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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ
953.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и чл.47.ст.1. Закона 
о локалним изборима ("Сл. гласник РС" број 129/07, 
34/10-Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично 
тумачење и 68/20), члана 188.ст.1.тачка 1., чл.189.
ст.2. и чл.190.ст.1.Пословника Скупштине општине 
Власотинце (" Сл.гласник града Лесковца" број 
36/20), Скупштина општина Власотинце на седници 
одржаној 20.12.2020.године и наставку седнице од 
22.12.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ 

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да одборнику Дејану Шушулићу из 
Вла  сотинца престаје мандат одборника Скупштине 
општине Власотинце, са Изборне листе БОЉА СРБИ ЈА 
- БОШКО СТАНЧИЋ, ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ - 
ЗДРАВО ДА ПОБЕДИ, због подношења оставке. 

II

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

III
Решење доставити Изборној комисији општине Вла-
сотинце ради поступања у складу са чл. 48. Закона о 
локалним изборима. 

IV

Против овог Решења може се изјавити жалба Упра-
вном суду у Београду у року од 48 часова од дана 
доношења Решења у смислу чл.49.Закона о локалним 
изборима. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
на седници од 20.12.2020. године и наставку седнице 

од 22.12.2020.године, 01 бр.06-101-23/2020

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић,с.р. 

954.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и ст. 2. и 3.Закона 
о локалним изборима ("Сл. гласник РС" број 129/07, 
34/10-Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично 
тумачење и 68/20), члана 188.ст.1.тачка 1. и чл.189.
ст.1., 2. и 3.Пословника Скупштине општине Вла-
сотинце ("Сл.гласник града Лесковца", број 36/20), 
Скупштина општина Власотинце на седници одр жа ној 
20.12.2020.године и наставку седнице од 22.12.2020.
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ 

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да одборнику Ненаду Димитријевићу 
из Власотинца престаје мандат одборника Ску-
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пшти не општине Власотинце, са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, због по-
дношења оставке. 

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

III
Решење доставити Изборној комисији општине 
Власотинце ради поступања у складу са чл.48.Закона 
о локалним изборима. 

IV
Против овог Решења може се изјавити жалба Упра-
вном суду у Београду у року од 48 часова од дана 
доношења Решења у смислу чл. 49.Закона о локалним 
изборима. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
на седници од 20.12.2020.године и наставку седнице 

од 22.12.2020.године, 01 бр. 06-101-23-1/2020

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић,с.р. 

955.
На основу члана 32.ст.1.тачка 6.Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС", број129/07, 83/14, 
101/16 и 47/18) и чл.77.Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе ("Службени гласник РС", бр.21/2016, 113/17 и 
95/18), Скупштина општине Власотинце на седници од 
20.12.2020. године и наставку седнице од 22.12.2020. 
године усваја,

КАДРОВСКИ ПЛАН

ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021. 
ГОДИНУ

I. ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА 
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

1.1 Радни однос на неодређено време

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И 
НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА

Положаји у првој групи 1

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 10

Саветник 15

Млађи саветник 0

Сарадник 7

Млађи сарадник 0

Виши референт 24

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник – прва врста радних 
места

0

Намештеник – друга врста радних 
места

0

Намештеник – трећа врста радних 
места

1

Намештеник – четврта врста 
радних места

8

Намештеник – пета врста радних 
места

8

1.2 Радни однос на одређено време (због повећаног 
обима посла)

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И 
НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 0

Саветник 1

Млађи саветник 0

Сарадник 0

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0
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Намештеник – прва врста радних 
места

0

Намештеник – друга врста радних 
места

0

Намештеник – трећа врста радних 
места

0

Намештеник – четврта врста 
радних места

0

Намештеник – пета врста радних 
места

0

1.3 Радни однос на одређено време (у Кабинету 
Председника општине)

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И 
НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 0

Саветник 0

Млађи саветник 0

Сарадник 0

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник – прва врста радних 
места

0

Намештеник – друга врста радних 
места

0

Намештеник – трећа врста радних 
места

0

Намештеник – четврта врста 
радних места

0

Намештеник – пета врста радних 
места

0

1.4 Приправници

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И 
НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА

Висока стручна спрема 2

Виша стручна спрема 0

Средња стручна спрема 0

II. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА2021.
ГОДИНУ

2.1 Радни однос на неодређеновреме

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И 
НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА

Положаји у првој групи 1

Положаји у другој групи 1

Виши саветник 0

Самостални саветник 13

Саветник 22

Млађи саветник 2

Сарадник 8

Млађи сарадник 0

Виши референт 22

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник – прва врста радних 
места

0

Намештеник – друга врста радних 
места

0

Намештеник – трећа врста радних 
места

1

Намештеник – четврта врста 
радних места

8

Намештеник – пета врста радних 
места

8

2.2 Радни однос на одређено време (због повећаног 
обима посла)

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И 
НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 2

Саветник 4

Млађи саветник 0

Сарадник 2

Млађи сарадник 0
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Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0

Намештеник – прва врста радних 
места

0

Намештеник – друга врста радних 
места

0

Намештеник – трећа врста радних 
места

0

Намештеник – четврта врста 
радних места

0

Намештеник – пета врста радних 
места

0

2.3 Радни однос на одређено време (у Кабинету 
Председника општине)

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И 
НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА

Положаји у првој групи 0

Положаји у другој групи 0

Виши саветник 0

Самостални саветник 0

Саветник 2

Млађи саветник 0

Сарадник 1

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 1

Намештеник – прва врста радних 
места

0

Намештеник – друга врста радних 
места

0

Намештеник – трећа врста радних 
места

0

Намештеник – четврта врста 
радних места

0

Намештеник – пета врста радних 
места

0

2.4 Приправници

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И 
НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА

Висока стручна спрема 4

Виша стручна спрема 0

Средња стручна спрема 0

Кадровски план органа општине Власотинце за 2021.
годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-3/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.
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956. 
На основу члана 32.став 1. тачке 3. и 13. Закона о локалнојсамоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 
83/2014 -др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),  члана 7. и члана 11.–18.Закона о финансирању локалне 
самоуправе("Сл. гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013,125/2014, 95/2015, 83/2016, 
91/2016, 104/2016,96/2017,89/2018, 95/2018, 86/2019 и 126/2020-ускл.дин.изн.), члана 25.Закона о 
буџетском систему("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019 и 
72/2019)и члана 40.став 1.тачка 3.Статута општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца“ 
бр.6/2019), Скупштина општине Власотинце, на седници од 20.12.2020.године и наставку седнице од 
22.12.2020.године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2021.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на 
тетиторији општине Власотинце и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања 
локалне комуналне таксе. 

Члан 2. 
Комунална такса плаћа се за: 
1. истицање фирме на пословном простору; 
2. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 
3. држање средстава за игру (''забавне игре''). 

 
Члан 3. 

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање локалних комуналних такси. 

 
Члан 4. 

Висина локалне комуналне таксе зависи од врсте делатности, површине, техничко употребних 
карактеристика објекта, величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство, 
делова територије, односно зоне у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа 
комунална такса.  

Члан5. 
 Износи таксе прописују се тарифом локалних комуналних такси. Тарифа локалних комуналних 
такси садржи 3(три) тарифна броја и саставни је део одлуке. 
  

Члан 6. 
Овом одлуком одређују се делови територије, односно зоне у којима се налазе објекти, 

површине, односно предмети или врше услуге, а на основу којих се утврђује висина локалне 
комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка 1., 2. и 3. ове Одлуке, и то: 

 
Зона 1 –најопремљенија зона, обухвата све непокретности које се налази у улицама: 22-ге 

Дивизије (обе стране) од моста на Власини па према југоистоку до сквера на укрштању са улицом 
Власинска, ул.Виноградарска од сквера на укрштању са ул. 22-ге Дивизије па према скверу до 
Аутобуске станице, односно до почетка ул. Мије Миленковића, ул. АВНОЈ-а (обе стране), ул. Николе 
Тесле, ул. Гаврила Принципа, ул. Немањина, ул. Димитрије Стојановића до Интерната и према 
југоистоку до Млина, ул. Душанова, ул. 12. Бригаде и Трг Драгољуба Петковића-Столета. 
 

Зона 2 – обухватасве непокретности које се налазе у улицама:  22-ге Дивизије од сквера на 
укрштању са улицом Власинска па према југоистоку до укрштања са улицом Бошка Бухе, ул. Станка 
Пауновића, ул. Бранислав Нушића, ул. Милоша Обилића, ул. Јужноморавских бригада, ул. 9. Југовића, 
ул. 7.српске бригаде, ул. Чегарска, ул. Дејанска, ул. Милентија Поповића, ул. Невитска, ул. Народних 
хероја, ул. Карађорђева, ул. Стојана Петровића до укрштањаса ул. Милентија Поповића, ул. Боре 
Станковића, ул. Власинска до укрштања са ул. Милентија Поповића, ул. Стевана Сремца, ул. Златана 
Стефановића, ул. Хајдук Вељка, ул. Димитрија Туцовића, ул. Полетерска, ул. Седмојулска, крак ул. 
Хајдук Вељка I, крак улице Хајдук Вељка II, крак ул. Власинска, ул. МилкеДиманић од укрштања са 
ул. Виноградарском до укрштања са ул.Милентија Поповића, ул. Партизанска, ул. Косте Катића, ул. 
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Солунских бораца, ул. Мије Миленковића од укрштања са ул. Виноградарска до укрштања са ул. 
Стевана Јаковљевића, ул. Стевана Јаковљевића, ул. Дрварска од укрштања са ул. МилкеДиманић до 
укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул. Десанке Максимовић од укрштања са ул. Дрварска до 
укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул. Конопничка од Аутобуске станице до укрштања са ул. 
Бабичког одреда, ул. Бабичког одреда од укрштања са ул. Конопничка до укрштања са ул. Стевана 
Јаковљевића, ул. Стрељина, ул. Сутјеска, крак улице Сутјеска I, крак ул. Сутјеска II, десна страна ул. 
Црног Марка, ул. Марка Орешковића, крак ул. Марка Орешковића до Ветеринарске станице, крак ул. 
Марка Орешковића испред Ветеринарске станице, крак ул. АВНОЈ-а до укрштања са ул. Црног Марка, 
лева и десна страна ул. Стевана Синђелића, ул. Ђуре Даничића, ул. Јована Дучића, ул. Саве 
Ковачевића, ул Бранка Радичевића, ул. Васе Чарапића, ул. 29.новембра до моста на потоку „Манџина 
долина“, ул. Змај Јовина, ул. Ђуре Јакшића, ул. Војводе Мишића, ул. Божидара Давинића-Павла, ул. 
Косте Стаменовића, ул. Радничка од укрштања са ул. Александра Нагорног па до укрштања са ул. 
29.новембар, ул. Димитрија Поповића, ул. Сретена Диманића, ул. ЗагеДиманић, ул. Кајмакчаланска, 
ул. Рајићева, ул. Милорада Величковића од Трга Драгољуба Петковића-Столета до укрштања са ул. 
Милоша Диманића, ул. Милоша Диманића, ул. Ђуре Ђаковића, ул. Светозара Марковића, ул. Ратка 
Павловића, ул. Александра Пушкина, ул. Синише Јанића, ул. Првомајска, крак улице Првомајска, ул. 
Лоле Рибара, ул. Учитеља Петра, ул. Ивана Милутиновића, ул. Божидара Црнатовића, ул.Вука 
Караџића, ул. Његошева, ул. Димитрија Пешкића од укрштања са ул. 29.новембра.    
 

Зона 3 – обухвата следеће улице: Улица Бабичког одреда од укрштања са ул. Стевана 
Јаковљевића па према скверу, ул. Мије Миленковића од укрштања са ул. Стевана Јаковљевића па 
према Шишави, ул. Максима Горког, ул. Десанке Максимовић од укрштања ул. Стевана Јаковљевића 
до ул. Максима Горког, ул. Стевана Првовенчаног, ул. Дрварска од укрштања са ул. Стевана 
Јаковљевића па према северу до укрштања са ул. Кнеза Лазара, ул. Бранка Ћопића, ул. Вељка 
Влаховића, ул. 4. Јула, ул. 8.марта, ул. Сремског фронта, ул. 22. децембра, ул. Марка Краљевића, ул. 
Јосипа Панчића, ул. Јована Цвијића, ул. Старог Вујадина, ул. Власотиначких бригада, ул. Росуљска, ул. 
Иве Андрића, ул. Власинска од укрштања са ул. Милентија Поповића па према истоку до Белог 
камена, ул. 1.октобра, ул.Косовска, ул. Стојана Петровића од укрштања са ул. Милентија Поповића па 
према истоку до Белог камена, ул. Омладинска, ул. Бошка Бухе, ул. Мокрањчева, ул. Кнеза Милоша, 
ул. Алексе Шантића, ул. 22.дивизије од укрштања са ул. Бошка Бухе па према југоистоку према 
Манастиришту, лева страна ул. Црног Марка – Ромско насеље, лева страна ул. Црног Марка поред 
потока – Ромско насеље, ул. Балканска – Ромско насеље, ул. Димитрија Пешкића од укрштања са ул. 
Александра Нагорног до укрштања са ул. Кајмакчаланска, ул. Лењинова, ул. Кајмакчаланска, ул. 
Милорада Величковића од укрштања са ул. Милоша Диманића па на југ дуж Каменичког потока, ул. 
Михајла Пупина, ул. Драгољуба Јовића, ул. Устаничка, ул. Моше Пијаде, ул. Михајла Михајловића, 
крак улице Његошева од ул. Његошеве на југоистоку до „Ђачке кухиње“, ул. Марка Орешковића од 
укрштања са ул. Косте Стаменковића до индустријске зоне и ул. 29.новембра од моста на потоку 
„Манџина долина“ па на северозападу до Орашачке долине па до укрштања са ул. Александра 
Нагорног. 
 

Зона 4 (радна зона) – ослања се на 3. зону  и обухвата подручје од источне међне тачке кп. бр. 
895/3 Власотинце – варош, па на север дуж потока„Манџина долина“ (лева страна долине) до 
укрштања са улицом Марка Орешковића на северу, продужава се дуж улице Марка Орешковића (јужна 
страна) према западу до укрштања са путем за Власину (десна страна пута) према северу до укрштања 
са кп.бр.3794 КО Власотинце – ван варош, тј.међном линијом са југоисточне стране кп. бр. 3794, 3792, 
3791 (целе обухваћене) КО Власотинце – ван варош и даље делом пута за Власину.Граница наставља 
северном међном линијом кп. бр. 5973, 3798, 3799, 3800, 3801 КО Власотинце –ван варош, са западне 
стране кп.бр. 3801, 3802 КО Власотинце – ван варош, део пута за„Белу воду“ и исти сече и наставља са 
северне стране кп.бр.3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3870, 3869/1, 3869/2, 3868, 3867/1 
КО Власотинце – ван варош, са западне стране међном линијом кп.бр. 3867/1 КО Власотинце – ван 
варош, са северне стране кп.бр. 3859, 3866, 3865, 3864, 3863 КО Власотинце – ван варош, прелази 
преко кп.бр. 3862/2 и 3862/1 КО Власотинце – ван варош.Са северне стране дуж међне линије кп.бр. 
3847 КО Власотинце – ван варош, са западне стране дуж међне линије кп.бр. 3847, 3846, 3845, 3844 КО 
Власотинце – ван варош.Са западне стране сече пут Батуловце – Власотинце и наставља се западном 
страном дуж међне линије кп.бр. 3525 КО Власотинце – ван варош, прелази преко кп.бр.3524, 3523, 
3522, 3900 КО Власотинце – ван варош, до укрштања са кп.бр. 3519 КО Власотинце – ван варош, 
наставља се северном међном линијом кп.бр.3519, 3515, 3514, 3513/1 КО Власотинце – ван варош ка 
западу и пролази преко кп.бр. 3511, 3510, 3509, 3505, 3504, 3503, 3501, 3500, 3499, 3498, 3497, 3496, 
3495, 3494, 3493, 3492, 3490 и 3442 КО Власотинце – ван варош.Северном међном линијом кп.бр.3439 
КО Власотинце – ван варош, па преко кп. бр. 3436 КО Власотинце – ван варош, даље северном међном 
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линијом кп.бр.3426, 3427/1, 3427/2 и 3429 КО Влсотинце – ван варош. Онда сече поток „Орашачка 
долина“ и даље пролази преко кп.бр.3058, 3059, 3060 КО Власотинце – ван варош, деоДржаног пута  I-
Б редабр. 39 - Лесковац – Власотинце који се граничи са северне стране делом кп.бр. 3061 КО 
Власотинце – ван варош, онда сече Д.П. I-Б. Бр. 39 Лесковац – Власотинце. Са западне стране преко 
кп. бр. 1184, 3215, 3216, 3218, 3219, 3220, 3221, 3223, 3224, 3225, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 
3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, КО Власотинце – ван варош, након 
3243 сече поток „Орашачка долина“. Западном страном кп. бр. 3246, 3245 КО Власотинце – ван варош, 
делом кп. бр. 3253 КО Власотинце – ван варош, наставља даље западном међном линијом кп. бр. 3256, 
3257 КО Власотинце – ван варош, сече Државни пут II-Б бр. 438 - Грделица – Власотинце, наставља 
даље западном међном линијом кп. бр. 6463 КО Власотинце – ван варош, јужном међном линијом кп. 
бр. 6463 КО Власотинце – ван варош, западном међном линијом кп.бр.  6475, 6477  и делом кп. бр.  
6478 КО Власотинце – ван варош. Даље иде јужном страном преко кп. бр. 6478 КО Власотинце – ван 
варош, наставља даље јужном међном линијом кп. бр. 6479, 6480/3 КО Власотинце – ван варош и 
преко локалног пута кп. бр. 6528 КО Власотинце – ван варош, затим јужном међном линијом кп. бр. 
6448 КО Власотинце – ван варош, пролази преко кп. бр. 6434 КО Власотинце – ван варош, наставља 
западном међном линијом кп. бр. 6440, 6433  КО Власотинце – ван варош и делом кп. бр. 6432 КО 
Власотинце – ван варош. Затим иде преко кп. бр. 6432, 6431, затим јужном међном линијом 6418, 6417, 
6416 КО Власотинце – ван варош, јужном међном линијом кп. бр. 6415, 6414, 6403 и 6402 КО 
Власотинце – ван варош, онда преко кп. бр. 6397, 6399 КО Власотинце – ван варош у северном делу 
парцела. Даље сече пољски пут кп.бр. 7308 КО Власотинце – ван варош и пролази кроз кп. бр. 4025 КО 
Власотинце – ван варош у јужном делу. Наставља се јужном међном линијом кп. бр. 4027 КО 
Власотинце – ван варош, сече поток и даље се наставља јужном међном линијом кп. бр. 4029, 4030, 
4036 и 4037 КО Власотинце – ван варош, онда даље источном међном линијом кп. бр. 4037 КО 
Власотинце – ван варош, па даље јужном међном линијом кп. бр. 878, 895/4 и 895/3 КО Власотинце – 
варош, која се спаја са почетном међном тачком са потоком „Манџина долина“. 
 

Зона 5 – обухвата следећа равничарска села и то: Шишава, Конопница, Батуловце, Стајковце, 
Гложане, Прилепац, Ладовица, Кукавица, Орашје, Бољаре и Доња Ломница.  
 

Зона 6 – обухвата брдска села и то: Јастребац, Дадинце, Градиште, Доња Лопушња, Горња 
Лопушња, Самарница, Брезовица, Равни Дел, Преданча, Крстићево,Рајићево, Јаковљево, Тегошница,  
Добровиш, Страњево, Доње Гаре, Пржојне, Алексине, Борин Дол, Крушевица, Црнатово, Златићево, 
Горњи Присјан, Доњи Присјан, Комарица, Липовица, Средор, Горња Ломница, Скрапеж, Црна Бара, 
Дејан, Горњи Орах, Гуњетина, Јаворје, Козило, Острц, Равна Гора, Стрешковац, Свође, Ћелиштe, 
Ћуове. 

Члан 7. 
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије 

коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе. Таксена обавеза траје док траје коришћење 
права, предмета или услуга. 

Члан 8. 
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да, пре почетка коришћења права, предмета или 

услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, поднесе пријаву за 
утврђивање таксене обавезе и исту плати приликом издавања одобрењa Општинске управе општине 
Власотинце, осим обвезника локалне комуналне таксе из члана 2. став 1. тачке 1. и  2.  ове Одлуке. 

Одобрење за коришћење права, предмета или услуга из члана 2. став 1. тачке 3. ове Одлуке 
надлежни орган  издаје на период из захтева а најдуже од 01. јануара до 31. децембра за годину за коју 
се издаје одобрење. 

Члан 9. 
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да, за коришћење права, предмета или услуга за 

чије коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе, поднесе пријаву.Уколико обвезник 
локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у року прописаним овом Одлуком, обавеза се утврђује по 
службеној дужности на основу налаза надлежног инспектора. 

Пријава обвезника локалне комуналне таксе се подноси за тарифни број 1. из тарифе локалних 
комуналних такси утврђених чланом 5. став 1. ове Одлуке, у року од 10 дана од дана од дана почетка 
обављања делатности, а док се за тарифни број 3 подноси пријава за утврђивање и плаћање таксене 
обавезе приликом добијања одобрења. 

Изглед и садржај пријаве је саставни део ове Одлуке. 
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Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности, промене 
делатности, промене локације објекта, стечаја или ликвидације и сл.) пријави надлежном Одељењу у 
року од 30 дана од дана настале промене. 

Члан 10. 
Локалне комуналне таксе из члана 2. став 1. ове Одлуке утврђују се :  
- у годишњем износу за локалне комуналне таксе из тачке 1. и 2.  
- у дневном износу за локалне комуналне таксе из тачке 3.  
 

Члан 11. 
 Наплату и контролу локалних комуналних такси, одређених овом Одлуком, врши Одељење за 
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности.  
 

Члан 12. 
Приходи остварени од наплате локалне комуналне таксе, које су прописане овом одлуком, су 

изворни приходи општине Власотинце и припадају буџету Општине. Уплата прихода и става 1. овог 
члана врши се на уплатни рачун јавних прихода, који су прописани актима којима се уређује буџетски 
систем. 

Члан 13. 
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 

државних органа и организација и органа и организација општине Власотинце. 
 

Члан 14. 
У погледу начина утврђивања, контроле и наплате таксене обавезе, а што није прописано овом 

одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о 
финансирању локалне самоуправе. 

Члан 15. 
Инспекцијиски надзор над применом ове Одлуке из члана 2. став 1. тачке 3., врши Одељење за 

инспекцијске послове осим за тачку 1. истог члана над чијом применом надзор врши Одељење за 
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности. 

 
Члан 16. 

Средња, малаправна лица и предузетници (осим предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима 
нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, 
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица бинго сала,  
пружање коцкарских услуга  и ноћних барова и дискотека) који остваре годишњи приход преко  
50.000.000,00 динара дужна су да доставе биланс успеха за 2020. годину најкасније у року од 15 дана 
од дана достављања Агенцији за привредне регистре – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и друштвене делатности.  

 
Члан 17. 

Таксени обвезник, који не поднесе пријаву у роковима прописаним чланом 9. и 16. ове Одлуке 
или без одобрења користи  права, предмете и услуге на територији општине Власотинце, казниће се за 
прекршај и то: 

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

- предузетник – новчаном казном у износу од 50.000,00 динара,  
- правно лице – новчаном казном у износу од 130.000,00 динара. 

 
Члан 18. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Лесковца“, а примењиваће се од 01.јануара 2021.године. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама за 
2020.годину („Сл.гласник града Лесковца“, број 37/19). 
 

                                                                  Члан 19. 
Тарифа локалних комуналних такси је саставни део ове одлуке. 
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ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
 
Тарифни број 1 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се на 
годишњем нивоу према разврставању правног лица и предузетника у смислу закона којим се уређује 
рачуноводство, према регистрованој делатности обвезника или другим делатностима које обвезник 
обавља, годишњег прихода и према зонама у којима се објекат налази и то : 
 
 Прва зона 

(најопремље-
нија) 

 
Друга 
зона 

 
Трећа 
зона 

 
Четврта 
зона 

 
Пета зона 

 
Шеста зона 

Обвезници који обављају 
регистроване делатности* 

575.793,80 575.793,80 575.793,80 575.793,80 575.793,80 575.793,80 

Велика правна лица 172.738,14 172.738,14 172.738,14 172.738,14 172.738,14 172.738,14 
Средња, мала, микро правна лица 
и предузетници са приходом 
преко 50.000.000,00 

115.158,76 115.158,76 115.158,76 115.158,76 115.158,76 115.158,76 

*регистроване делатности су делатности банкарства (грана 64.1; група 64.19), осигурања имовине и лица (грана 
65.1; група 65.11 и 65.12), трговином нафте и дериватима нафте (грана 46.7; група 46.71 и грана 47.3; група 
47.30), трговином на велико дуванским проиводима (грана 46.3; група 46.39), поштанских (грана 53.1; група 
53.10), мобилних (грана 61.2; група 61.20) и телефонских услуга (грана 61.9; група 61.90), електропривреде (грана 
35.1; група 35.11, 35.12, 35.13, 35,14), казина (грана 92.0; група 92.00), коцкарница (грана 92.0; група 92.00), 
кладионица (грана 92.0; група 92.00),  бинго сала (грана 92.0; група 92.00) и пружања коцкарских услуга (грана 
92.0; група 92.00), ноћних барова (грана 93.2; група 93.29), дискотека (грана 93.2; група 93.29) и сл. а које су на 
основу класификације делатности сврстане у гране и групе, као и све друге делатности које фирма обавља, а чији 
истакнути назив или име упућује на то да правно или физичко лице обавља неку од напред наведених 
делатности, без обзира за коју је делатност регистрован.  
 
1. Фирма, у смислу ове Одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или 
физичко лице обавља одређену делатност; 

2. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обезника такса се плаћа 
само за једну фирму; 

3. Локална комунална за истицање фирме на пословном простору плаћа се за седиште, 
представништво или пословну јединицу правног лица и предузетника на територији општине 
Власотинце; 

4. Обвезници који на територији општине Власотинце поседују више објеката, локалну комуналну 
таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају за један објекат који је у зони за коју је 
утврђен највиши износ комуналне таксе, а за сваки други пословни објекат плаћају комуналну таксу 
у висини од 10% прописане таксе у зони за коју је утврђен највиши износ комуналне таксе за 
велика, средња, мала правна лица и предузетнике, према називу или имену које упућује на то да 
правно или физичко лице обавља одређену делатност и на основу оствареног годишњег прихода; 

5. Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју решењем утврђује и наплаћује, у име и за рачун 
општине, Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности; 

6. Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у годишњем 
износу, а плаћа се месечно у року од 15 дана по истеку месеца за претходни месец.До доношења 
решења о утврђивању таксе за текућу годину, такса се плаћа аконтационо у висини обавезе за 
последњи месец у години која претходи години за коју се утврђује таксена обавеза; 

 
НАПОМЕНА:  

1) Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње 
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде и казина, 
коцкарница, кладионица бинго сала пружање коцкарски услуга  и ноћних барова и 
дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну 
таксу за истицање фирме на пословном простору. 
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2) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 
правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 
50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: 
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде и казина, коцкарница, 
кладионица бинго сала пружање коцкарски услуга  и ноћних барова и дискотека), 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде. 

3) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 
правна лица(осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, 
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде и казина, коцкарница, 
кладионица бинго сала пружање коцкарски услуга  и ноћних барова и дискотека),  
фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне зараде. 

4) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 
средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 
предузетници, а обављају делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 
електропривреде и казина, коцкарница, кладионица бинго сала пружање коцкарски услуга  
и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до десет 
просечних зарада. 

5) Под просечном зарадом, сматра се просечна бруто зарада  по запосленом остварена  на 
територији јединице локалне самоуправе  у периоду јануар–августгодине која претходи 
години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике. 

Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује решењем Одељење за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и друштвене делатности Општинске управе општине Власотинце. 

Обвезници плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да до доношења решења 
за наредну годину, плаћају до 15-ог у месецу за претходни месец аконтацију по основу решења из 
претходне године. 

Доспелу, а неизмирену обавезу из овог тарифног броја обвезник је дужан да измири у року од 
15 дана по пријему решења. 

 Обвезници овог тарифног броја који у току године престану са обављањем регистроване 
делатности уз приложени доказ – решење о брисању из Агенције за привредне регистре биће 
ослобођени плаћања ове таксе сразмерно од дана брисања уколико у року од 30 дана од дана настале 
промене обавесте Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене 
делатности. 

Промене у току године од значаја за висину обавезе на име локалне комуналне таксе за 
истицање фирме на пословном простору не утичу на утврђену пореску обавезу за ту годину.  
 
 
Тарифни број 2. 
 
Локална комунална такса за држање моторних – друмскихи прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у  следећим највишим износима:     
 

  
Усклађениизнос у 
динаримадо: 

1) за теретна возила   

- за камионе до 2 т носивости 1.780 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.370 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости 4.130 

- за камионе преко 12 т носивости 5.900 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  590 



Страна 3211 – Број 48Страна 3211 – Број 48СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА24. децембар 2020.24. децембар 2020.

