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ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
 1. 
 

На основу члана 54. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), 
Протокола о сарадњи на реализацији студентске 
праксе у Градској управи Града Ниша и јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Град 
Ниш-„У-НИ пракса“, број: 1802/2014-01, датум: 20. 
мај 2014. године и Предлога чланова Радне групе 
за имплементацију Протокола о сарадњи између 
Града Ниша и Универзитета у Нишу, број: 1/00-10-
005/14-005, датум: 30. јули 2014. године, 

Градоначелник Града Ниша доноси, 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова радне групе за 

имплементацију Протокола о сарадњи 

на реализацији студентске праксе у 

Градској управи Града Ниша и јавним 

предузећима и установама чији је 

оснивач Град Ниш-„У-НИ пракса“ 

 
 

 I У радну групу за имплементацију 
Протокола о сарадњи на реализацији студентске 
праксе у Градској управи Града Ниша и јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Град 
Ниш-„У-НИ пракса“, (у даљем тексту: Радна група), 
именују се: 
 

- Мија Петровић, шеф Канцеларије за 
младе Града Ниша, члан Радне групе; 

- Милан Пешић, члан Градског већа Града 
Ниша, члан Радне групе; 

- Јелица Велаја, начелник Управе за 
образовање, члан Радне групе; 

- Проф. др Евица Петровић, члан Радне 
групе; 

- