мерењу нивоа буке, а који

ниво буке не сме бити виши од дозвољеног нивоа

буке у животној средини изражене у децибелима. 

Члан 10.

Станар који изводи грађевинско-занатске и ин-

сталатерске радове у згради или на згради, дужан

је да претходно о томе обавести орган управљања

зградом и прикаже му одобрење надлежног органа

за извођење радова, а потом постављањем оба-

вештења на видном месту у згради обавести ста-

наре о дану почетка извођења радова, врсти и

трајању радова.

Станар који изводи радове из става 1. овог члана

дужан је да по завршетку радова делове зграде

на којима су извођени радови, делове зграде и

земљиште за редовну употребу које је коришћено

за извођење радова врати у првобитно стање.

Радови из став 1. овог члана осим у случајевима

хаварије и потребе за хитним интервенција, не

могу се изводити у време одмора.
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КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 

ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

Члан 11.

Заједнички делови зграде су делови који служе

за коришћење посебних или самосталних делова

зграде, сматрају се једном ствари над којом влас-

ници посебних делова зграде имају право зајед-

ничке недељиве својине. 

Станари употребљавају заједничке делове зграде
у складу са њиховом наменом у мери у којој то
одговара његовим потребама чланова његовог
домаћинства, односно обављања делатности.

Станар је дужан да трпи употребу заједничких
делова зграде од стране осталих станара, у складу
са њиховом наменом.

УЛАЗНА ВРАТА

Члан 12.

Улазна врата на згради морају бити закључана у
периоду од 23:00 до 06:00 часова наредног дана
лети, и од 22:00 до 06:00 часова наредног дана
зими.

У зградама у којим постоје спољни сигнални
уређаји за позивање станара, станари на скупштини
стамбене заједнице могу донети одлуку да улазна
врата у зграду буду стално закључана.

УЛАЗ У ЗГРАДУ

Члан 13.

Орган управљања стамбене зграде дужан је да

на видном месту на уласку у стамбену зграду,

осим аката прописаних посебним законима, ис-

такне:

- ову одлуку или правила власника донета по

одредбама Закона о становању и одржавању

зграда, -време одмора,

- списак заједничких делова зграде, са назнаком

њихове намене, -обавештење код кога се налазе

кључеви од заједничких простора и просторија

са техничким уређајима, просторија трансфор-

маторске станице и склоништа (кућна и бло-

ковска),

- обавештење ком јавном предузећу, правном

лицу или предузетнику је поверено одржавање

зграде,

- упутство о начину пријаве квара и оштећења

на инсталацијама, уређајима и опреми зграде,

као и 

- друге информације и одлуке скупштине стам-

бене заједнице, битне за станаре и успостављање

реда, мира и поштовање одредаба посебних

закона и ове одлуке.

На видном месту на уласку у стамбену зграду,

орган управљања може поставити и списак станара

по спрату и стану, који садржи име и презиме

станара, али уз писани пристанак сваког појед-

ниначног станара.

Ако орган управљања зградом не истакне на вид-

ном месту списак свих станара, дужан је да на

видном месту истакне обавештење о томе код

кога се списак налази како би био доступан свим

станарима и надлежним органима.

У случају промене станара, односно броја станара,

орган управљања зградом, дужан је да списак

станара ажурира.

Власник стана односно пословне просторије, ду-

жан је да органу управљања зградом пријави

промену станара, односно броја станара у року

од 8 дана од дана настале промене

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОРИ

Члан 14.

Заједнички простори у згради (степениште, улазни

простори и ветробрани, заједнички ходник и га-

лерија, тавански простор, подрум, бицикларница,

сушионица за веш, заједничка тераса и друге

просторије намењене заједничкој употреби влас-

ника посебних или самосталних делова зграде и

др.) служе за потребе свих станара и користе се у

складу са њиховом наменом.

Члан 15.

Скупштина стамбене заједнице одређује распоред

коришћења просторија намењених заједничкој

употреби, а орган управљања стамбене зграде се

стара о њиховој правилној употреби и придржа-

вању распореда коришћења.

Станари су дужни да просторије намењене зајед-

ничкој употреби после сваке употребе очисте и

доведу у ред, а кључ од ових просторија врате

лицу или лицима задуженим за његово чување.

Члан 16.

Станари су дужни да воде рачуна о економичности

и да употребом заједничких простора не повећа-

вају, неоправдано, укупне трошкове (светла, без

потребе отварање прозора у зимском периоду,

итд).
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Члан 17. 

У заједничким просторима, осим ствари које су

нужне за наменско коришћење тих просторија,

забрањено је држати друге (бицикле, дечија

колица, саксије са цвећем, намештај и слично). 

Станари су дужни да одржавају чистоћу зајед-

ничких простора и обезбеде несметан и слободан

пролаз кроз њих.

Забрањено је бацати или остављати отпатке,

смеће и нечистоћу по степеништу или другим

заједничким просторима, као пушење на степе-

ништу и ходнику.

Забрањено је цртати, писати или на било који

начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје

и друге делове зграде.

Члан 18.

Улазни ходник и степениште зграде која нема

уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити

осветљени до закључавања улазних врата. 

Члан 19.

Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима

ходника, на земљишту за редовну употребу зграде,

натписе, рекламе и фирме на фасади и другим

спољним деловима зграде, станар може постав-

љати уколико обавља пословну делатност у згради,

у складу са важећим прописима и обавезном са-

гласносшћу скупштине стамбене заједнице.

По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе

уклони и да простор на коме су били постављени

доведе у исправно стање. 

Члан 20.

Станови морају бити обележени бројевима, а

станари су дужни да бројеве уредно одржавају. 

ПОДРУМСКЕ ПРОСТОРИЈЕ

Члан 21.

Улазна врата у подрум морају бити закључана.

Станари морају имати кључ од врата подрума. 

У подруму није дозвољено држање запаљивих

предмете и течности. 

Прозори на подруму морају имати решетку или

густу жичану мрежу која спречава убацивање

предмета који могу да изазову пожар или друга

оштећења зграде. 

ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 22.

Станари могу држати огревни материјал само у

просторијама које су намењене или одлуком скуп-

штине стамбене заједнице одређене за то.

Забрањено је цепати огревни материјал у стано-

вима и на другим местима која за то нису одређена. 

Одмах по уношењу огревног материјала у подрум

или друга за то одређена места, станар је дужан

да очисти и доведе у ред место на којем је мате-

ријал био истоварен. Држање течног гаса (бутана),

течних горива (лож уља) и других запаљивих ма-

теријала на одређеним местима мора бити у

складу са законским и другим прописима којима

је регулисана ова област.

ТАВАН

Члан 23.

Улазна врата на тавану морају бити стално за-

кључана, а кључ доступан станарима зграде.

На тавану је забрањено држање и употреба запа-

љивих предмета и течности.

ТЕРАСА И КРОВ ЗГРАДЕ

Члан 24.

На непроходну терасу и кров стамбене зграде

приступ је дозвољен само стручним лицима ради

поправки, постављања антена и сличних уређаја,

не сме се оштетити кров, као ни други заједнички

део зграде. 

СПОЉНИ ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ

Члан 25.

Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и

сл. ) морају бити чисти и исправни.

О чистоћи и исправности спољних делова по-

словних просторија у згради старају се корисници

тих просторија, а станари о осталим спољним

деловима зграде.

Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу

зграде морају се користити и држати тако да не

ометају кретање пролазника. 
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ЗЕМЉИШТЕ ЗА РЕДОВНУ 

УПОТРЕБУ ЗГРАДЕ

Члан 26.

Земљиште за редовну употребу зграде служи

свим станарима.

Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину

коришћења и одржавања земљишта за редовну

употребу зграде, у складу са пројектно-техничком

документацијом зграде.

Одлуком скупштине стамбене заједнице на зем-

љишту за редовну употребу зграде може бити

одређен део за игру деце, трешење тепиха, пар-

кирање аутомобила и других моторних возила,

као и вршење других, уобичајених, заједничких

потреба станара.

Члан 27.

Стамбена заједница одговорна је за одржавање

земљишта за редовну употребу зграде и редовно

поправља и замењује оштећене делове ограде,

чисте, косе траву, орезују живу ограду и друго

растиње, уклањају коров, одржавају бетонеске

површине, тротоаре, прилазе, стазе и степениште,

интерне саобраћајнице, противпожарне стазе,

уклањају грађевински и други отпад, као и да

предузимају друге радове како би простор око

зграде био у уредном стању. 

На земљишту за редовну употребу зграде не сме

се депоновати грађевински материјал, осим уко-

лико се изводе грађевински радови, за које станар

има потребно одобрење надлежног државног ор-

гана и сагласност скупштине стамбене заједнице.

По завршетку грађевинских радова станар који

је изводио грађевинске радове дужан је да зем-

љиште за редовну употребу зграде на коме је

био депонован грађевински материјал очисти и

доведе у првобитно стање.

Ограда, зеленило и други елементи уређења зем-

љишта за редовну употребу зграде морају се одр-

жавати тако да не оштећују зграду и инсталације,

омогућавају коришћење зграде, тих површина и

површина са којима се граниче (улица, суседна

зграда и парцела и сл.).

Забрањено је уништавати и оштећивати ограду,

зеленило и друге елементе уређења површине

око зграде.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ У СЛУЧАЈУ

ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА

Члан 28.

Орган управљања зградом је дужан да за време

кише, снега и других временских непогода, обез-

беде да простори на степеништу, светларницима,

тавану, подруму и другим заједничким просторима

зграде буду затворени. 

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона

и лођа уклањају снег и лед, при чему морају

водити рачуна да не оштете заједничке просторије

и заједничке делове зграда, и да не угоржавају

безбедност осталих станара и пролазника.

Станари су дужни да у зимском периоду предузму

мере заштите од смрзавања и прскања водоводних

и канализационих инсталација и уређаја у стано-

вима и пословним просторијама.

Орган управљања зградом је дужан у зимском

периоду обезбедити предузимање мера заштите

од смрзавања и прскања водоводних и канализа-

ционих инсталација и уређаја заједничких про-

сторија.

КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ

ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА

Унутрашње електричне инсталације

Члан 29.

Није дозвољено неовлашћено отварање разводних

кутија и ормарића са електричним уређајима који

служе згради као целини или заједничким дело-

вима зграде.

Поправка кварова на електричним инсталацијама

и контролно отварање кутија и ормарића могу

обављати само стручна лица овлашћена за обав-

љање ових послова.

Водоводне и канализационе инсталације

Члан 30.

Станари су дужни да водоводне и канализационе

инсталације држе у исправном и уредном стању.

У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који

су повезани на канализациону инсталацију, није

дозвољено бацање отпадака и других предмета

који могу загушити или оштетити канализационе

инсталације.
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Громобрани

Члан 31.

Послове сервисирања и испитивања громобран-

ских инсталација и отклањање недостатака, као

и сервисирање и испитивање електричних ин-

сталација и мера заштите од електричног удара

и отклањање кварова могу вршити само стручна

лица, на основу правила прописаних посебним

законом.

Апарати за гашење, 

откривање и јављање пожара

Члан 32.

Станари су дужни да воде рачуна о исправности

и чувају од оштећења опрему, уређаје и средства

за гашење пожара, као и да предузимају друге

превентивне мере прописане одредбама посебног

закона. 

Безбедносна расвета

Члан 33.

Забрањено је оштећивати и уништавати безбед-

носну расвету.

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

Члан 34.

Обавезу да одржавају зграду, на начин да од

зграде односно заједничких делова зграде не

прети опасност настанка штете, имају власници

посебних делова зграда и стамбена заједница

преко својих органа или управник коме су поверени

послови управљања. 

Власници или корисници самосталних делова

зграде имају обавезу да одржавају своје делове

зграда на начин којим се обезбеђује функцио-

налност и на начин којим се елиминише опасност

од наступања штете или немогућности коришћења

других делова зграде.

Одржавање зграде се може уговором поверити

правним лицима или предузетницима који се

баве пословима одржавања зграде.

Активности на одржавању зграде врше се кроз:

1) Хитне интервенције,

2) Текуће одржавање и 

3) Инвестиционо одржавање.

Хитне интервенције

Члан 35.

Хитне интервенције су активности које се без

одлагања извршавају ради заштите живота и

здравља људи, њихове сигурности, заштите имо-

вине од оштећења и довођења зграде, њених де-

лова, уређаја, инсталације и опреме у стање ис-

правности, употребљивости и сигурности.

Сваки власник зграде односно власник посебног

дела зграде, дужан је да одмах по сазнању о по-

треби извођења хитних интервенција на згради,

односно заједничким деловима зграде, о томе

обавести управника, односно професионалног

управника у стамбеној згради, односно надлежни

орган у случају зграде друге намене.

Управник, професионални управник, односно

надлежни орган из става 2. овог члана, дужан је

да одмах по сазнању, а најкасније у року од 48

часова од сазнања, уколико из објективних разлога

није могуће раније, предузме одговарајуће мере

у циљу извођења хитних интервенција, односно

да о томе обавести организацију која изводи ову

врсту радова и да захтева предузимање потребних

радњи односно радова.

За пропуштање предузимања мера из става 3.

овог члана управник, професионални управник,

односно надлежни орган из става 2. овог члана

одговара за штету. 

Текуће и Инвестиционо одржавање

Члан 36.

Текуће и Инвестиционо одржавање изводи се у

складу са програмом одржавања.

Члан 37.

Радови на текућем одржавању заједничких делова

стамбене зграде обухбватају:

1) Редовно сервисирање лифтова;

2) Поправке или замену аутомата за заједничко

осветљење, прекидача, сијалица и др; 

3) Дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију

заједничких просторија у згради;

4) Редовне прегледе и сервисирање хидрофорских

постројења у згради, инсталација централног

грајања (котларница, подстаница, мреже са

грејним телима,, вентила, димњака централног

грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење
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поћара у згради, електроинсталација, урешаја

за нужно светло, уређаја и опреме за климати-

зацију и вентилацију зграде;

5) Чишћење олука и олучних цеви зграде; 

6) Поправку или замену окова, брава, катанаца и

других уређаја за затварање ормана за струјоме-

ре, водомере, телефонске и телевизијске ин-

сталације у згради; 

7) Кречење заједничких просторија у згради; 

8) Фарбање цевне мреже, грејних тела и других

уређаја у заједничким деловима зграде;

9) Одржавање хигијене у заједничким деловима

зграде (чишћење и прање улаза, заједничких

просторија, степеништа, ходника, застакљених

површина и др. ); 

10) Чишћење и одржавање тротоара око зграде,

односно насипа, усека, ригола и слично;

11) Друге радове којим се обезбеђује текуће одр-

жавање зграде на задовољавајућем нивоу упо-

требљивости. 

Радове на текућем одржавању заједничких делова

стамбене зграде из става 1. овог члана могу да

обављају привредни субјекти или предузетници

који су регистровани за обављање наведених де-

латности.

НАДЗОР

Члан 38.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Оп-

штинска управа општине Бојник ,Одељење за

урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске по-

слове.

Члан 39.

Послове инспекцијског надзора над применом

одредаба ове одлуке и аката донетих на основу

ове одлуке, врши Одељење за урбанизам, имо-

винско-правне и инспекцијске послове , у оквиру

законом утврђених надлежности преко комунал-

них, грађевинских и инспектора за заштиту жи-

вотне средине, у складу са овлашћењима истих. 

Члан 40.

Прекршајни налог инспектор издаје у писаној

форми у складу са законом којим је прописана

садржина прекршајног налога.

Прекршајни налог се састоји од оригинала и две

копије. Оригинал се уручује лицу против кога се

издаје прекршајни налог, а копије задржава орган

за обављање инспекцијских послова. 

Прекршајни налог се уручује присутном лицу за

кога се сматра да је учинило прекршај у моменту

откривања прекршаја. 

Лице против кога је издат прекршајни налог

својим потписом на одговарајућем месту у налогу

потврђује његов пријем.

Члан 41.

Ако је лице за које се сматра да је учинило пре-

кршај одсутно и кад околности откривања или

природа прекршаја то захтевају, достављање пре-

кршајног налога извршиће се путем поште или

доставне службе, у складу са одредбама закона о

прекршају. 

Ако присутно лице против кога се издаје пре-

кршајни налог одбије да прими налог , комунални

инспектор упозориће га на последице одбијања

пријема, унети у прекршајни налог забелешку о

одбијању пријема, дан и час када је пријем

одбијен, чиме се сматра да је прекршајни налог

уручен. 

Лице против кога је издат прекршајни налог при-

хвата одговорност за прекршај плаћањем половине

изречене казне у року од 8 дана од дана пријема

прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања

друге половине изречене казне.

Ако лице против кога је издат прекршајни налог

у року од 8 дана од дана пријема прекршајног

налога не плати изречену казну или не поднесе

захтев за судско одлучивање о издатом пре-

кршајном налогу, сматраће се да је прихватило

одговорност пропуштања,а прекршајни налог ће

постати коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом коначности

и забелешком да новчана казна није плаћена, ко-

мунални инспектор, доставља надлежном пре-

кршајном суду ради спровођења извршења у

складу са законом. 

Лице против кога је издат прекршајни налог може

прихватити одговорност за прекршај и након ис-

тека рока од 8 дана од пријема прекршајног

налога ако пре поступка извршења добровољно

плати целокупан износ изречене новчане казне. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Забрањено је у засебним и заједничким деловима

зграде извођење радова на постављању и демон-

тирању инсталација, уређаја и делова зграде, као

и изводити грађевинских радова без потребног

одобрења надлежног државног органа и без са-

гласности скупштине стамбене заједнице. 

Одобрење из става 1. овог члана подразумева

прибављање одобрења надлежних органа када

су у питању радови за које је у складу са законом

обавезно прибављање одобрења.

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

За непоштовање кућног реда одговорни су станари

и орган управљања. 

Станар је одговоран и за понашање свог мало-

летног детета, усвојеника или лица над којим

има старатељство, као и за понашање других

лица која су у његовом стану или пословној про-

сторији, а нису станари у смислу одредаба ове

одлуке.

Члан 44.

О непоштовању кућног реда станари најпре оба-

вештавају управника или професионалног управ-

ника, који ће по пријему обавештења поучити

прекршиоца да је у обавези да поштује кућни

ред, о датој поуци сачинити белешку, а након

тога, уколико је то потребно, учињени прекршај

пријавити и надлежној инспекцији како би пред-

узела мере у складу са Законом о становању и

одржавању зграда.

Члан 45.

Кад надлежни инспектор у вршењу инспекцијског

надзора утврди да је одговорно лице непознато,

решење односно акт којим се дозвољава извршење

решења, доставља се прибијањем на улазна врата

објекта и огласну таблу надлежног органа, што

се констатује забелешком инспектора о времену

и месту доставе на решењу односно акту којим

се дозвољава извршење.

Члан 46.

Новчаном казном у фиксном износу казниће се:

- Правно лице у висини од 100.000,00 динара,

- Одговорно лице у правном лицу 20.000,00 ди-

нара,

- Предузетник 50.000,00 динара, 

- Физичко лице 10.000,00 динара, односно почи-

ниоц прекршаја, ако поступа супротно одред-

бама ове одлуке.

Члан 47.

Ако поступи супротно одредбама ове Одлуке,

комунални инспектор издаје прекршајни налог

учиниоцу прекршаја сходно члану 46. ове одлуке

и у складу са законом.

Члан 48.

Ако поступи супротно одредбама члана 42. ове

Одлуке грађевински инспектор издаје прекршајни

налог учиниоцу прекршаја сходно члану 46. ове

одлуке и у складу са законом.

За прекршаје из члана 9. ове Одлуке инспектор

за заштиту животне средине поступа у складу са

овлашћењима која су утврђена законима и који

регулишу дату област.

Члан 49.

У вршењу инспекцијског надзора сагласно закону

и одредбама ове одлуке комунални инспектор је

овлашћен да:

- прегледа акта, евиденције и другу документацију

надзираног субјекта,

- саслушава и узима изјаве од одгворних лица

стамбене заједнице (управника или професио-

налног управника), 

- предузима друге радње везане за инспекцијски

надзор у циљу утврђивања чињеничног ста-

ња.

У вршењу инспекцијског надзора сагласно закону

и одредбама ове одлуке, комунални инспектор

има право и обавезу да:

- наложи решењем извршавање утврђених обавеза

и предузимање мера за отклањање недостата-

ка,

- издаје прекршајни налог за прекршаје за које

су овом одлуком прописане новчане казне у

фиксном износу, уколико оцени да је повредом

закона и ове одлуке учињен прекршај,

- проверава да ли се власници посебних делова

зграде придржавају општих правила кућног

реда, 
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- утврђује да ли се примењују мере забране ут-

врђене овом одлуком,

- обавести друге надлежне органе да предузму

мере из своје надлежности уколико утврди да

постоје разлози за предузимање мера за које

није надлежан. 

Члан 50.

У вршењу послова инспекцијског надзора сагласно

законом и одредбама ове одлуке, комунални ин-

спектор дужан је да:

- наложи решењем власницима посебних делова

зграде да се придржавају општих правила

кућног реда,

- изда прекршајни налог за прекршај за које су

овом одлуком прописане новчане казне у фикс-

ном износу, уколико оцени да је повредом

закона и ове одлуке учињен прекршај, 

- наложи решењем извршавање утврђених обавеза

и предузимање и мера за отклањање недоста-

така,

- обавести други надлежни орган да предузме

мере из своје надлежности.

IV. ПРИМЕНА ПРОПИСА

Члан 51.

Питања о кућном реду која нису уређена овом

одлуком примењују се одредбе Закона о становању

и одржавању зграда („Слубени гласник РС“, бр.

104/2016).

V. ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца".

02 Број: 06-38-9/17

15. 12. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

П Р Е Д С Е Д Н И К

Дејан Стојановић

934.

На основу члана 126. Закона о социјалној заштити

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32. став 1.

тачка 9.) Закона о локалној самоуправи („Сл.

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-

др. закон), члан 24. став 1. тачка 9.) Статута оп-

штине Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр.

11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16),

члана 24. Статута Центра за социјални рад Бојник

Број: 110-1103/01-11 од 7. 10. 2011. године, Скуп-

штина општине Бојник на седници одржаној дана

15. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

РАД БОЈНИК

I

РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Здравковић из Ђинђуше,

дипломирани економиста, са функције вршиоца

дужности директора Центра за социјални рад

Бојник, због именовања директора Центра за со-

цијални рад Бојник по спроведеном конкурсу.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-38-10/17

Д а т у м: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

935.

На основу члана 124 Закона о социјалној заштити

(„Сл. гласник РС“, бр.24/2011), члана 32 став 1

тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. глас-

ник РС“,, бр. 129/07 и 83/14-др. Закон), члан 24

став 1 тачка 9) Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), чланова 20, 21. и

22. Статута Центра за социјални рад Бојник Број:

110-1103/01-11 од 07.10.2011. године, на основу

конкурса, а по прибављеном мишљењу Управног

одбора Центра за социјални рад Бојник Број:
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110-1410/01-17 од 25. 9. 2017. године и прибав-

љеној сагласности Министарства за рад, запош-

љавање, борачка и социјална питања, Сектор за

бригу о породици и социјалну заштиту број: 119-

01-318/2017-09 од 19. 10. 2017. године, Скупштина

општине Бојник на седници одржаној дана 15.

12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЈНИК

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Здравковић из Ђинђуше,

дипломирани економиста, за директора Центра

за социјални рад Бојник.

II

Мандат директора траје 4 (четири) године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-38-11/17

Д а т у м: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

936.

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

самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.129/2007 и

83/2014), чл. 189 ст. 1. тач.1. Закона о основама

система образовања и васпитања (''Сл. гласник

РС'', бр. 88/2017, чл. 50. Закона о предшколском

образовању и васпитању (''Сл. гласник РС'',

бр.18/2010 и 101/2017) ), чланова 1. до 15. Пра-

вилника о мерилима за утврђивање економске

цене програма васпитања и образовања у пред-

школским установама донетим од стране министра

број: 110-00-00320/2014-02 од 24. 12. 2014. године

са применом од 1. 1. 2015. године и чл. 24 ст. 1.

тач. 20. Статута општине Бојник (''Сл. гласник

града Лесковац'', бр. 11/2008, 23/2008, 3/2009,

9/2009, 21/2015 и 1/2016), на предлог Општинског

већа, Скупштина општине Бојник на седници

одржаној дана 15. 12. 2017. године доноси 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЕКОНОМСКЕ

ЦЕНЕ БОРАВКА ДЕЦЕ У

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ЂУКА

ДИНИЋ'' БОЈНИК У 2017/2018-ој ГОДИНИ

Члан 1.

Одређује се висина економске цене боравка деце

у предшколској установи ''Ђука Динић'' Бојник у

2017/2018-ој години у износу од 15.271,00 динара,

од чега: 

- учешће родитеља, односно старатеља детета у

целодневном боравку износи 3.054,оо динара,

- учешће родитеља, односно старатеља детета у

полудневном боравку износи 1.357,оо динара.

Члан 2.

Од обавезе плаћања из чл.1 Одлуке, изузимају

се:

1. деца без родитељског старања,

2. деца са сметњама у развоју и инвалидитетом,

3. деца из материјални угрожених породица,

4. треће и свако наредно дете у породици.

Члан 3.

Трошкови боравка деце из чл.2 Одлуке сноси ос-

нивач – општина Бојник.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објавиљивања у ''Службеном гласнику града Лес-

ковца''.

02 Број:06- 38 - 12/2017

Бојник, 15. 12. 2017. г. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Стојановић 
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937.

На основу члана 61. став 1. и став 3. Закона о јав-

ним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16),

члана 32. став 1. тачка 8.) Закона о локалној са-

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

др. закон и 101/16 – др. закон), члан 24 став 1

тачка 8) Статута општине Бојник („Сл. гласник

града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,

11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) Скупштина општине

Бојник на седници одржаној дана 15. 12. 2017.

године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА

СУБВЕНЦИЈА ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

„БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ ЗА

2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о трећој из-

мени Програма субвенција ЈП за водоснабдевање

„Брестовац-Бојник-Дољевац“ за 2017. годину

број: 671/1 од 29. 11. 2017. године.

II

Саставни део овог Решења је Одлука о трећој из-

мени Програма субвенција ЈП за водоснабдевање

„Брестовац-Бојник-Дољевац“ за 2017. годину

број: 671/17 од 29. 11. 2017. године

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
02 Број: 06-38-13/17

Д а т у м: 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Стојановић 

938.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним пред-

узећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 32.

став 1. тачка 8.) Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и

101/16 – др. закон), члан 24. став 1. тачка 8)

Статута општине Бојник („Сл. гласник града Лес-

ковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,

21/15 и 1/16) Скупштина општине Бојник на сед-

ници одржаној дана 15. 12. 2017. године, донела

је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „БРЕСТОВАЦ-

БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о трећој из-

мени и допуни Програма пословања ЈП за водо-

снабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ за 2017.

годину број: 671 од 29. 11. 2017. године.

II

Саставни део овог Решења је Одлука о трећој из-

мени и допуни Програма пословања ЈП за водо-

снабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ за 2017.

годину број: 671 од 29. 11. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
02 Број: 06-38-14/17
15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Стојановић 

939.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним пред-

узећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 32.

став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и

101/16 – др. закон), члан 24. став 1. тачка 8)

Статута општине Бојник („Сл. гласник града Лес-

ковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,

21/15 и 1/16) Скупштина општине Бојник на сед-

ници одржаној дана 15. 12. 2017. године, донела

је
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РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

„БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ ЗА

2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања

ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Доље-

вац“ за 2018. годину, број: 673 од 1. 12. 2017. го-

дине.

II

Саставни део овог Решења је Програм пословања

ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Доље-

вац“ за 2018. годину, број: 673 од 1. 12. 2017. го-

дине.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
02 Број: 06-38-15/17
15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић 

940.

На основу члана 61. став 1. и став 3. Закона о јав-

ним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16),

члана 32. став 1. тачка 8.) Закона о локалној са-

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

др. Закон и 101/16 – др. закон), члан 24. став 1.

тачка 8) Статута општине Бојник („Сл. гласник

града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,

11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) Скупштина општине

Бојник на седници одржаној дана 15. 12. 2017.

године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

СУБВЕНЦИЈА ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

„БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ ЗА

2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм субвенција

ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Доље-

вац“ за 2018. годину број 673/1 од 1. 12. 2017. го-

дине.

II

Саставни део овог Решења је Програм субвенција

ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Доље-

вац“ за 2018. годину број: 673/1 од 1. 12. 2017.

године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
02 Број: 06-38-16/17
15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић 

941.

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним

делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и

104/16), члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним

предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), члана

32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник

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

– др. закон), члана 24 Статута општине Бојник

(“Сл. гласник града Лесковца“ 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) Скупштина оп-

штине Бојник на седници одржаној дана 15. 12.

2017. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ЦЕНОВНИК ЗА УТРОШАК ВОДЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК И

ДОЉЕВАЦ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник за утрошак

воде на територији општине Бојник и Дољевац

Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-

Бојник-Дољевац“, број 674 од 1. 12. 2017. годи-

не.

Страна 3306 - Број 27 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   27. децембар 2017.



II

Саставни део овог решења је Ценовник за утрошак

воде на територији општине Бојник и Дољевац,

број 674 од 1. 12. 2017. године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и

биће објављено у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
02 Број: 06-38-17/17
15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић 

942.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним пред-

узећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 32.

став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и

101/16 – др. закон), члан 24. став 1. тачка 8)

Статута општине Бојник („Сл. гласник града Лес-

ковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,

21/15 и 1/16) Скупштина општине Бојник на сед-

ници одржаној дана 15. 12 .2017. године, донела

је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК 

ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања

Јавног комуналног предузећа „Јединство“ Бојник

за 2018. годину, број: 1279 од 1. 12 .2017. године.

II

Саставни део овог Решења је Програм пословања

Јавног комуналног предузећа „Јединство“ Бојник

за 2018. годину, број: 1279 од 1. 12. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

02 Број: 06-38-18/17

15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић 

943.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др. Закон и 101/16 – др. закон), члан 24.

став 1. тачка 8) Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13 ,21/15 и 1/16) Скупштина оп-

штине Бојник на седници одржаној дана 15. 12.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ

ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Фонда

за развој пољопривреде општине Бојник за 2018.

годину број: 035-334/17 од 17. 11. 2017. године.

II

Саставни део овог Решења је Програм рада Фонда

за развој пољопривреде општине Бојник за 2018.

годину број: 035-334/17 од 17. 11. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

02 Број: 06-38-19/17

15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић 
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944.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др. Закон и 101/16 – др. закон), члан 24.

став 1. тачка 8) Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) Скупштина оп-

штине Бојник на седници одржаној дана 15. 12.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БОЈНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра

за социјални рад Бојник за 2018. годину, број:

110-1789/01-17 од 8. 12. 2017. године.

II

Саставни део овог Решења је Програм рада

Центра за социјални рад Бојник за 2018. годину,

број: 110-1789/01-17 од 8. 12. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

02 Број: 06-38-20/17

15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

945.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др. Закон и 101/16 – др. закон), члан 24.

став 1. тачка 8) Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13 ,21/15 и 1/16) Скупштина оп-

штине Бојник на седници одржаној дана 15. 12.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК

КАРАЏИЋ“ У БОЈНИКУ ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне

библиотеке „Вук Караџић“ у Бојнику за 2018. го-

дину, број: 284/17 од 4. 12. 2017. године.

II

Саставни део овог Решења је Програм рада На-

родне библиотеке „Вук Караџић“ у Бојнику за

2018. годину, број: 284/17 од 4. 12. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
02 Број: 06-38-21/17
15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић 

946.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др. Закон и 101/6 – др. закон, члан 24. став

1. тачка 8) Статута општине Бојник („Сл. гласник

града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,

11/10, 20/13 , 21/15 и 1/16) Скупштина општине

Бојник на седници одржаној дана 15. 12. 2017.

године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И

ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада

Туристичке организације општине Бојник за 2018.

годину, број: 211 од 28. 11. 2017. године.
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II

Саставни део овог Решења је План и програм

рада Туристичке организације општине Бојник

за 2018. годину, број: број: 211 од 28. 11. 2017.

године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
02 Број: 06-38-22/17
15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић 

947.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др. закон и 101/16 – др. закон), члан 24

став 1 тачка 8) Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13 ,21/15 и 1/16) Скупштина оп-

штине Бојник на седници одржаној дана 15. 12.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК 

ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Дома

здравља Бојник за 2018. годину, број: 981 од 29.

11. 2017. године.

II

Саставни део овог Решења је Програм рада Дома

здравља Бојник за 2018. годину, број: 981 од 29.

11. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

02 Број: 06-38-23/17

15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић 

948.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др. Закон и 101/16 – др. закон), члан 24.

став 1. тачка 8) Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13 ,21/15 и 1/16) Скупштина оп-

штине Бојник на седници одржаној дана 15. 12.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ

„БОЈНИК“ БОЈНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Уста-

нове дом културе „Бојник“ Бојник за 2018. годину,

број: 194/17 од 22. 11. 2017. године.

II

Саставни део овог Решења је Програм рада Уста-

нове дом културе „Бојник“ Бојник за 2018. годину,

број: 194/17 од 22. 11. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

02 Број: 06-38-24/17

15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић 
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949.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др. Закон и 101/16 – др. закон), члан 24.

став 1. тачка 8) Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13 ,21/15 и 1/16) Скупштина оп-

штине Бојник на седници одржаној дана 15. 12.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА УСТАНОВЕ СПОРТСКА ХАЛА

„БОЈНИК“ БОЈНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Уста-

нове спортска хала „Бојник“ Бојник за 2018.

годину, број: 145/17 од 30. 11. 2017. године.

II

Саставни део овог Решења је Програм рада Уста-

нове спортска хала „Бојник“ Бојник за 2018.

годину, број: 145/17 од 30. 11. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће

објављено у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
02 Број: 06-38-25/17

15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић 

950.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-

др. закон 101/2016), члана 34. и 45. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник

РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - уск-

лађени 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), члана 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о

наменским трансферима у социјалној заштити

("Службени гласник РС" бр. 18/2016) и члана 24.