7 
 

3) за путничкавозила   

- до 1.150 цм3 590 

- преко 1.150 цм3до 1.300 цм3 1.170 

- преко 1.300 цм3до 1.600 цм3 1.770 

- преко 1.600 цм3до 2.000 цм3 2.370 

- преко 2.000 цм3до 3.000 цм3 3.570 

- преко 3.000 цм3 5.900 

4) замотоцикле   

- до 125 цм3 470 

- преко 125 цм3до 250 цм3 700 

- преко 250 цм3до 500 цм3 1.170 

- преко 500 цм3до 1.200 цм3 1.440 

- преко 1.200 цм3 1.770 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту 50  

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета 

  

- 1 т носивости 480 

- од 1 т до 5 т носивости 820 

- од 5 т до 10 т носивости 1.120 

- од 10 т до 12 т носивости 1.550 

- носивости преко 12 т  2.370 

7) за вучна возила (тегљаче)    

- чија је снага мотора до 66 киловата 1.770 

- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата 2.370 

- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата 2.980 

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата 3.570 

- чија је снага мотора преко 177 киловата 4.740 

8) за радна возила, специјална адаптиран возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 

1.170 

 
НАПОМЕНА: 

1) Локалну комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина, не плаћају државни органи и органи локалне 
самоуправе, организације и установе и јавна предузећа за специјална возила, која су у 
непосредној функцији обављања комуналне делатности. 

2) У специјална возила спадају следећа друмска возила: хладњаче, цистерне, покретне ауто 
радионице, ауто дизалице, возила за одвоз смећа и чишћење улица и возила за превоз 
посмртних остатака. 

3)  Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја не плаћају: 
-особа са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило 
које се на њено име прво региструје у једној календарској години, уз доказе о испуњењу 
прописаних услова; 
 
- особа са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицунеспособност 
доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило које се на њено име прво 
региструје у једној календарској години, уз доказе о испуњењу прописаних услова; 
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- законски заступници вишеструко ометенедеце која су у отвореној заштити, односно о 
којимародитељи непосредно брину -на једно возило које се на њихово име, односно име 
једног од њих, прво региструје у једној календарској години, уз доказе о испуњењу 
прописаних услова.  
 

Доказе о испуњењу прописаних услова за остваривање права издају надлежни органи, за 
годину у којој се врши регистрација. 

Ако физичко лице по више основа имaправо на пореско ослобођење, то право остварује на 
једно путничко возилокоје се на име тог лица, уз доказе о испуњењу услова, прво региструје у једној 
календарској години. 

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрација возила на подрачун 
840-714513843-04 - Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина.  
 
Тарифни број 3. 
 Локална комунална такса за држање средстава за игру (''забавне игре'') утврђује се за свако 
средство дневно, и то: 
 

З О Н А ИЗНОС У ДИН. 
I зона 25 
II зона 22 
III зона 17 
IV, V и VI зона 10 

 
НАПОМЕНА:  
 

1) Обвезник локалне комуналне таксе за држање средстава за игру (''забавне игре'') је физичко лице, 
предузетник или правно лице које држи средства и апарате за забавне игре на рачунарима, 
симулаторима, видео аутоматима, флиперима, билијар, пикадо, стони фудбал и сл.; 

2) Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре надлежним 
одељењима општине Власотинце. Пријава садржи: име и презиме држаоца, адресу места 
држања апарата, врсту, марку, тип и серијски број апарата и датум почетка обављања 
делатности;  

3) Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и наплаћује одељење 
надлежно за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода локалне самоуправе 
приликом добијања одобрења од надлежног одељења општине. Одобрење обавезно 
садржи, поред броја средстава за игру, локације и трајања заузећа, и следеће податке: 
-за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески идентификациони број (ПИБ), 
матични број и текући рачун; 
- за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта, порески 
идентификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун. 

 
Обвезници локалне комуналне таксе из овог тарифног броја, решењем утврђену таксену 

обавезу  плаћају приликом добијања одобрења, а по поднетој пријави таксеног обвезника.  
Обвезници локалне комуналне таксе из овог тарифног броја дужни су да приликом подношења 

захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине доставе уверење надлежног одељења о 
измиреним обавезама за претходни период заузећа. 

 
             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 06-101-4/2020, на седници од 
20.12.2020.године и наставку седнице од 22.12.2020.године. 

 
 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ     
                                                                                                         Милан Јовић, с.р. 
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957. 
На основу члана 32.став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 
83/2014 -др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),  члана 6. тачка 5. и чл. 7. став 1. Закона о финансирању 
локалне самоуправе  ("Сл. гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 
83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019 и 126/2020-ускл.дин.изн.), члана 40.став 
1.тачка 3.Статута општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца“ бр.6/2019) и члана 239. став 
3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС '' бр. 95/2018, 49/2019 и 
86/2019-ускл.дин.изн.), Скупштина општине Власотинце на седници од 20.12.2020.године о наставку 
седнице од 22.12.2020.године доноси 

 

О Д Л У К У 
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 
 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина на територији 

општине Власотинце, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине 
надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.  

 
Члан 2. 

 
Накнаде за коришћење јавне површине, су:  
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности;  

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне 
површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу. 

Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара јесте 
површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која је доступна свим 
корисницима под једнаким условима: 

- јавна саобраћајна површина ( пут, улица, пешачка зона и сл.); 
- трг;  
- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и 
-  јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине). 
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  у смислу става 1. тачке 

1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 
- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат 

за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, 
монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница  и 
слични објекти, башта угоститељског објекта; 

 - за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата , фестивала и других 
манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за 
коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање и друго. 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) 
овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење 
трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

 
 
 



Страна 3214 – Број 48Страна 3214 – Број 48 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 24. децембар 2020.24. децембар 2020.

2 
 

Обвезник накнаде 
 

Члан 3. 
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 
 

Основица 
 

Члан 4. 
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног 

простора изражена у метрима квадратним (m2).  
 

 
Висина накнаде 

 
Члан 5. 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. закона којим се 
уређују накнаде за коришћење јавних добара. 

Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у којој се 
налази простор који се користи, која је утврђена посебном одлуком Скупштине општине, као и 
техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина користи за постављање 
објеката.  

 
Начин утврђивања и плаћања 

 
Члан 6. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног 
простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним 
карактеристикама објекта. 

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и друштвене делатностиОпштинске управе општине Власотинце. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 
претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од 
дана достављања решења.  

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су 
надлежности послови финансија, прeкo Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
и друштвене делатностиОпштинске управе општине Власотинце. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 
застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се 
уређују порески поступак и пореска администрација. 

Изузетно од става 2. овог члана, накнаду за коришћење посебно обележеног простора за такси 
стајалишта наплаћује Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне 
послове.  

 
Ослобођења 

 
Члан 7. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници 
буџетских средстава. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши 
збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и 
приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд 
дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa 
кoje сe нe издaje oдoбрeњe сагласно закону који регулише област плaнирaња и изгрaдње. 
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Уплата прихода од накнада 
 

Члан 8.  
Накнаде за коришћење јавних површина  уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних 

прихода. 
 

Припадност прихода 
 

Члан 9. 
Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине 

Власотинце. 
 

 
Члан 10. 

                Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних површина. 
 

 
Члан 11. 

                Контролу заузећа или коришћења простора на јавним површинама врши комунална инспекција 
општине Власотинце. 
 
 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Лесковца''. 
 

Члан 13. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за коришћење јавних 

површина за територију општине Власотинце („Сл.гласник града Лесковца“, број 6/19). 
 

 
ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
 
 
I – Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности 

 
Тарифни број 1. 

1.За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, за 
сваки цео и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену 
коришћења, и то: 

1) за обављање пословне делатности (привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти и други слични 
објекти за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских услуга и других услуга; покретни 
привремени објекти - тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, кестен, кукуруз и слично, конзерватори за 
сладолед, расхладне витрине за продају освежавајућих напитака, аутомати за продају робе на мало и пружање 
услуга: банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских производа и слично, и други покретни 
објекти за продају робе на мало и вршење занатских  и других услуга, специјализована возила за обављање 
делатности трговине на мало и друге делатности у складу са законом, наменски монтажни објекти за потребе 
обављања делатности јавних комуналних предузећа – терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, 
опреме и слично, као и телефонске говорнице), накнада се утврђује дневно: 
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               динара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа, накнада се 
утврђује дневно:                                                                                  

динара        
- I зона  30 
- II зона 20 
- III зона 15 
- IV зона 25 
- V зона 10 
- VI зона 7 

 
3)за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта затвореног типа, накнада 
се утврђује дневно:    

                                                                   динара        
- I зона  40 
- II зона 25 
- III зона 15 
- IV зона 30 
- V зона 10 
- VI зона 5 

 
4) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, за спортске објекте (спортске 
терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.), накнада се утврђује дневно: 

 
динара                                                                                                             

- I зона  2 
- II зона                                                                           38,00 2 
- III зона                                                                           24,00 2 
- IV зона                                                                          1,8 
- V зона                                                               1,5 
- VI зона                                                                6,50 / 

 
5) за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других манифестација, накнада се 
утврђује дневно:   

                      динара 
- I зона  7 
- II зона                                                                           38,00 6 
- III зона                                                                           24,00 6 
- IV зона                                                                          5 
- V зона                                                               2 
- VI зона                                                                6,50 / 

 
 

- Iзона  20 
- II зона 15 
- III зона 12 
- IV зона 18 
- V зона 8 
- VI зона 5 
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6) За постављање система јавних бицикалана територији општине Власотинце накнада се утврђује 
дневно у износу од 1,00 динар.  

7) За коришћење посебно обележеног простора за теретно возило (утовар и истовар робе) за 
снабдевање, накнада се утврђује дневно у износу од 20,00 динара. 

8) За коришћење посебно обележеног простора за такси стајалишта утврђује се накнада дневно у 
износу од 1,21 динар. 

 

2.Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности. 

Ако се поред штампе, књига и других публикација,производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из овог 
тарифног броја. 

3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке 4) овог тарифног броја, а уз то обавља неку 
другу делатност, висина накнаде ће се утврдити сразмерно корисној површини по тарифи из тачке 1. 
подтачке 1) овог тарифног броја. 

4. Износ накнаде из овог тарифног броја прописан за одговарајућу зону умањује се: 

1) за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним објектима за време 
одржавања вашара, сајмова, изложби и других традиционалних манифестација, хуманитарне, 
верске и друге регистроване непрофитне организације, плаћају накнаду у висини 10%, од 
прописаног износа накнаде у тачки 1. подтачки 1); 

2) за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду од 1.октобра до 31. 
марта, накнада се плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 2); 

3) за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1. октобра до 31. марта, накнада се 
плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 4); 

4) за одржавање забавних програма из тачке 1. подтачке 5) овог тарифног броја, који се приређују 
у хуманитарне сврхе, накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа накнаде из те 
подтачке; 

5)у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне 
инфраструктуре, накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа накнаде одговарајуће 
тачке овог тарифног броја. 

5. За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији елемент је 
расхладна витрина, накнада се плаћа у износу утврђеном применом тачке 1. подтачки 2) и 3) и тачке 4. 
овог тарифног броја увећаном за 50%. 

6. Накнада по овом тарифном броју, осим накнаде из тачке 1. подтачке 10), плаћа се до 15. у 
месецу за претходни месец, на основу задужења Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и друштвене делатности Општинске управе општине Власотинце, а по претходно 
издатом одобрењу надлежног органа односно организације у складу са прописима, као и по извештају о 
коришћењу простора на јавној површини сачињеним од стране надлежног органа односно организације. 

Надлежни орган односно организација је у обавези да један примерак одобрења за коришћење 
простора на јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини достави 
надлежном одељењу за јавне приходе Општинске управе општине Власотинце, као и следеће податке:  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични 
број и текући рачун; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентифи-
кациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама 
- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овим тарифним 

бројем. 
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Надлежна комунална инспекција је у обавези да за остваривање права на умањење износа накнаде 
из тачке 4. подтачке 5) овог тарифног броја, достави надлежном одељењу за јавне приходе Општинске 
управе општине Власотинце посебан извештај који садржи податке о коришћењу простора на јавним 
површинама у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне 
инфраструктуре, по претходно достављеном извештају инвеститора који садржи прецизне податке о 
локацији и периоду извођења радова и друге податке од значаја за остваривање права на умањење 
износа накнаде. 

Накнада из тачке 1. подтачке 8), плаћа се унапред, годишње, на основу задужења одељења 
Општинске управе општине Власотинце надлежног за послове јавног превоза.  
 
II – Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост квалитет или неку другу 
особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе 

 
Тарифни број 2. 

 

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, 
за сваки цео и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену 
коришћења, и то: 

 

 1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним 
површинама путем јавног конкурса, накнада се утврђује:  

динара 

Зона  I зона  II зона  III зона  IV зона  V 
 зона  

VI 
 зона  

Динара/м2 
дневно 

 
20 

 
20 

 
15 10  

5 
 
/ 

 
2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и 

контактне мреже такса се утврђује : 
 

 
Зона 

I зона  II зона  III зона  IV зона  V зона  VI  
зона  

Динара/м2 
дневно  

 
14 

 
13 

 
13 

 
13 

 
10 

 
/ 

 

2. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне 
површине, за сваки цео и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно 
времену коришћења, и то: 

1) за коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на 
зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл, на ограде градилишта, заштитне прекриваче 
грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним објектима који се 
постављају на другим површинама накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то: 
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 I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 
Динара/m2 
дневно 30 30 29 25 10 / 

 
2) За рекламне заставе накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  
 

 I зона  II зона  III зона  IV зона  V зона  VI зона  
Динара/м2 
дневно 10 10 10 10 5 / 

 
3) За ласерске приказе и балоне такса се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  

 
 I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 

Динара/м2 
дневно 10 10 10 10 5 / 

 
4) За плакате такса се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  

 
 I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 

Динара/м2 
дневно 30 30 30 30 20 / 

 
3. Накнада по овом тарифном броју умањује се : 
- за 40% од прописаног износа накнаде по м2 дневно, за део површине, односно за део објекта за 

оглашавање, преко 12м2 до 100м2 ; 
- за 50% од прописаног износа накнаде по м2  дневно, за део површине, односно за део објекта за 

оглашавање, преко 100м2 . 
 

              Напомена: 
1) Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 12м2 до 100м2 плаћа се  тако што 

се за првих 12м2 плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, а за део површине преко 12м2 до 
100м2, накнада се плаћа 40% од прописаног износа овим тарифним бројем; 

2) Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 100м2 плаћа се  тако што се за 
првих 12м2 плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, за део површине преко 12м2 до 100м2 , 
накнада се плаћа 40% од прописаног износа овим тарифним бројем и за део површине преко 100м2, 
накнада се плаћа 50% од прописаног износа овим тарифним бројем. 

 
4. Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на основу 

задужења Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности 
Општинске управе општине Власотинце, а по претходно издатом акту Одељења за урбанизам, привреду, 
заштиту животне средине и имовинско-правне послове Општинске управе општине Власотинце, у складу 
са посебном одлуком Скупштине општине Власотинце.  

Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне пословеОпштинске 
управе општине Власотинце је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, достави Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатностиОпштинске управе општине Власотинце са 
следећим подацима: 

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број и 
текући рачун;  

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони 
број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица. 
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III – Накнадаза коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу  
 

Тарифни број 3. 
 

1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно, и 
то: 

      динара  

1а) При изградњи објеката  4 

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара:    
1б - 1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 31. октобра  10  
1б - 2) ако се раскопавање врши у времену од 1. новембра до 31. марта  15  
1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и 
паркирања возила и то:     

1в - 1) ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају возила градског превоза  60  
1в - 2) ако се заузима коловоз на осталим улицама  25  
1в - 3) ако се заузима тротоар  20  
1в- 4) ако се укида/заузима паркинг место 60 
 

2.  Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.  

3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање 
јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe 
eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку 
зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

4. Накнаду из подтачке 1а) плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње до подношења 
писменог захтева за технички пријем зграде, односно до довршетка градње. 

5. Накнаду из подтачке 1б) и 1в) овог тарифног броја плаћа инвеститор радова на чији захтев је 
одобрено заузеће, односно раскопавање јавне површине.  

6. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања 
накнаде из овог тарифног броја. 

7. Накнаде из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја умањену у износу од 50% од прописане 
накнаде плаћа инвеститор радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине 
врши због изградње и реконструкције или санације комуналне примарне инфраструктуре. Под 
комуналном примарном инфраструктуром подразумевају се објекти комуналних делатности побројаних 
у Закону о комуналним делатностима, до мерног инструмента потрошача. 

8. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и друштвене делатности Општинске управе општине Власотинце, а по 
претходно издатом акту Одељења за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-
правне пословеОпштинске управе општине Власотинце.  

Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове 
Општинске управе општине Власотинце је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, 
достави Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности 
Општинске управе општине Власотинце са следећим подацима:  

 
 



Страна 3221 – Број 48Страна 3221 – Број 48СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА24. децембар 2020.24. децембар 2020.

9 
 

- о врсти, висини и периоду задужења;  
- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични 

број и текући рачун;  
- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица. 
 
          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  01 бр.06-101-5/2020, на седници од 20.12.2020. године и 
наставку седнице од 22.12.2020.године 
 
 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                             Милан Јовић, с.р. 
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958.
На основу чл.20.ст.1.тачка 6. и чл.32. став 1. тачка 
16.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16– др.закон 
и 47/18) и чл.15.ст.1.тачка 6. и чл.40. став 1.тачка 
51.Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца", број 6/19), Скупштина општине 
Власотинце на седници одржаној 20.12.2020.године 
и наставку седнице од 22.12.2020.године донела је,

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, 
ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 

И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА 
ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ

У Одлуци о радном времену угоститељских, 
трговинских, занатских објеката и објеката за 
приређивање игара за забаву и игара на срећу ("Сл. 
гласник града Лесковца” бр.3/10, 16/10 и 17/17), врши 
се следећа измена и допуна:

Члан 1.

У поглављу-Радно време у чл.8. ст.3. речи: Одељења за 
буџет, финансије, привреду и друштвене делатности 
замењују се речима које гласе:
"Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне 
средине и имовинско-правне послове" 

Члан 2.
У поглављу-Радно време иза чл.8. додаје се нови члан 
8а., који гласи: 

Члан 8а.
"У случају проглашења ванредне ситуације (па ндемије, 
епидемије, елементарне непогоде и сл.) на длежни 
општински орган, односно Општински штаб за ванредне 
ситуације или други надлежни орган у складу са законом, 
може својим актом одредити другачији распоред почетак 
и завршетак радног времена угоститељских, трговинских, 
занатских објеката и објеката за приређивање игара за 
забаву и игара на срећу. 
Док траје опасност од ширења заразне болести 
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, радно 
време угоститељских објеката, регулише се подза-

конским актом Владе Републике Србије, којом се 
прописују мере за спречавање и сузбијање заразне 
болести COVID-19". 

Члан 3.
У поглављу – Казнене одредбе, иза члана 11. додаје се 
нови члан 11а., који гласи:

Члан 11a.

"Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице, новчаном 
казном у износу од 50.000,00 динара казниће се 
предузетник и новчаном казном у износу од 20.000,00 
динара казниће се одговорно лице у правном лицу и 
физичко лице, ако поступи супротно одредбама члана 
8а. ове Одлуке" 

Члан 4.
У поглављу-Прелазне и завршне одредбе у чл.12. 
ст.1.речи: Одељење за привреду, пољопривреду, 
водопривреду, друштвене делатности, приватно 
предузетништво и финансије замењују се речима које 
гласе:
"Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне 
средине и имовинско-правне послове" 

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, на 
седници од 20.12.2020.године и наставку седнице од 

22.12.2020.године, 01 број 06-101-6/2020.
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

959.
На основу члана 146.Закона о привредним друштви-
ма ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/14, 
5/15 и 44/18), у вези члана 67.став 1.тач.4. и 76. став 
1.Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", 
бр. 15/16), члана 32.ст.1.тачка 8.Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 10.и 
39. Статута општине Власотинце ("Сл.гласник града 



Страна 3223 – Број 48Страна 3223 – Број 48СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА24. децембар 2020.24. децембар 2020.

Лесковца, број 6/19) и члана 32.Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈКП "Водовод" Власотинце ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 40/16, 7/17, 5/18, 10/18, 
15/18, 17/18-пречишћен текст и 26/19), Скупштина 
општине Власотинце на седници од 20.12.2020.
године и наставку седнице од 22.12.2020.године 
доноси

ОДЛУКУ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ НОВЧАНОГ 
КАПИТАЛА У ЈАВНО КОМУНАЛНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ "ВОДОВОД" ВЛАСОТИНЦЕ

Члан 1.
Укупан регистрован основни новчани капитал 
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Власотинце 
(у даљем тексту: ЈКП "Водовод") је 94.010.000,00 
динара.
Скупштина општине Власотинце доноси одлуку о 
повећању основног новчаног капитала ЈКП "Водовод" 
Власотинце у износу од 15.000.000,00 динара.
Основ повећања капитала ЈКП "Водовод" је повећање 
новим улогом.

Члан 2.
Укупна вредност основног новчаног капитала ЈКП 
"Водовод" Власотинце након повећања је 
109.010.000,00 динара. 

Члан 3.
Вредност новчаног капитала члана-Општина Вла-
сотинце, матични број 07179588, Трг ослобођења бр.12, 
Власотинце, након повећања капитала је 109.010.000,00 
динара, што износи 100% удела у укупном основном 
капиталу ЈКП "Водовод" Власотинце.

Члан 4.
Средства основног новчаног капитала из члана 1. 
став 2. одлуке су намењена за обезбеђивање сре-
дстава и унапређивање делатности предузећа и биће 
уплаћена на посебан наменски рачун ЈКП "Водовод" 
Власотинце.

Члан 5.
 Одлука о повећању основног новчаног капитала у 
ЈКП "Водовод" Власотинце, регистроваће се у складу 
са Законом о регистрацији у року од шест месеци од 
дана доношења.

Члан 6.
Основни капитал ЈКП "Водовод" Власотинце сматра 
се повећаним даном регистрације повећања основног 
капитала.

Члан 7.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Ле сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-7/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Милан Јовић,с.р.

960.
На основу чл.32.ст.1.тачке 6.Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл.21. 
и чл.30.Одлуке о Општинској управи општине 
Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", 
број 36/20) и чл.40.ст.1.тачке 6. Статута општине 
Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", 
број 6/19), Скупштина општине Власотинце, на 
седници одржаној 20.12.2020.године и наставку 
седнице од 22.12.2020.године доноси,

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 
ПРОГРАМ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада 
Општинске управе општине Власотинце за 2021.
годину, 01 број 02-338/20 од 07.12.2020.године.
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II

План и програм рада Општинске управе општине 
Власотинце за 2021.годину, 01 број 02-338/20 од 
07.12.2020.године, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 брoj 
06-101-8/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

961.
На основу чл. 59. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), чл. 
32. ст. 1. тачке 8.Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС" број 129/07, 83-14-др.закон, 101/16-др.
закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 10.Статута општине 
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 
6/2019) и чл. 149. ст. 4. Пословника Скупштине 
општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", 
број 12/19), Скупштина општине Власотинце на 
седници од 20.12.2020.године и наставку седнице од 
22.12.2020.године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 
И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП 

"КОМУНАЛАЦ" ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2020. 
ГОДИНУ 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне 
Програма пословања ЈКП "Комуналац" Власотинце 
за 2020.годину, које су усвојене на седници Надзорног 
одбора, одлуком број 2639 од 10.12.2020.године и 
заведене код Општинске управе општине Власотинце 
дана 10.12.2020.године под бр.02-346/2020.

II
Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Кому-
налац" Власотинце за 2020.годину, које су усвојене 
на седници Надзорног одбора, одлуком број 2639 од 
10.12.2020.године и заведене код Општинске управе 
општине Власотинце дана 10.12.2020.године под 
бр.02-346/2020, су саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-9/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

962.
На основу чл.59.Закона о јавним предузећима ("Слу-
жбени гласник РС", број 15/16 и 88/19), чл. 32. ст. 1. 
тачке 8.Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
број 129/07, 83-14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
чл.40.ст.1.тачка 10.Статута општине Власотинце 
("Сл. гласник града Лесковца" број 6/2019) и чл.149.
ст.4.Пословника Скупштине општине Власотинце 
("Сл.гласник града Лесковца", број 12/19), Скупштина 
општине Власотинце на седници од 20.12.2020.године 
и наставку седнице од 22.12.2020.године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП "КОМУНАЛАЦ" 

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања 
ЈКП "Комуналац" Власотинце за 2021.годину, који је 
усвојен на седници Надзорног одбора, одлуком број 
2638 од 10.12.2020.године и заведен код Општинске 
управе општине Власотинце дана 11.12.2020.године 
под бр.02-329-2/2020.
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II
Програм пословања ЈКП "Комуналац" Власотинце 
за 2021.годину, који је усвојен на седници Надзорног 
одбора, одлуком број 2638 од 10.12.2020.године и 
заведен код Општинске управе општине Власотинце 
дана 11.12.2020.године под бр.02-329-2/2020, је са-
ставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-10/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

963.
На основу чл. 59. Закона о јавним предузећима ("Слу-
жбени гласник РС", број 15/16 и 88/19), чл. 32. ст. 1. 
тачке 8.Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
број 129/07, 83-14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
чл.40.ст.1.тачка 10.Статута општине Власотинце 
("Сл. гласник града Лесковца" број 6/2019) и чл.149.
ст.4.Пословника Скупштине општине Власотинце 
("Сл.гласник града Лесковца", број 12/19), Скупштина 
општине Власотинце на седници од 20.12.2020.године 
и наставку седнице од 22.12.2020.године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД" 
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања 
ЈКП "Водовод" Власотинце за 2021.годину, који је 
усвојен на седници Надзорног одбора, одлуком број 
3416-7 од 11.12.2020.године и заведен код Општинске 
управе општине Власотинце дана 11.12.2020. године 
под бр.02-347/2020.

II
Програм пословања ЈКП "Водовод" Власотинце за 
2021.годину, који је усвојен на седници Надзорног 
одбора, одлуком број 3416-7 од 11.12.2020.године и 
заведен код Општинске управе општине Власотинце 
дана 11.12.2020.године под бр.02-347/2020, је 
саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-11/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

настваку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

964.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној са-
моуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 13.Статута 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" 
број 6/2019) и чл.149. ст. 4. Пословника Скупштине 
општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", 
број 12/19), Скупштина општине Власотинце на се-
дници од 20.12.2020.године и наставку седнице од 
22.12.2020.године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ НАРОДНЕ БИБИЛОТЕКЕ 
"ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" ВЛАСОТИНЦЕ 

ЗА 2021.ГОДИНУ 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада са 
Финансијским планом Народне библиотеке "Десанка 
Максимовић" Власотинце за 2021.годину, који је 
усвојен на седници Управног одбора одлуком број 
208/20 од 02.12.2020.године.
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II
План и Програм рада са Финансијским планом На-
родне библиотеке "Десанка Максимовић" Вла со-
тинце за 2021.годину, који је усвојен на седници 
Управног одбора одлуком број 208/20 од 02.12.2020.
године, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-12/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

965.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др. 
закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 13. 
Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца" број 6/2019) и чл. 149. ст.4. Пословника 
Ску пштине општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца", број 12/19), Скупштина општине Власо-
тинце на седници од 20.12.2020.године и наставку 
седнице од 22.12.2020.године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са Фи-
нансијским планом Културног центра Власотинце 
за 2021.годину, који је усвојен на седници Управног 
одбора одлуком број 261/20 од 30.11.2020.године.

II
Програм рада са Финансијским планом Културног 
центра Власотинце за 2021.годину, који је усвојен 
на седници Управног одбора одлуком број 261/20 од 
30.11.2020.године, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-13/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

966.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној са-
моуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 13.Статута 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" 
број 6/2019) и чл.149.ст.4.Пословника Скупштине 
општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", 
број 12/19), Скупштина општине Власотинце на се-
дници од 20.12.2020.године и наставку седнице од 
22.12.2020.године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ СРЦ "ВЛАСИНА" ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 
2021. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са 
Финансијским планом СРЦ "Власина" Власотинце 
за 2021.годину, који је усвојен на седници Управног 
одбора одлуком број 07-12/20-3 од 01.12.2020.године.

II
Програм пословања са Финансијским планом СРЦ 
"Власина" Власотинце за 2021.годину, који је усвојен 
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на седници Управног одбора одлуком број 07-12/20-3 
од 01.12.2020.године, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-14/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

967.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној са-
моуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др. закон, 
101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 13.Статута 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" 
број 6/2019) и чл.149.ст.4.Пословника Ску пштине 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", 
број 12/19), Скупштина општине Власотинце на се-
дници од 20.12.2020.године и наставку седнице од 
22.12.2020.године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА ЗА 2021.

ГОДИНУ 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са 
Финансијским планом Центра за социјални рад за 
општине Власотинце и Црна Трава за 2021.годину, 
који је усвојен на седници Управног одбора одлуком 
број 9-551-43/20 од 09.10.2020.године.