ст.1 тач.20 Статута општине Бојник („Службени

гласник града Лесковца“, бр.11/2008, 23/2008,

3/2009, 9/2009, 11/2010, 20/2013, 21/2015, 1/2016),

Скупштина општине Бојник на седници одржаној

дана 15. 12. 2017. године, донела је:

ОДЛУКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК О

РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ

ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге

социјалне заштите општине Бојник које се фи-

нансирају 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 Бојник за 2018. годину у области пружања

услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком

о буџету општине Бојник за 2018.годину раздео

5. функционална класификација 090, у укупном

износу од 24.200.000,00 динара, распоређују се и

користе на начин исказан у следећој табели:

Табела 1. Услуге социјалне заштите које се

финасирају из средстава наменског трансфера

за 2018. годину 

Укупан износ по услузи из средстава наменског

трасфера за 2018. годину:

1) Дневни боравак 1.000.000,00

2) Помоћ у кући 2.700.000,00 

3) Свратиште / 

4) Становање уз подршку /

5) Персонална асистенција / 
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6) Лични пратилац детета / 

7) Прихватилиште / 

8) Предах смештај / 

9) СОС телефон за жене са 

искуством насиља /

Укупно 3.700.000,00  

Учешће ЈЛС по услузи из сопствених извора -

прихода

1) Дневни боравак 2.500.000,00

2) Помоћ у кући 18.000.000,00

3) Свратиште / 

4) Становање уз подршку / 

5) Персонална асистенција / 

6) Лични пратилац детета / 

7) Прихватилиште / 

8) Предах смештај / 

9) СОС телефон за жене са 

искуством насиља 

Укупно 20.500.000,00

Табела 2. Иновативне услуге у систему со-

цијалне заштите које се финансирају из сред-

става наменског трансфера за 2018. годину 

Укупан износ по услузи из средстава 

наменског трасфера за 2018. годину /

Учешће ЈЛС по услузи из сопствених 

извора -прихода /

Укупно /

Табела 3. Установе за домски смештај у

трансформацији 

Укупан износ по услузи из средстава /

наменског трасфера за 2018. годину 

Учешће ЈЛС по услузи из сопствених 

извора - прихода /

Укупно  /

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 даном доношења и

биће објављена у "Службеном гласнику града

Лесковца". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК 

02 Број. 06-38 - 26/2017. 

15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Стојановић

951.

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним пред-

узећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16) члана

32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и

101/16 – др. закон), члан 24. став 1. тачка 9)

Статута општине Бојник („Сл. гласник града Лес-

ковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,

21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник, на

седници од 15. 12. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

„БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ 

У БОЈНИКУ

I

У Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснаб-

девање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику,

ИМЕНУЈУ СЕ:

за председника: 

1. Анђелковић Властимир, дипломирани еконо-

миста из Малошишта, 

за чланове:

2. Пешић Јовица, дипломирани економиста из

Пуковца, 

3. Ћирић Виолета из Дољевца, дипломирани ин-

жењер технологије , из реда запослених у пред-

узећу.
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II

Мандат председника и чланова Надзорног одбора

траје четири године.

III

Ступањем на снагу овог Решења престаје мандат

председника и чланова Надзорног одбора пред-

узећа, именованим решењем Скупштине општине

број 06-8/13 од 16. 12. 2013. године.

IV

Решење ступа на снагу осам дана од дана објав-

љивања у „Службеном гласнику града Лесков-

ца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
02 Број: 06-38-27/17
15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

952.

На основу чл. 34. и 35. Закона о јавним пред-

узећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016), и

чл. 24 Статута општине Бојник („Сл. гласник

града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,

11/10, 20/13, 21/15 и 1/16);  Скупштина општине

Бојник, на седници одржаној дана 15. 12. 2017.

године, доноси

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „БРЕСТОВАЦ-

БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса

за избор директора Јавног предузећа за водо-

снабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојни-

ку, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац

и Скупштина општине Бојник (у даљем тексту:

Комисија), у саставу:

за председника:

1. Ивица Аранђеловић, дипл. правник, из Бојника,

представник општине Бојник;

за чланове:

2. Петровић Влада, грађевински тех. из Ђинђуше,

представник општине Бојник;

3. Илић Тошић Виолета, медицинска сестра -

техничар, из Пуковца, представник општине

Дољевац;

4. Митић Ирена, специјалиста струковни еконо-

миста, из Пуковца, представник општине До-

љевац, 

5. Стојковић Саша, професор, из Пуковца.

Члан 2.

Задатак Комисије је спровођење јавног конкурса

за избор директора Јавног предузећа за водо-

снабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојни-

ку, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац

и Скупштина општине Бојник, у складу са Законом

о јавним предузећима и Статутом јавног пред-

узећа.

Члан 3.

Мандат чланова Комисије траје 3 године и почиње

да тече даном именовања.

Члан 4.

Ступањем на снагу овог Решења престаје да

важи Решење о образовању Комисије за именовање

директора Јавног предузећа за водоснабдевање

„Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику, број 06-

8/13 од 16. 12. 2013. године („Сл. гласник града

Лесковца“, број 20/2013).

Члан 5.

Стручне и административно техничке послове

за потребе Комисије, обављаће Општинска управа

општине Бојник.

Члан 6.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“, а Скупштина општине Дољевац,

као суоснивач предузећа, у истоветном тексту, у

''Службеном листу Града Ниша''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

02 Број: 06-38-28/17

15. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Стојановић
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953.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним пред-

узећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16), чл.

32. ст. 1. т. 9. Закона о локалној самоуправи (

"Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/14 -

др. закон) и чл. 24. став 1. тачка 8) Статута

општине Бојник („Сл. гласник града Лесковца“,

бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10,20/13, 21/15 и

1/16), Скупштина општине Бојник, на седници

одржаној дана 15. 12. 2017. године, доноси

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „БРЕСТОВАЦ-

БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

Члан 1.

Расписује се Јавни конкурс за избор кандидата

за именовање директора Јавног предузећа за во-

доснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у

Бојнику.

Члан 2.

Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп акгив-

ности на припреми и објављивању огласа о јавном

конкурсу, прикупљању пријава, рангирању кан-

дидата, као и доношење одређених правних аката

у складу са Законом.

Члан 3.

На конкурсу могу учествовати сва заинтересована

лица која испуњавају услове из конкурса.

Услови и критеријуми за спровођење конкурса и

именовање директора Јавног предузећа за водо-

снабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојни-

ку, прописани су Законом о јавним предузећима

( "Службени гласник РС", бр. 15/16) и Статутом

јавног предузећа број 671/1 од 6. 12. 2016. годи-

не.

Члан 4.

За директора јавног предузећа, може бити име-

новано лице које испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно лице;

2. да има стечено високо образовање на основним

студијама у трајању од најмање четири године,

односно на основним академским студијама у

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер

академским студијама, мастер струковним сту-

дијама, специјалистичким академским студијама

или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на

пословима за које се захтева високо образовање

из алинеје 2. ове тачке;

4. да има најмање три године радног искуства на

пословима који су повезани са пословима

Јавног предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања;

6. да има радно искуство у организовању рада и

вођењу послова;

7. да није члан органа политичке странке, односно

да му је одређено мировање у вршењу функције

у органу политичке странке;

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање

шест месеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу

са законом којим се уређују кривична дела, и

то:

а) обавезно психијатријско лечење и чување у

здравственој установи;

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана;

г) обавезно лечење апкохоличара;

д) забрана вршења позива, делатности и дужно-

сти.

Члан 5.

Оглас о Јавном конкурсу за избор кандидата за

именовање директора објавиће се у "Службеном

гласнику РС" „Сл. листу Града Ниша“, „Сл. глас-

нику града Лесковца“ и у најмање једним дневним

новинама које се дистрибуирају на целој терито-

рији Републике Србије у року од 8 дана од

усвајања истоветног предлога Одлуке од стране

Скупштине општине Бојник, као суоснивача, об-

зиром да Одлука постаје пуноважна усвајањем

истоветног предлога одлуке од стране обе Скуп-

штине Општине, као и на интернет страници оп-

штине Дољевац и општине Бојник, са навођењем

када је оглас објављен у "Службеном гласнику

РС".

Оглас о јавком конкурсу садржи податке о јавном

предузећу, пословима, условима за именовање

директора јавног предузећа, месту рада, стручној

оспособлености, знањима и вештинама које се

оцењују у изборном поступку и начину њихове
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провере, рок у коме се подносе пријаве, податке

о лицу задуженом за давање обавеиггења о јавном

конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и

податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Рок за подношење прнјава на конкурс је 30 дана

од дана објављивања Јавног конкурса у "Служ-

беном гласнику РС.

Члан 6.

Поступак спровођења конкурса спроводи зајед-

ничка Комисија за спровођење конкурса за избор

директора образована решењем које у истоветном

тексту доносе Скупштине општине Дољевац и

Скупштина општине Бојник.

У поступку спровођења конкурса комисија:

- Саставља списак кандидата који испуњавају

услове за инемовање директора,

- Спроводи изборни поступак у коме се оцењују

стручне оспособљености и испуњености услова

предвиђених конкурсом, свих кандидата и то

писменом провером, усменим разговором или

на други одговарајући начин и на основу до-

кументације поднете уз пријаву,

- Саставља ранг листу кандидата и Листу за

именовања са највише три најбоље рангирана

кандидата доставља заједно са Записником о

изборном поступку Општинској управи општине

Бојник.

Заједничка Комисија за спровођење конкурса не-

зависна је у својим ставовима и одлукама.

Члан 7.

На основу Листе за именовања и записника о из-

борном поступку, Општинска управа општине

Бојник, припрема предлог Решења о именовању

првог кандидата са ранг листе и доставља га

ради усвајања Скупштини општине Дољевац и

Скупштини општине Бојник.

Члан 8.

Скупштина општине Дољевац и Скупштина оп-

штине Бојник, након разматрања достављене

лисге кандидата и предлога решења, одпучују о

именовању директора јавног предузећа, доноше-

њем решења о именовању предложеног канди-

дата.

Решење о именовању директора коначно је.

Члан 9.

Решење о именовању доставља се лицу које је

именовано и објављује се у "Службеном гласнику

РС", "Службеном листу Града Ниша" и „Служ-

беном гласнику Града Лесковца“

Решење са образложењем објављује се и на ин-

тернет страници општине Дољевац и опшгине

Бојник, а по један примерак досгавља и свим

осталим кандидатима.

Члан 10.

Кандидау који је учествовао у изборном поступку

на његов захтев, комисијаје дужна, да у року од

два дана од дана пријема захтева омогући увид у

документацију јавног конкурса, под надзором

заједничке комисије.

Члан 11.

Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у

року од 8 дана од дана објављивања решења у

"Службеном гласнику РС“.

Скупштина општине Дољевац и Скупштина оп-

штине Бојник, могу продужити рок из става 1.

овог члана још 8 дана из оправданих разлога.

Директорјавног предузећа заснива радни однос

на одређено време.

Члан 12.

Ако именовано лице не ступи на рад у року из ст.

1. и 2. чл. 11. Скупштина општине Дољевац и

Скуппггина општине Бојник, могу да следећег

кандидата са ранг листе.

Ако нико од кандидата са листе за именовања не

ступи на рад у року који му је одређен, или ако

ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини

општине Дољевац и Скупштина општине Бојник

не буде предложен кандидат за именовање зато

што је Заједничка Комисија утврдила да ниједан

од кандидата не испуњава услове из конкурса,

или ако Скупштина општине Дољевац и Скуп-

штина општине Бојник, не именују предложеног

или неког другог кандидата са листе, спроводи

се нови јавни конкурс, на начин и по поступку

прописаним законом.

Члан 13.

Ову одлуку доставити Комисији за спровођење

конкурса за избор директора Јавног предузећа за

водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у

Бојнику и Надзорном одбору јавног предузећа.
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Члан 14.

Ова Одпука ступа на снагу усвајањем истоветног

предлога Одлуке од стране Скупштине општине

Дољевац и биће објављена у „Сл. гласнику града

Лесковца“, а Скупштина оппгтине Дољевац, као

суоснивач предузећа, у истоветном тексту у „Сл.

листу града Ниша“.

02 Број: 06-38-29/17 
15. 12. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

954.

Скупштина општине Бојник и Скупштина општине

Дољевац на основу члана 25, 36, 37, 39. Закона о

јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16)

и Одлуке оспровођењу јавног конкурса за избор

директора Јавног предузећа за водоснабдевање

„Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику, објав-

љују

ОГЛАС 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ„БРЕСТОВАЦ –

БОЈНИК – ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

Подаци о Јавном комуналном предузећу:

Назив: Јавно предузеће за водоснабдевање „Бре-

стовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику, 

Седиште: ул. Зеле Вељковић бб, 16205 Бојник, 

Матични број: 06250033

ПИБ: 100371465

Претежна делатност предузећа: 03600 – саку-

пљање, пречишћавање и дострибуција воде.

Подаци о радном месту (пословима):

Директор Јавног предузеће за водоснабдевање

„Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику.

Један извршилац.

Директор Јавног предузеће за водоснабдевање

„Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику је

функционер који обавља јавну функцију.

Директора Јавног предузеће за водоснабдевање

„Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику именују

Скупштина општине Бојник и Скупштина општине

Дољевац на прериод од 4 (четири) године.

Услови за именовање директора:

За директора јавног предузећа, може бити име-

новано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним

студијама у трајању од најмање четири године,

односно на основним академским студијама у

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер

академским студијама, мастер струковним сту-

дијама, специјалистичким академским студијама

или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на

пословима за које се захтева високо образовање

из тачке 2) ;

4) да има најмање три године радног искуства на

пословима који су повезани са пословима

јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и

вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно

да му је одређено мировање у вршењу функције

у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање

шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу

са законом којим се уређују кривична дела, и

то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување

у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слобо-

ди;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дуж-

ности.

Подаци о месту рада:

У седишту Јавног предузеће за водоснабдевање

„Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику, Ул.

Зеле Вељковић бб, 16205 Бојник.
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Подаци о стручној оспособљености, знањима

и вештинама које се оцењују и изборном по-

ступку и начину њихове провере:

Комисија Скупштине општине Бојник и Скуп-

штина општине Дољевац за спровођење јавног

конкурса за избор директора Јавног предузећа за

водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“

извршиће проверу стручне оспособљености, знања

и вешина кандидата, на начин и под условима

утврђеним одредбама Уредбе о мерилима за име-

новање директора јавног предузећа („Сл. гласник

РС“, број 65/16).

Рок у коме се подносе пријаве:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс за

избор директора Јавног предузећа за водоснаб-

девање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ је 30

дана од дана објављивања јавног конкурса у

„Службеном гласнику Републике Србије“.

Подаци о лицима задуженим за давање оба-

вештења о јавном конкурсу:

Ивица Јоцић из Бојника – правник, телефон

016/821-214, локал 129.

Информације о конкурсу можете добити сваког

радног дана, у периоду од 11:00 до 14:00 часова.

Подаци о адреси на коју се подносе пријаве:

Пријаве са доказима о испуњавању услова се

подносе Комисији за спровођење јавног конкурса

за избор директора Јавног предузећа за водо-

снабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у

Бојнику, Трг слободе 2-4, 16205 Бојник . у затво-

реној коверти са назнаком: „За Јавни конкурс за

избор директора Јавног предузећа за водоснаб-

девање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику

– НЕ ОТВАРАТИ, путем поште или на писарници

општинске управе општине Бојник. 

Подаци о пријави на конкурс:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме

кандидата, датум и место рођења, адресу стано-

вања, податке о образовању, подаци о врсти и ду-

жини радног искуства и податке о посебним

областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву:

1. биографија кандидата

2. фотокопија личне карте

3. извод из матичне књиге рођених 

4. уверење о држављанству (не старије од 6 ме-

сеци)

5. уверење о пословној способности (издато од

стране надлежног центра за социјални рад)

6. диплома о стручној спреми

7. исправе којима се доказује радно искуство у

складу са Законом о јавним предузећима („Сл.

гласник РС“; бр. 15/16) члан 25.(потврде,

решења и други акти из којих се види на којим

пословима, са којом стручном спремом и у

ком периоду је стечено радно искуство)

8. уверење да кандидату нису изречене мере без-

бедности у складу са условима за именовање

директора члан 25. ством 9. тач од 1. до 5.

Закона о јавним предузећима („Сл. гласник

РС“; бр. 15/16) (не старије о д 6 месеци)

9. уверење надлежног органа да кандидат није

осуђиван на казну затвора од најмање шест

месеци (не старије од 6 месеци)

10. оверена изваја код надлежног органа да кан-

дидат да није члан органа политичке странке,

односно да му је одређено мировање у вршењу

функције у органу политичке странке.

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној

фотокопији.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве

уз које нису приложени сви потребни докази,

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор

директора Јавног предузећа за водоснабдевање

„Брестовац – Бојник – Дољевац“ одбацује за-

кључком, против кога није допуштена посебна

жалба.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику

Републике Србије“, најмање једним дневним но-

винама које се дистрибуирају на целој територији

Републике Србије, „Службеном гласнику града

Лесковца“ , „Службеном листу града Ниша“ и на

званичној интернет страници општине Бојник

www.bojnik.rsи званичној интернет страници оп-

штине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

02 Број: 06-38-29/17
15. 12. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Стојановић
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955.

На основу члана 27. став 2. и члана 46. став 1.

Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник

Републике Србије“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,

121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС,

98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14 ), Просторног

плана општине Бојник (,,Службени гласник града

Лесковца, 29/11 и 12/13), Мишљење Комисије за

планове Скупштине општине Бојник од

13.12.2017.године и члана 24. Статута општине

Бојник (,,Сл. гласник града Лесковца, бр.11/08),

Скупштина општине Бојник, на седници одржаној

15. 12. 2017. године, доноси:

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОДУЖЕТАК ПУТНЕ

ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ДОБРА

ВОДА У ОПШТИНИ БОЈНИК

Назив планског документа 

Члан 1

Приступа се изради Плана детаљне регулације

за продужетак путне инфраструктуре у насељу

Добра Вода у општини Бојник а у складу са ини-

цијативом Председника општине Бојник бр. 211/17

од 11. 12. 2017. године.

Оквирне границе обухвата планског

документа са описом

Члан 2

Граница планског подручја обухвата кат. парцеле

бр. 209, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 212/10,

213/1, 213/2, 214/1, 218, 219, 305 и 212/1 у КО

Магаш - Добра Вода. Граница грађевинског под-

ручја је прелиминарна. Коначна граница биће

одређена у предлогу плана. Укупна површина у

обухвату плана је приближно 1ха.

Услови и смернице планских докумената

вишег реда и ширег подручја и списак

потребних подлога за план

Члан 3

План вишег реда је Просторни план општине

Бојник (Сл. гласник града Лесковца бр. 29/11 и

12/13). Подручје Плана налази се у насељу Добра

Вода.

Зону карактерише становање руралног типа. Пла-

нирано је проширење зоне становања руралног

типа. У насељу Добра Вода планиран је развој

сеоског туризма као и развој пословно производних

садржаја. Планирана изградња у оквиру ове про-

сторне целине подразумева рурално становање

уз укључивање пословно-производних садржаја,

уз могућност организовања економског дела до-

маћинства. Целине се формирају са циљем очувања

пољопривредних површина у склопу великих

парцела намењених становању, одржавања ру-

ралног карактера насеља и очување природних и

предеоних вредности и могућности одвијања

примарне активности пољопривреде уз увођење

и развој производње здраве хране. Планирана

нето густина становања је 25-50 ст/ха.

Структура заступљености становања и садржаја

у функцији производње и пословања на нивоу

зоне је: 50%-90% становање, 50%-10% намене и

садржаји у функцији производње и пословања. 

Намена површина је становање са пословањем и

производњом, уз увођење општинских саобра-

ћајница и увођење остале комуналне инфраструк-

туре. 

Потребна подлога за израду Плана детаљне ре-

гулације је катастарско-топографски план.

Начела планирања, коришћења, уређења и

заштите простора из важеће планске

документације

Члан 4

Основни принципи планирања, уређења и заштите

ростора су:

- рационално коришћење земљишта и комуналне

инфраструктуре,

- повећање услова за развој пољопривреде,

- повећање услова за развој сеоског туризма,

- повећање услова за развој руралног становања

и садржаја у функцији производње и послова-

ња.

Визија и циљ израде плана

Члан 5

Основни циљ планирања је унапређење путне

инфраструктуре, као једног од битних чиниоца

за развој и унапређење руралног становања у на-

сељу Добра Вода и стварању законског и планског
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основа за просторно уређење предметног под-

ручја.

Начин финансирања израде планског

документа, назив носиоца израде

и рок за израду

Члан 6

Средства за израду Плана детаљне регулације

обезбеђују се из буџета општине Бојник за 2018.го-

дину.

Носилац израде плана детаљне регулације је Оде-

љење за урбанизам, имовинско-правне и инспек-

цијске послове Општинске управе Бојник.

Рок за израду плана из члана 1. је 180 (стоосам-

десет) дана од дана доношења Одлуке о изради.

Динамика израде појединих фаза се уређује уго-

вором између финансијера и обрађивача плана.

Место и начин обављања јавног увида

Члан 7

Излагање плана на рани јавни увид, као и излагање

нацрта плана на јавни увид биће извршено у

просторијама општинске управе Бојник.

Трајање раног јавног увида је 15 дана, а јавног

увида у нацрт плана 30 календарских дана, и то

7 дана након оглашавања почетка увида.

Одлука о изради Стратешке процене утицаја

Плана на животну средину

Члан 8

Не приступа се изради Стратешке процене утицаја

Плана на животну средину, у складу са Мишљењем

надлежног лица на пословима заштите животне

средине у општини Бојник, бр.06 501-8/17 од 12.

12. 2017. године. 

Број примерака плана који је потребно

израдити у аналогном и дигиталном облику

Члан 9

Донет план израдити у четири дигитална и ана-

логна примерка за потребе општине Бојник.

Остале одредбе

Члан 10

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ,,Службеном гласнику града Лес-

ковца”. 

02 Број: 06-38-30 /17
У Бојнику, 15.12.2017.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Стојановић
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ЦРНА ТРАВА

956.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 и др. закон, 103/15 и 99/2016), члана 32.
став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14) и члана 28.
и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник
града Лесковца“ бр. 17/12), Скупштина општине
Црна Трава, на својој седници од 18. 12. 2017. го-
дине донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета

општине Црна Трава за 2018. годину (у даљем

тексту: буџет), састоје се од:
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II. ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 6.

Средства буџета у износу од 175.620.000 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака,

и то:

ПЛАН РАСХОДА

ПОСЕБАН ДЕО

1. ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА За период  : 01.01.2018 - 31.12.2018
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У складу Законом о начину одређивању макси-

малног броја запослених у јавном сектору („Сл.

гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС),

број запослених код корисника буџета не може

прећи максималан број запослених на неодређено

и одређено време, и то:

- 23 запослених у локалној администрацији на

неодређено време,

- 7 запослена у локалној администрацији на од-

ређено време,

- 4 запослена у предшколској установи на не-

одређено време,

- 3 запосленa у предшколској установи на одређено

време,

- 1 запослен у установaма културе на неодређено

време,

- 1 запослен у установaма културе на одређено

време, и

- 1 запослен у месној заједници на неодређено

време.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обез-

беђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 8.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник

општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник

општине.

Члан 9.

Наредбодавац директних и индиректних корисника

буџетских средстава је функционер (руководилац),

односно лице које је одговорно за управљање

средствима, преузимање обавеза, издавање налога

за плаћање који се извршавају из средстава органа,

као и издавање налога за уплату средстава која

припадају буџету.