II
Програм рада са Финансијским планом Центра за 
социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава 
за 2021.годину, који је усвојен на седници Управног 

одбора одлуком број 9-551-43/20 од 09.10.2020.
године, је саставни део овог закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-15/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

968.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној са-
моуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др. закон, 
101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 13.Статута 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" 
број 6/2019) и чл.149.ст.4.Пословника Скупштине 
општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", 
број 12/19), Скупштина општине Власотинце на се-
дници од 20.12.2020.године и наставку седнице од 
22.12.2020.године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са Фина-
нсијским планом Туристичке организације општине 
Власотинце за 2021.годину, који је усвојен на седници 
Управног одбора одлуком број 197/20 од 05.10.2020.
године.

II

Програм рада са Финансијским планом Туристичке 
организације општине Власотинце за 2021.годину, који је 
усвојен на седници Управног одбора одлуком број 197/20 
од 05.10.2020.године, је саставни део овог закључка.
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III

Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-16/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

969.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл.40.ст.1.тачка 
13.Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца" број 6/2019) и чл. 149. ст. 4. Пословника 
Скупштине општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца", број 12/19), Скупштина општине Вла-
сотинце на седници од 20.12.2020.године и наставку 
седнице од 22.12.2020.године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 
2021. ГОДИНУ 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи План рада 
Штаба за ванредне ситуације општине Власотинце за 
2021.годину, 01 бр.217-43/2020 од 02.12.2020.године.

II
Годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације 
општине Власотинце за 2021.годину, 01 бр.217-
43/2020 од 02.12.2020.године, је саставни део овог 
закључка.

III
Закључак објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-17/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

970.
Скупштина општине Власотинце је на седници 
одржаној дана 20.12.2020. године и наставку се-
днице од 22.12.2020.године разматралa Предлог 
Решења Oпштинског већа општине Власотинце о 
отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине 
општине Власотинце другом сувласнику на истој 
непокретности по праву прече куповине Koстић 
Кресс Драгану из Манастириша, па је на основу 
члана 100. став 1. тачкa 6б Закона о планирању 
и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/09, 
64/10, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014, 83/2018, 145/2014, 83/19 и 31/2019), члана 
136. Закона о општем управном поступку ( "Сл. 
гласник РС", бр.18/16 и 95/18) и члана 40 ст. 1 тач. 
22. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца’’ бр. 6/19), донела 

РЕШЕЊЕ 

О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Власотинце 
сувласнички удео од 10/36 идеалних делова на кп. бр. 
2326 са ЛН бр. 5969 за КО Власотинце варош, упупне 
површине 104 м2, који се налази поред моста на левој 
обали Власине код хотела Земун, другом сувласнику 
на истој непокретности, Драган Кресс Костић из 
Манастиришта са сувласничким уделом од 26/36 
идеалних делова по праву прече куповине у складу са 
законом којим се уређују својинскоправних односи и 
промет непокретности ради формирања јединствене 
грађевинске парцеле са кп. бр. 2325 и кп. бр. 2328 
обе КО Власотинце-варош (између којих се налази) у 
складу са Планом генералне регулације Власотинца 
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("Сл. гласник града Лесковца", бр. 8/15 и 36/20).
 У року од 30 дана по правоснажности овог решења 
закључиће се Уговор о отуђењу грађевинског земљишта 
из јавне својине општине Власотинце, између општине 
Власотинце као отуђиоца непокретности и Драган 
Кресс Костић из Манастиришта као прибавиоца 
непокретности из јавне својине, по цени градског 
грађевинског земљишта која ће бити утврђена од стране 
овлашћеног проценитеља која не може бити нижа испод 
висине тржишне вредности предметне непокретности 
изражене у еврима с тим што ће се исплата врши у 
динарској противредности по средњем званичком 
курску Народне банке Србије на дан уплате.
 

О б р а з л о ж е њ е

Драган Кресс Костић из Манастиришта, поднео је 
захтев општинском органу управе надлежном за 
Имовинско правне послове Општинске управе општи-
не Влаостинце за откуп сувласничког удела општине 
Власотинце од 10/36 (површине 28,88 м2), као остало 
грађевинско земљиште у државној својини у циљу 
формирања јединствене грађевинске парцеле са 
суседним парцелама чији је власник ради спровођења 
Плана генералне регулације општине Власотинце.
Поступајући по захтеву именованог општински орган 
управе надлежан за имовинско правне послове утвр-
дио је на основу евиденције Службе за катастар непо-
кретности у Власотинцу да су Општина Власотинце 
и Костић Кресс Драган из Манастиришта сувласници 
на парцели са сувласничким уделима од 26/36 на име 
Драгана Кресс Костића из Манастиришта и удео 
од 10/26 у јавној својини општине Власотинце.На 
основу Извода из ПГР-а Власотинца орган је утврдио 
да је кп.бр.2326 КО Власотинце-варош обухваћена 
Планом генералне регулације Власотинца и да се 
налази у урбанистичкој целини I Власотинце-центар 
и представља грађевинско земљиште за оста ле 
намене, планирана намена – комерцијална дела-
тност. Орган је утврдио да удео општине износи 
28,88 м2 и да општина нема интерес да га задржи у 
јавну својину због мале површине јер ни предметна 
парцела самостално не испуњава услов за формирање 
грађевинске парцеле односно изградњу. Како је 
Драган Кресс Костић из Манастиришта власник кп. 

бр. 2325 и кп. бр. 2328 обе КО Власотинце-варош то 
је орган утврдио да Драган Костић из Манастиришта 
има интерес да са кп. бр. 2326 КО Власотинце-
варош формира јединствену грађевинску парцелу за 
изградњу. 
На основу свега напред наведеног припремљен је 
Нацрт Решења како гласи у диспозитиву.
Имајући предње у виду Општинскa управa општине 
Власотинце предлаже Општинском већу општине 
Власотинце решење као у диспозитиву. 
Општинско веће општине Власотинце је мишљења 
да је предлог овог решења на закону основан и да 
су испуњени услови из члана 100. став 1. тачке 6б. 
Закона о планирању и изградњи за доношење оваквог 
решења, па је на основу члана 40. Статута општине 
Власотинце на седници од 11.12.2020. године утвр-
дило Предлог решења у предложеном тексту и пре-
длаже Скупштини општине Власотинце да истo 
усвоји.
Скупштина општине Власотинце је на седници 
одржаној 20.12.2020.године и наставку седнице од 
22.12.2020.године разматрала предлог Општинског 
већа, па је на основу члана 72.Статута општине 
Власотинце, донела решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења 
не може се изјавити жалба већ се може покретнути 
управни спор у року од 30 дана од дана достављања 
решења тужбом код Управног суда у Београду.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-18/2020 на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

971.
Скупштина општине Власотинце је на седници одр-
жа ној дана 20.12.2020. године и наставку седнице 
од 22.12.2020. године разматралa Предлог решења 
Oпштинског већа општине Власотинце о отуђењу 
грађевинског земљишта из јавне својине општине 
Власотинце другом сувласнику на истој непокретности 
по праву прече куповине Савић (Војислав) Драгани из 
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Власотинца, Јована Дучића бр.7, па је на основу члана 
100. став 1. тачкa 6б Закона о планирању и изградњи 
("Сл. гласник РС" бр.72/2009, 81/09, 64/10, 24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 83/2018, 
145/2014, 83/19 и 31/2019), члана 136.Закона о општем 
управном поступку ("Сл.гласник РС", бр.18/16 и 95/18) 
и члана 40 ст.1 тач.22.Статута општине Власотинце 
("Сл.гласник града Лесковца’’ бр. 6/19), донела 

РЕШЕЊЕ 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Власотинце 
сувласнички удео од 4/24 идеалних делова на кп. бр. 
1293, земљиште под зградом-објектом, пов. 64 м2 и 
објекту на парцели, објекат бр. 1, (зграда трговине), 
површине 75 м2 са ЛН бр. 5872 за КО Власотинце-
варош у ул. Немањинoj, другом сувласнику на истој 
непокретности, Савић (Војислав) Драгани из Вла-
сотинца, Јована Дучића бр. 7 са сувласничким уделом 
од 16/24 на земљишту и објекту на њему по праву 
прече куповине у складу са законом којим се уређују 
својинскоправних односи и промет непокретности.
У року од 30 дана по правоснажности овог решења 
закључиће се Уговор о отуђењу грађевинског зе-
мљишта из јавне својине општине Власотинце, између 
општине Власотинце као власника јавне својине и 
Савић (Војислав) Драгане из Власотинца, Јована 
Дучића бр. 7 као прибавиоца непокретности из јавне 
својине, по цени градског грађевинског земљишта која 
ће бити утврђена од стране овлашћеног проценитеља 
и процењене тржишне вредности објекта која не 
може бити нижа испод висине тржишне вредности 
предметне непокретности изражене у еврима с тим 
што ће се исплата врши у динарској противредности 
по средњем званичком курску Народне банке Србије 
на дан уплате.