Члан 10.

За законито и наменско коришћење средстава

распоређених овом Одлуком, поред функционера

односно руководиоца директних и индиректних

корисника буџетских средстава, одговоран је Ру-

ководилац Одељења за привреду, финансије и

локални економски развој.

Члан 11.

Локални орган управе надлежан за финансије

обавезан је да редовно прати извршење буџета и

најмање двапут годишње информише председника

општине/општинско веће, а обавезно у року од

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно

деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја

из става 1. и 2. овог члана, председник општине/оп-

штинско веће усваја и доставља извештаје Скуп-

штини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног

буџета и извршења и образложење великих од-

ступања.

Члан 12.

Одлуку о промени апропријације и преносу апро-

пријације у текућу буџетску резерву на предлог

органа управе надлежног за финансије доноси

Општинско веће.

Члан 13.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне бу-

џетске резерве на предлог органа управе надлежног

за финансије доноси Општинско веће.

27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 3367 - Број 27



Средства текуће буџетске резерве користе се за

непланиране сврхе за које нису утврђене апро-

пријације или за сврхе за које се у току године

покаже да апропијације нису биле довољне.

Члан 14.

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о

буџетском систему, за спровођење фискалне по-

литике и управљање јавном имовином, приходима

и примањима и расходима и издацима.

Овлашћује се председник општине да у складу

са чланом 27ж. Закона о буџетском систему може

поднети захтев Министарству финансија за одоб-

рење фискалног дефицита изнад утврђеног де-

фицита од 10%, уколико је резултат реализације

јавних инвестиција.

Члан 15.

Председник општине/Општинско веће може, у

складу са чланом 22. Закона о буџетском систему,

прописати услове, критеријуме и начине кориш-

ћења средстава сопствених прихода буџетских

корисника и одлучити, на предлог органа управе

надлежног за финансије, да део јавних средстава

од сопствених прихода, остварених у текућој го-

дини, односно неутрошених из ранијих година,

представља општи приход буџета у текућој го-

дини.

Члан 16.

Новчана средства буџета општине, директних и

индиректних корисника средстава тог буџета,

као и других корисника јавних средстава који су

укључени у консолидовани рачун трезора општине,

воде се и депонују на консолидованом рачуну

трезора.

Члан 17.

Распоред и коришћење средстава у 2018. години

врши се по усвојеним финансијским плановима

и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци

директни корисници буџетских средстава, и то:

Раздео 1 – Скупштина општине

За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела који се односи

на Раздео 1. – Скупштина општине, функционална

класификација 110, захтеве подноси Председник

скупштине општине или његов заменик, уз пратећу

оригиналну документацију претходно припрем-

љену и контролисану од стране секретара Скуп-

штине општине.

Раздео 2 – Председник општине

За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела, функционална

класификација 111, захтеве подноси Председник

општине или његов заменик, уз пратећу ориги-

налну документацију претходно припремљену и

контролисану од стране одговорног лица задуженог

за послове већа.

Раздео 3 – Општинско веће

За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела, функционална

класификација 111, захтеве подноси Председник

општинског већа или његов заменик, уз пратећу

оригиналну документацију претходно припрем-

љену и контролисану од стране одговорног лица

задуженог за послове већа

Раздео 4 – Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела, везаних за функ-

цију 130, захтеве подноси Начелник Општинске

управе или лице које га мења, уз пратећу ориги-

налну документацију претходно припремљену и

контролисану од стране одговорног лица задуженог

за послове финансија и буџет Општинске упра-

ве.

За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела, везаних за функ-

ције 090, 160, 330, 421, 451, 470, 473, 510, 520,

560, 620, 630, 640, 660, 740, 810, 820, 830, 860,

911, 912 и 920 захтеве подносе руководиоци ко-

рисника или њихови заменици, уз пратећу књи-

говодствену документацију (копије истих), пре-

тходно припремљену и контролисану од стране

одговорних лица тих буџетских корисника.

Руководиоци корисника или њихови заменици,

из претходног става, су непосредно одговорни

Председнику општине за коришћење средстава

из одобрених апропријација.

Сви захтеви из овог члана се подносе органу

управе надлежном за финансије.

У случајевима када буџетски корисник намерава

да покрене поступак јавних набавки, у оквиру

додељених апропријација, за текуће поправке и

одржавање објеката, капитално одржавање и из-

градњу објеката и куповину опреме (економска

класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да

се претходно обрати Општинској управи са за-

хтевом за преузимањем обавеза најмање три дана

пре покретања поступка јавних набавки. По спро-
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веденом поступку јавних набавки буџетски ко-

рисник ће поднети захтев Општинској управи за

пренос средстава.

На захтев Општинске управе корисници су дужни

да доставе на увид и друге податке који су не-

опходни ради преноса средстава из буџета.

На основу поднетих захтева и пратеће докумен-

тације, Председник општине доноси решења о

одобравању исплате са рачуна Извршења буџета

која се спроводе и контролишу у Општинској

управи.

Унутар Општинске управе се спроводи интерна

контрола о оправданости и законитости поднетих

докумената на плаћање из средстава буџета, на

основу одобрених апропријација из ове одлуке,

финансијских планова и програма и утврђених

квота за сваког буџетског корисника.

Члан 18.

Директни и индиректни корисници буџетских

средстава могу користити средства распоређена

овом Одлуком само за намене за које су им по

њиховим захтевима та средства одобрена и пре-

нета.

За законито и наменско коришћење средстава

распоређено овом Одлуком из области основног

и средњег образовања, културе, физичке културе,

социјалне заштите, друштвене бриге о деци и

здравства, за јавна предузећа, месне заједнице и

остале кориснике одговорно је одговорно лице

корисника.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у

складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,

могу преузети обавезе по уговору који се односи

на капиталне издатке и захтева плаћање у више

година, на основу предлога органа надлежног за

послове финансија, уз сагласност општинског

већа, а највише до износа исказаних у плану ка-

питалних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени

расход извршава из средстава буџета и из других

прихода, обавезан је да измирење тог расхода

прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2017. години у складу са

одобреним апропријацијама у тој години, а не

извршене у току 2017. године, преносе се у 2018.

годину и имају статус преузетих обавеза и из-

вршавају се на терет одобрених апропријација

овом Одлуком.

Члан 19.

У случају да се у току године обим пословања

или овлашћења директног корисника буџетских

средстава промени, износ апропријација из-

двојених за активност тог корисника могу се

увећати, односно смањити на терет или у корист

текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени апропријација из става 1. овог

члана доноси Председник општине/ општинско

веће.

Директни корисник буџетских средстава, уз одоб-

рење локалног органа управе надлежног за фи-

нансије, може извршити преусмеравање апро-

пријација одобрених на име одређеног расхода у

износу од 10% вредности апропријације за расход

чији се износ умањује.

Ако у току године дође до промене околности

која не угрожава утврђене приоритете унутар бу-

џета, председник општине/општинско веће доноси

одлуку да се износ апропријације који није могуће

искористити, пренесе у текућу буџетску резерву

и може се користити за намене које нису предви-

ђене буџетом или за намене за које средства нису

предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 5. овог

члана не може бити већи од износа разлике

између буџетом одобрених средстава текуће бу-

џетске резерве и максимално могућег износа

средстава текуће буџетске резерве утврђеног чла-

ном 69. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 20.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе

морају бити извршене искључиво на принципу

готовинске основе са консолидованог рачуна тре-

зора, осим ако је законом, односно актом Владе

предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Корисник буџета може преузимати обавезе на

терет буџета само до износа апропријације ут-

врђене овом Одлуком.

Корисници буџетских средстава преузимају оба-

везе само по основу писаног уговора или другог

правног акта, уколико законом није другачије

прописано.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа

средстава предвиђених Одлуком или су у су-

протности са Законом о буџетском систему, не

могу се извршавати на терет буџета.
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Изузетно, у случају ако се буџету општине опре-

деле актом наменска трансферна средстава са

другог нивоа власти укључујући и средстава за

надокнаду штета услед елементарних непогода,

као и у случају уговарања донације, чији износи

нису били познати у поступку доношења ове

Одлуке о буџету, орган управе надлежан за фи-

нансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о

буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће

апропријације за извршавање расхода по том ос-

нову.

Члан 22.

Приликом додељивања уговора о набавци добара,

пружања услуга и извођењу радова сви корисници

буџета треба да поступе на начин утврђен Законом

о јавним набавкама («Службени гласник РС»,

број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Набавком мале вредности, у смислу прописа о

јавним набавкама, сматра се набавка чија је вред-

ност дефинисана Законом о јавним набавкама

(«Службени гласник РС», број 124/12, 14/2015 и

68/2015).

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава

извршавају се сразмерно оствареним примањима

буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци бу-

џета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе

утврђене законским прописима – на постојећем

нивоу и минимални стални трошкови неопходни

за несметано функционисање корисника буџетских

средстава.

Ако корисници буџетских средстава остваре до-

датне приходе у износу већем од износа исказаног

у члану 2. ове Одлуке, могу користити средства

остварена из додатних прихода до нивоа до ког

су та средства и остварена, а за намене утврђене

овом Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре

додатне приходе, утврђене у члану 2. ове Одлуке,

апропријације утврђене из тих прихода неће се

извршавати на терет средстава буџета.

Члан 24.

Средства распоређена за финансирање расхода и

издатака корисника буџета, преносе се на основу

њиховог захтева и у складу са одобреним квота-

ма.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе ком-

плетну документацију за плаћање (копије).

Члан 25.

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 за ефикасност и сигурност тог

инвестирања.

Члан 26.

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 сагласности председника општине, засно-

вати радни однос са новим лицима до краја 2018.

године, уколико средства потребна за исплату

плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа

средстава која су, у складу са овом Одлуком,

предвиђена за плате том буџетском кориснику и

Програмом рационализације из става 1. овог чла-

на.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских

средстава у 2018. години обрачунату исправку

вредности нефинансијске имовине исказују на

терет капитала, односно не исказују расход амор-

тизације и употребе средстава за рад.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских

средстава који користе пословни простор и по-

кретне ствари којим управљају други корисници

јавних средстава, не плаћају закуп у 2018. години,

осим сталних трошкова неопходних за обављање

делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће

извршити на основу раздвојених рачуна, корисник

који управља јавним средствима врши плаћање,

а затим директни односно индиректни корисник

из става 1. овог члана врши одговарајућу рефун-

дацију насталих расхода.
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Члан 29.

За финансирање дефицита текуће ликвидности,

који може да настане услед неуравнотежености

кретања у приходима и расходима буџета, пред-

седник општине може се задужити у складу са

одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл.

гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

Члан 30.

Корисници буџетских средстава, до 31. децембра

2017. године пренеће на рачун извршења буџета

сва средства која нису утрошена за финансирање

расхода у 2017. години, која су тим корисницима

пренета у складу са Одлуком о буџету општине

Црна Трава за 2017. годину.

Члан 31.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за

реализацију обавеза других корисника јавних

средстава у смислу Закона о буџетском систему

који су укључени у систем консолидованог рачуна

трезора неће се вршити уколико ови корисници

нису добили сагласност на финансијски план на

начин прописан законом, односно актом Скуп-

штине општине и уколико тај план нису доставили

Управи за трезор.

Члан 32.

Уколико индиректни корисник буџета својом де-

латношћу изазове судски спор, извршење пра-

воснажних судских одлука и судска поравнања

извршавају се на терет његових апропријација, а

преко апропријације која је намењена за ову врсту

расхода.

Члан 33.

Привремено расположива средства на рачуну бу-

џета могу се краткорочно пласирати или орочавати

код банака или других финансијских организација,

уз складу са Законом.