О б р а з л о ж е њ е

Савић (Војислав) Драгана из Власотинца, Јована 
Дучића бр. 7, поднела је понуду Општинском већу 

општине Власотинце за откуп парцеле и објекта на 
њој, враћеног сувласницима по основу спроведеног 
поступка реституције, сувласничког удела општине 
Власотинце од 4/24 на кп. бр. 1293 са ЛН бр. 5872 за 
КО Власотинце-варош.
Поступајући по понуди именоване Општинско ве-
ће општине Власотинце је донело Одлуку 01 бр. 
06-11-4/2016 од 11.02.2016. године, да општина 
Власотинце није заинтересована за откуп предметне 
непокретности. На основу донете Одлуке Општинско 
правобранилаштво Власотинце је извршило упис 
jавне својине на предметној парцели и обавестило 
Општинско веће да су створени законски услови за 
отуђење предметне непокретности из јавне својине 
и да се може одлучити по захтеву Савић Драгане из 
Власотинца и других. 
Након пријема обавештења, Општинско веће је на 
2. седници 01. бр. 06-76-2/2020 од 11.09.2020.године 
једногласно од укупног броја присутних чланова 
већа прихватило понуду и одлучило да обавештење 
ОЈП проследи Имовинско-правној служби на даљу 
надлежност и поступање по истој.
Имовинско-правна служба је на основу евиденције 
Службе за катастар непокретности у Власотинцу 
утврдила да је Савић Драгана откупила сувласничке 
уделе од осталих сувласника на парцели и да су 
Општина Власотинце и Савић Драгана из Власотинце 
сувласници на кп.парцели бр.1293 за КО Власотинце-
варош и на објекту на парцели са сувласничким 
уделима од 16/24 на име Савић Драгане из Власотинце 
и удео од 4/24 у јавној својини општине Власотинце. 
Како је Савић Драгана из Власотинца постала 
већински власник на земљишту и објекта то је 
прихваћена њена понуда за откуп сувласничког удела 
општине Власотинце од 4/24 како би могла да на 
предметној парцели стекне својину и да објекат који 
је склон паду и који представља опасност за грађане 
и децу поправи и реконструише.
На основу свега напред наведеног припремљен је 
Нацрт Решења како гласи у диспозитиву.
Имајући предње у виду Општинскa управa општине 
Власотинце предлаже Општинском већу општине 
Власотинце решење као у диспозитиву. 
Општинско веће општине Власотинце је мишљења 
да је предлог овог решења на закону основан и да 
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су испуњени услови из члана 100. став 1. тачке 6б. 
Закона о планирању и изградњи за доношење оваквог 
решења, па је на основу члана 40. Статута општине 
Власотинце на седници од 11.12.2020.године утврди-
ло Предлог решења у предложеном тексту и предлаже 
Скупштини општине Власотинце да истo усвоји.

Скупштина општине Власотинце је на седници 
одржаној 20.12.2020.године и наставку седнице од 
22.12.2020.године разматрала предлог Општинског 
већа, па је на основу члана 72.Статута општине 
Власотинце, донела решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог ре-
шења не може се изјавити жалба већ се може по-
кретнути управни спор у року од 30 дана од дана 
достављања решења тужбом код Управног суда у Бе-
ограду.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 
06-101-19/2020, на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

972.
На основу члана 16., 20. и 22.Закона о јавним службама 
("Сл. гласник РС" број 42/91, 71/94,79/05-12, 83/14-22), 
члана 32. став 1. тачка 9.Закона о локалној самоуправи 
('' Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 
13.Статута општине Власотинце, (''Сл.гласник града 
Лесковца'', бр.6/19), Скупштина општине Власотинце, 
на седници од 20.12.2020.године и наставку седнице 
од 22.12.2020.године, донела je 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 
"ВЛАСИНА" ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ 

НОВИХ ЧЛАНОВА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Упра-
вног одбора СРЦ "Власина" Власотинце,из реда 
представника локалне самоуправе:

1. Александар Стојиљковић из Кукавице, пре-
дседник

2. Милош Тричковић из Власотинца, ул.Јосипа Па-
нчића, члан

3. Милан Ристић из Власотинца, ул.Десанка Ма-
ксимовић 9, члан

4. Драган Стојановић из Свођа, члан

5. Саша Ђокић из Гложана, члан

II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора СРЦ "Вла-
сина", Власотинце, из реда представника локалне 
самоуправе:

1. Александар Стојиљковић из Кукавице, за 
председника

2. Игор Ђокић из Доње Ломнице, за члана

3. Никола Миленковић из Кукавице за члана

4. Милош Тричковић из Власотинца, ул.Јосипа Па-
нчића, за члана

5.  Саша Ђокић из Гложана, за члана

III
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Упра-
вног одбора СРЦ "Власина" Власотинце, из реда 
представника запослених:
 

1. Градимир Ђокић из Доње Ломнице,члан

2. Иван Станојевић из Власотинца, члан

IV
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора СРЦ "Вла-
сина", Власотинце, из реда представника запо сле них:

1. Градимир Ђокић из Доње Ломнице, за члана

2. Иван Станојевић из Власотинца, за члана



Страна 3232 – Број 48Страна 3232 – Број 48 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 24. децембар 2020.24. децембар 2020.

V

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Надзо-
рног одбора СРЦ "Власина" Власотинце, из реда 
представника локалне самоуправе:

1. Саша Ђокић из Власотинца, ул.Ђуре Ђаковића 
7, председник

2. Саша Стефановић из Власотинца, ул. М. Попо-
вића 3, члан

VI
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора СРЦ "Вла-
сина", Власотинце, из реда представника лока лне 
самоуправе:

1. Бобан Јанковић из Власотинца, ул. Васе Чара-
пића 4, за председника

2. Југослав Станојевић из Власотинца, ул. Вла-
синска 63, за члана

VII
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата члану Надзорног 
одбора СРЦ "Власина" Власотинце, из реда предста-
вника запослених:

1. Драган Стојановић из Власотинца,члан 

VIII
ИМЕНУЈУ СЕ члан Надзорног одбора СРЦ "Власи-
на", Власотинце, из реда представника запослених:

1. Драган Стојановић из Власотинца, за члана

IX
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', и на 
интернет страници општине Власотинце. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 
бр.06-101-20/2020, на седници од 20.12.2020.године 

и наставку седнице од 22.12.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

973.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-други 
закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 5.Одлуке о 
регулисању и безбедности саобраћаја на територији 
општине Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", 
бр.4/11), члана 157.Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима ("Сл. гкласник РС" број 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон, 
9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 
23/19 и 128/20-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 
6.Статута општине Власотинце ("Сл.гласник града 
Лесковца", бр.6/19), Скупштина општине Власотинце 
на седници одржаној 20.12.2020.године и наставку 
седнице од 22.12.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

САВЕТА

I
Образује се Савет за безбедност саобраћаја на тери-
торији општине Власотинце и именују чланови Савета 
(у даљем тексту: Савет за безбедност саобраћаја).

II
Савет за безбедност саобраћаја има седам чланова од 
којих се именују :
- По службеној дужности:

1. Братислав Петровић, председник општине Вла-
сотинце 

2. Владимир Коцић, заменик председника општине 
Власотинце

3. Филип Станковић, командир Полицијске ста-
нице Власотинце
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4. Маринко Ђорђевић, шеф Одељења за урбанизам, 
привреду, заштиту животне средине и имовинско 
правне послове 

- Из реда одборника:
1. Јовица Станковић из Власотинца, ул. Милоша 

Оби лића 7
2. Мирослав Стојиљковић из Стајковца и 
3. Иван Тодоровић из Орашја 

III
Задатак Савета за безбедност саобраћаја је да прати 
и анализира безбедност саобраћаја на територији 
општине Власотинце и предлаже мере за подизање 
безбедности у саобраћају на већи ниво.

IV
Стручне и администратвно-техничке послове за 
потребе Савета за безбедност саобраћаја обављаће 
Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне 
средине и имовинско правне послове.

V
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 
Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја 
на територији општине Власотинце и именовању 
чланова Савета, 01 број 06-33-28/2016 од 25.06.2016.
године ("Сл.гласник града Лесковца", број 30/16).

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

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

VIII
Решење са образложењем доставити именованим 
члановима Савета и архиви. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 брoj 
06-101-21/2020 на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

974.
На основу члана 2.Закона о начину и условима призна-
вања права и враћању земљишта које је прешло у 
друштвену својину по основу пољопривредног земљи-
шног фонда и конфиксацијом због неизвршених обавеза 
из обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл.
гласник РС", број 18/91, 20/92 и 42/98), чл.32.ст.1.тачка 
20.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС" број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/16-др.
закон и 47/18), члана 40.ст.1.тачка 72.Статута општине 
Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца, број 6/19) и 
чл.149.ст.4.Пословника Скупштине општине Власо-
тинце ("Сл.гласник града Лесковца", број 12/19), Ску-
пштина општине Власотинце на седници одржаној 
20.12.2020.године и наставку седнице од 22.12.2020.
године донела је,

З А К Љ У Ч А К

I
УТВРЂУЈЕ СЕ Предлог за именовање председника 
и чланова Комисије за враћање земљишта, сходно 
чл.2. Закона о начину и условима признавања права и 
враћању земљишта које је прешло у друштвену својину 
по основу пољопривредног земљишног фонда и 
конфиксацијом због неизвршених обавеза из обавезног 
откупа пољопривредних производа, којим је утврђено 
да поступак по захтеву за враћање земљишта води 
и решење доноси комисија коју образује министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде на предлог 
скупштине општине.

II
Скупштина општине Власотинце за председника и 
чланове Комисије за враћање земљишта ПРЕДЛАЖЕ:

1. Драган Ивковић, дипл.правник из Власотинца, 
судија Основног суда у Лесковцу, судска јединица 
Власотинце, за председника
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Горан Станковић, дипл.правник из Власотинца, 
судија Основног суда у Лесковцу, судска јединица 
Власотинце, за заменика председника

2.  Небојша Ишљамовић, мастер инж.геодезије из 
Власотинца, за члана 

 Горан Стојановић, мастер инж.геодезије из 
Власотинца, за заменика члана

3.  Милош Радосављевић, дипл.инж.пољопривреде 
из Власотинца, за члана

 Сретен Митић, дипл.инж.пољопривреде из 
Власотинца, за заменика члана

4.  Милан Јовић, дипл.економиста из Власотинца, 
Председник Скупштине општине  Власотинце, 
за члана

 Зоран Стаменковић, дипл.менаџер у медијима, 
Заменик председника Скупштине општине Власо-
тинце, за заменика члана

5.  Ивана Станојевић, дипл.правник из Власотинца, 
секретар Скупштине општине  Власотинце, за 
члана

 Драган Јовић, дипл. правник и адвокат из Власо-
тинца, одборник Скупштине општине  Власотинце, 
за заменика члана

III
Упућује се предлог за именовање председника и 
чланова Комисије за враћање земљишта Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде на даљу 
надлежност и поступање.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 брoj 
06-101-22/2020 на седници од 20.12.2020.године и 

наставку седнице од 22.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.
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