Уговор из става 1. овог члана закључује лице

које је овлашћено за управљање готовинским

средствима Трезора.

Члан 34.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени

у већем износу од прописаних, враћају се на

терет погрешно или више уплаћених прихода,

ако посебним прописима није другачије одређе-

но.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у

износу у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 35.

Буџетски корисници су дужни да на захтев над-

лежног одељења, тј. службе директног корисника,

ставе на увид документацију о њиховом финан-

сирању, као и да достављају извештаје о остварењу

прихода и извршењу расхода у одређеном периоду

(најмање тромесечно), укључујући и приходе

које остваре обављањем услуга.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику

града Лесковца, интернет страници општине и

доставити je Министарству финансија.

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

примењиваће се од 1. 1. 2018. године.

Број: 06-249/2017-01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК,

Јоца Митић

957.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-

др. закон и 101/16), члана 34. и 45. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник

РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - уск-

лађени 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 наменским транс-

ферима у социјалној заштити ("Службени гласник

РС" бр. 18/16) и члана 28. Статута општине Црна

Трава („Службени гласник града Лесковца“, бр.

17/2012), Скупштина општине Црна Трава на

седници одржаној дана 18. 12. 2017. године,

донела је:
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ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

ЦРНА ТРАВА У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ

РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ

ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге

социјалне заштите општине Црна Трава 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 Црна Трава за 2018. годину у области

пружања услуга социјалне заштите предвиђених

Одлуком о буџету општине Црна Трава, број 06-

249/2017-01 од 18. 12. 2017. године, Раздео 4 –

Општинска управа, Програм 11 – социјална и де-

чија заштита, Програмска активност 0003 –

Дневне услуге у заједници, економска класифи-

кација 481000 – дотације невладиним организа-

цијама и удружењима, у укупном износу од

5.900.000,00 динара, распоређују се и користе на

начин исказан у следећој табели:

Услуге социјалне заштите које се финасирају

из средстава наменског трансфера за 2018.

годину:

1) Помоћ у кући: 

- Укупан износ по услузи из средстава 

наменског трасфера за 2018. годину 

1.100.000,00

- Учешће ЈЛС по услузи из сопствених 

извора прихода 4.800.000,00

Члан 3.

Општина Црна Трава се стара о реализацији 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 даном доношења и

објавиће се у "Службеном гласнику града Лес-

ковца". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-250/2017-01

Датум: 18.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

958.

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

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

83/2014-др.закон), у вези чл. 77. ст. 3. Закона о

запосленима у аутономним покрајинама и једи-

ницама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,

бр. 21/2016), Скупштина општине Црна Трава на

седници, одржаној дана 18. 12. 2017. године, до-

носи 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОРГАНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Утврђује се постојећи број запослених у органима

општине Црна Трава и то:

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 2

Саветник 3

Млађи саветник 0

Сарадник 2

Млађи сарадник 0

Виши референт 5

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник:
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– прва врста радних места 0

– друга врста радних места 0

– трећа врста радних места 0

– четврта врста радних места 3

– пета врста радних места 4

– шеста врста радних места 0

Радни однос на одређено време (због повећа-

ног обима посла и замене привремено одсут-

них запослених)

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 0

Саветник 1

Млађи саветник 0

Сарадник 2

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник:

– прва врста радних места 0

– друга врста радних места 0

– трећа врста радних места 0

– четврта врста радних места 0

– пета врста радних места 0

– шеста врста радних места 0

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

– друга врста радних места 0

– трећа врста радних места 0

– четврта врста радних места 0

– пета врста радних места 0

– шеста врста радних места 0

Приправници

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Висока стручна спрема – 240 ЕСПБ 0

Висока стручна спрема – 180 ЕСПБ 0

Средња стручна спрема 0

Члан 2.

За 2018. годину планира се следећи број запос-

лених:

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 3

Саветник 6

Млађи саветник 0

Сарадник 4

Млађи сарадник 0

Виши референт 5

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник:
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- прва врста радних места 0

- друга врста радних места 0

- трећа врста радних места 0

- четврта врста радних места 3

- пета врста радних места 4

- шеста врста радних места 0

Радни однос на одређено време (због повећа-

ног обима посла и замене привремено одсут-

них запослених)

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 1

Саветник 1

Млађи саветник 0

Сарадник 0

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник:

- прва врста радних места 0

- друга врста радних места 0

- трећа врста радних места 0

- четврта врста радних места 0

- пета врста радних места 0

- шеста врста радних места 0

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

- друга врста радних места 0

- трећа врста радних места 0

- четврта врста радних места 0

- пета врста радних места 0

- шеста врста радних места 0

Приправници

Радна места службеника Број 

и намештеника извршилаца

Висока стручна спрема 240 ЕСПБ 1

Висока стручна спрема 180 ЕСПБ 0

Средња стручна спрема 1

Члан 3.

Кадровски план ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеним гласнику града Лес-

ковца“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-251/2017-01

Датум: 18. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

959.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 110. и 111.

Закона о социјалној заштити („Службени гласник

РС“, број 24/2011) и члана 28. став 1. тачка 6.

Статута општине Црна Трава („Службени гласник

града Лесковца“, број 17/2012), Скупштина оп-

Страна 3374 - Број 27 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   27. децембар 2017.



штине Црна Трава, на седници одржаној дана 18.

12. 2017. године доноси

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ

ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Члан 1. 

У Одлуци о правима и услугама у социјалној за-

штити општине Црна Трава, број 06-36/2011-01

од 20. 12. 2011. године („Службени гласник града

Лесковца, број 29/2011) члан 8. мења се и гласи: 

„Појединац или породица могу, у току једне ка-

лендарске године, остваривати право на једно-

кратну новчану помоћ у више наврата, с тим да

укупна висина новчане помоћи не пређе износ

од три просечне месечне нето зараде остварене

по запосленом у општини Црна Трава за претходну

годину према подацима Републичког завода за

статистику.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

биће објављена у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-252/2017-01

Датум: 18. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

960.

На основу члана 28. тачка 20. Статута општине

Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“,

број 17/2012), а у вези са члановима 59. став 7. и

чл. 69. тачка 9. Закона о јавним предузећима

(„Службени гласник РС“, 15/2016) и чланова 26.

став 3. и чл. 31. алинеја 7. Одлуке о усклађивању

оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну

делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“

са Законом о јавним предузећима („Службени

гласник града Лесковца“, број 42/2016) Скупштина

општине Црна Трава, на својој седници одржаној

дана 18. 12. 2017. године донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

1.

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног

предузећа за комуналну делатност и путну ин-

фраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2018.

годину, који је Надзорни одбора ЈП-а усвојио на

својој седници одржаној дана 29. 11. 2017. годи-

не.

2.

Програм пословања Јавног предузећа за комуналну

делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“

Црна Трава за 2018. годину чини саставни део

овог Решења.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у Службеном гласнику града Лесковца.

4.

Решење доставити Јавном предузећу за комуналну

делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“

Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Број: 06-253/2017-01

Датум: 18.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Јоца Митић

961.

На основу члана 2. и члана 61. Закона о становању

и одржавању зграда (''Службени гласник РС'',

број 104/2016), Правилника о критеријумима за

утврђивање минималног износа који одређује

јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова

инвестиционог одржавања заједничких делова

зграде („Службени гласник РС“, број 101/2017),

Мишљења Министарства грађевинарства, саоб-

раћаја и инфраструктуре о примени појединих

одредби Закона о становању и одржавању зграда

– примена члана 61. став 7, број 401-00-917/2017-

12 од 07. децембра 2017. године и члана 28.

Статута општине Црна Трава (''Службени лист
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града Лесковца'', број 17/2012), Скупштина оп-

штине Црна Трава на седници одржаној дана 18.

12. 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ

НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се минимални износи

које су власници посебних делова зграда дужни

издвајати на име текућег, као и инвестиционог

одржавања зграда које се налазе на територији

општине Црна Трава, као и утврђивање накнада

коју плаћају власници посебних делова зграда у

случају принудног постављења професионалног

управника од стране локалне самоуправе као вид

принудне мере.

Члан 2.

Утврђује се минимални износ текућег одржавања

зграда који се плаћа за сваки посебан део зграде,

а који у себи садржи и трошкове за одржавање

земљишта, у износу од 200,00 динара месечно.

Члан 3.

Утврђује се минимални износ издвајања на име

трошкова инвестиционог одржавања заједничких

делова зграда у следећим износима по м2 стана,

односно пословног простора на месечном ни-

воу:

• за стамбене зграде старости до 10 година: 1,72

динара,

• за стамбене зграде старости од 10 до 20 година:

2,58 динара,

• за стамбене зграде старости од 20 до 30 година:

3,44 динара 

• за стамбене зграде старости преко 30 година:

4,30 динара 

Члан 4.

Утврђује се висина износа накнаде коју плаћају

власници посебних делова у случају принудног

постављеног професионалног управника у сле-

дећим месечним износима по посебном делу

зграде:

• за зграде које имају до 8 посебних делова:

132,28 динара 

• за зграде које имају од 8 до 30 посебних делова:

158,74 динара

• за зграде које имају преко 30 посебних делова

185,20 динара.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и

биће објављена у ''Службеном гласнику града

Лесковца''.

Број 06/-2555/2017-01
18. 12. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

962.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014

– др. закон и 101/2016), члана 28. Статута општине

Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“,

бр.17/12) и чл. 70 Пословика Скупштине општине

Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“, бр.

24/2016), Скупштина општине Црна Трава, на

седници одржаној дана 18. 12. 2017. године,

донела је

ПРОГРАМ РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ЗА 2018. ГОДИНУ

1) Извештај о раду Општинског већа општине

Црна Трава за 2017. годину

Стручна обрада: секретар Општинског 

већа

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

2) Извештај о раду Општинске управе општине

Црна Трава за 2017. годину

Стручна обрада: Начелник општинске 

управе
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Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

3) Извештај о реализованим пројектима у оп-

штини Црна Трава у 2017. години

Стручна обрада: Општинска управа

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

4) План развоја општине Црна Трава за 2018.

годину

Стручна обрада: Општинска управа

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

5) Разматрање и усвајање Решења о именова-

њу чланова Управног одбора Општинске

библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна

Трава

Стручна обрада: Општинска управа

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

6) Извештај о раду Општинске библиотеке

„Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2017.

годину

Стручна обрада: Општинска библиотека 

„Сестре Стојановић“, 

Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

7) Програм рада Општинске библиотеке „Се-

стре Стојановић“ Црна Трава за 2018.годи-

ну

Стручна обрада: Општинска библиотека

„Сестре Стојановић“, 

Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

8) Анализа остваривања социјалне заштите

на подручју општине Црна Трава за 2017.

годину и Програм рада одељења Центра за

социјални рад за 2018. годину 

Стручна обрада: Центар за социјални рад 

за општине Власотинце 

и Црна Трава 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

9) Извештај о раду Црвеног крста Црна Тра-

ва за 2017. годину 

Стручна обрада: Секретар Црвеног крста 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

10) Програм рада Црвеног крста Црна Трава

за 2018. годину

Стручна обрада: Секретар Црвеног крста 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

11) Информација о стању у објекту „Социјал-

но становање“ у заштићеним условима за

2017. годину

Стручна обрада: Одељење Центра за 

социјални рад и 

повереник за избегла и 

расељена лица 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје
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12) Информација о раду Месних заједница на

подручју општине Црна Трава за 2017. го-

дину 

Стручна обрада: Запослени на пословима

Месних заједница 

општинске управе 

општине Црна Трава и 

Савети месних заједница 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

13) Разматрање и усвајање Локалног акцио-

ног плана за заштиту животне средине 

Стручна обрада: Општинска управа 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

14) Извештај о раду Јавног предузећа за ко-

муналну делатност и путну инфраструк-

труру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2017. го-

дину 

Стручна обрада: ЈКП „Вилин Луг“ 

Црна Трава 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

15) Извештај о раду Месне заједнице „Мирко

Сотировић“ Црна Трава за 2017. годину и

Програм рада за 2018. годину 

Стручна обрада: МЗ “Мирко Сотировић“ 

Црна Трава 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

16) Извештај о раду Ловачког удружења

„Црна Трава“ за 2017. годину 

Стручна обрада: Ловачко удружење 

„Црна Трава“ 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

17) Извештај о раду Удружења савеза бораца

„СУБНОР“ Црна Трава за 2017. годину

Стручна обрада: Удружење савеза бораца

„СУБНОР“ „Црна Трава“ 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

18) Извештај о раду Омладинског клуба

Црна Трава за 2017. годину

Стручна обрада: Омладински клуб Црна 

Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

19) Извештај о раду Планинарско бицикли-

стичког клуба „Орловац“ Црна Трава за

2017. годину

Стручна обрада: Планинарско бицикли-

стички клуб „Орловац“, 

Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

20) Извештај о раду Карате клуба „Црна

Трава – Чемерник“ за 2017. годину

Стручна обрада: Караке клуб „Црна Трава 

– Чемерник“

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

21) Извештај о раду Шаховског клуба „Црна

Трава“ за 2017. годину

Стручна обрада: Шаховски клуб 

„Црна Трава“
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Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

22) Извештај о реализацији Програма под-

ршке за спровођење пољопривредне поли-

тике и политике руралног развоја општине

Црна Трава за 2017. годину

Стручна обрада: Општинска управа – реферат

пољопривреде

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

23) Програм подршке за спровођење пољо-

привредне политике и политике руралног

развоја општине Црна Трава за 2018. годи-

ну

Стручна обрада: Општинска управа – реферат

пољопривреде

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

24) Годишњи програм заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта на

територији општине Црна Трава за 2018.

годину

Стручна обрада: Општинска управа – 

реферат пољопривреде

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Прво тромесечје

25) Извештај о раду Дома здравља Власотин-

це, огранак Црна Трава за 2017. годину 

Стручна обрада: Дом здравља Власотин-

це, огранак Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

26) Извештај о раду Правобранилаштва за

општине Власотинце и Црна Трава за

2017. годину 

Стручна обрада: Правобранилаштво за 

општине Власотинце и 

Црна Трава 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

27) Информација о стању привреде и пољо-

привреде на подручју општине Црна Трава

за 2017. годину 

Стручна обрада: Запослени на реферату 

привреде и пољопривре-

де Општинске управе 

општине Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

28) План развоја пољопривреде на терито-

рији општине Црна Трава за 2018. годину

Стручна обрада: Запослени на реферату 

привреде и пољопривре-

де Општинске управе 

општине Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје 

29) Информација о стању Спомен обележја

на подручју општине Црна Трава 

Стручна обрада: Удружење савеза бораца 

„СУБНОР“ „Црна Трава“

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

30) Информација о стању електро мреже на

подручју општине Црна Трава 

Стручна обрада: ЕД Сурдулица-Техничка 

јединица Црна Трава
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Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

31) Завршни рачун буџета општине Црна

Трава за 2017. годину 

Стручна обрада: Запослени на пословима

буџета Општинске упра-

ве општине Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

32) Програм коришћења средстава за зашти-

ту и унапређење животне средине општине

Црна Трава за 2018. годину

Стручна обрада: Општинска управа – 

реферат заштите 

животне средине

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

33) Разматрање и усвајање Решења о имено-

вању чланова Школског одбора Основне

школе „Александар Стојановић“ Црна

Трава

Стручна обрада: Општинска управа 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

34) Разматрање и усвајање Решења о имено-

вању чланова Школског одбора Техничке

школе са домом ученика „Милентије По-

повић“ Црна Трава

Стручна обрада: Општинска управа 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

35) Разматрање и усвајање Решења о имено-

вању чланова Комисије за планове општи-

не Црна Трава

Стручна обрада: Општинска управа 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Друго тромесечје

36) Извештај о раду Предшколске установе

„Младост“ Црна Трава за радну 2017/2018.

годину 

Стручна обрада: Предшколска установе 

„Младост“ Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Треће тромесечје

37) Програм рада Предшколске установе

„Младост“ Црна Трава за радну 2018/2019.

годину 

Стручна обрада: Предшколска установе 

„Младост“ Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Треће тромесечје

38) Годишњи извештај о реализацији Плана

рада Основне школе „Александар Стојано-

вић“ Црна Трава за школску 2017/2018. го-

дину

Стручна обрада: Основна школа „Алек-

сандар Стојановић“ 

Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Треће тромесечје

39) План рада Основне школе „Александар

Стојановић“ Црна Трава за школску

2018/2019. годину

Стручна обрада: Основна школа „Алек-

сандар Стојановић“ 

Црна Трава
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Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Треће тромесечје

40) Извештај о реализацији Годишњег плана

рада Техничке школе са Домом ученика

„Милентије Поповић“ Црна Трава за

школску 2016/2017. г.

Стручна обрада: Техничка школе са До-

мом ученика „Милентије

Поповић“ Црна Трава 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Треће тромесечје

41) Годишњи план рада Техничке школе са

Домом ученика „Милентије Поповић“

Црна Трава за школску 2018/2019. годину

Стручна обрада: Техничка школе са До-

мом ученика „Милентије

Поповић“ Црна Трава 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Треће тромесечје

42) Разматрање и усвајње Извештаја о ше-
стомесечном извршењу буџета општине
Црна Трава за 2018. годину

Стручна обрада: Запослени на пословима
буџета Општинске упра-
ве општине Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Треће тромесечје

43) Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Црна Трава за 2018. годи-
ну

Стручна обрада: Запослени на пословима 
буџета Општинске упра-
ве општине Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Треће тромесечје

44) Извештај о раду Савета за здравље оп-

штине Црна Трава за 2017. годину

Стручна обрада: Савет за здравље 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје

45) Извештај о легализацији бесправно из-

грађених објеката на територији општине

Црна Трава 

Стручна обрада: Запослени на пословима 

планирања и уређења 

простора

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје

46) Одлука о општинским административ-

ним таксама 

Стручна обрада: Локална пореска 

администрација

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје

47) Одлука о буџету општине Црна Трава за

2019. годину

Стручна обрада: Запослени на пословима 

буџета Општинске упра-

ве општине Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје

48) Програм рада Скупштине општине Црна

Трава за 2019. годину

Стручна обрада: Секретар Скупштине 

општине Црна Трава 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје
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49) Извештај о деветомесечном извршењу бу-

џета општине Црна Трава за 2018. годину

Стручна обрада: Запослени на пословима

буџета Општинске упра-

ве општине Црна Трава

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје

50) Одлука о локалним комуналним таксама

Стручна обрада: Локална пореска адми-

нистрација Општинске 

управе

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје

51) Одлука о утврђивању елемената пореза

на имовину за територију општине Црна

Трава

Стручна обрада: Локална пореска адми-

нистрација Општинске 

управе

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје

52) Одлука о утврђивању просечних цена

квадратног метра одговарајућих непокрет-

ности за утврђивање пореза на имовину за

2019. годину на територији општине Црна

Трава

Стручна обрада: Локална пореска адми-

нистрација Општинске 

управе

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје

53) Програм рада Јавног предузећа за кому-

налну делатност и путну инфраструктруру

„Вилин Луг“ Црна Трава за 2019. г. 

Стручна обрада: ЈКП „Вилин Луг“ 

Црна Трава 

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје

54) Програм подршке за спровођење пољо-

привредне политике и политике руралног

развоја општине Црна Трава за 2019. годи-

ну

Стручна обрада: Општинска управа – 

реферат пољопривреде

Предлагач: Општинско веће

Разматра: Скупштина општине

Рок: Четврто тромесечје.

Програм објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-256/2017-01

Датум: 18. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

963.

На основу члана 32. тачка 6. и члана 72. Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник РС“,

број 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и члана 28.

тачка 6. Статута Општине Црна Трава („Службени

гласник града Лесковца“, број 17/2012) и члана

70. Пословника о раду Скупштине општине Црна

Трава („Службени гласник града Лесковца“, број

24/2016), Скупштина општине Црна Трава, на

својој седници одржаној дана 18. 12. 2017. године,

доноси

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Члан 1.

У Одлуци о месним заједницама на територији

општине Црна Трава („Службени гласник града
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Лесковца“, број 52/2016 и 54/2016), након члана

62. додаје се члан 62а који гласи:

„Чланови савета оних месних заједница које у

тренутку расписивања избора имају мање од 100

бирача уписаних у делу јединственог бирачког

списка који се води за територију конкретне

месне заједнице, бирају се на збору грађана.

Ближа правила о спровођењу избора за чланове

савета месних заједница на зборовима грађана

прописаће Комисија за спровођење избора за

чланове савета месних заједница на територији

општине Црна Трава“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и

биће објављена у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-257/2017-01

Датум: 18. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

964.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.за-

кон), члана 52. Закона о јавним предузећима

(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана

63. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног

предузећа за комуналну делатност и путну ин-

фраструктуру „Вилин Луг“ са Законом о јавним

предузећима, број 06-290/2016-01 од 07.10.2016.

године, члана 28. став 1 тачка 9 Статута општине

Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“,

број 17/2012) и члана 70. Пословника Скупштине

општине Црна Трава („Службени гласник града

Лесковца“, број 24/2016), Скупштина општине

Црна Трава на седници одржаној дана 18. 12.

2017. године, донела је следеће,

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ

ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ

ИНФРАСТРУКТУРУ „ВИЛИН ЛУГ“ 

ЦРНА ТРАВА

1.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Зорану Милчићу, дипл. грађ.

инжењеру из Брода - општина Црна Трава, престао

мандат на функцији вршиоца дужности директора

Јавног предузећа за комуналну делатност и путну

инфраструктуру „Вилин Луг“ у Црној Трави. 

2.

До престанка мандата именованог дошло је због

истека периода на који је именован.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења.

4.

Диспозитив решења објавити у „Службеном глас-

нику града Лесковца“, а решење са образложењем

доставити Зорану Милчићу и Јавном предузећу

за комуналну делатност и путну инфраструктуру

„Вилин Луг“ Црнa Травa.

5.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења

може се покренути управни спор пред Вишим

судом у Лесковцу у року од 30 дана од дана

пријема овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-258/2017-01

Датум: 18. 12. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

965.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.за-

кон), члана 52. Закона о јавним предузећима

(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 63.

Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног

предузећа за комуналну делатност и путну ин-

фраструктуру „Вилин Луг“ са Законом о јавним

предузећима, број 06-290/2016-01 од 07.10.2016.

године, члана 28. став 1. тачка 9. Статута општине
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Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“,

број 17/2012) и члана 70. Пословника Скупштине

општине Црна Трава („Службени гласник града

Лесковца“, број 24/2016), Скупштина општине

Црна Трава на седници одржаној дана 18. 12.

2017. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ

ИНФРАСТРУКТУРУ „ВИЛИН ЛУГ“ 

У ЦРНОЈ ТРАВИ

1.

ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Милчић, дипл.грађ.инжењер

из Брода – општина Црна Трава за вршиоца дуж-

ности директора Јавног предузећа за комуналну

делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“

у Црној Трави, до именовања директора по кон-

курсу, а најдуже шест месеци.

2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

3.

Диспозитив решења објавити се у „Службеном

гласнику града Лесковца“.

4.

Решење са образложењем доставити именованом

и Јавном предузећу за комуналну делатност и

путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црнa Травa.

5.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења

може се покренути управни спор пред Вишим

судом у Лесковцу у року од 30 дана од дана

пријема овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-259/2017-01

Датум: 18.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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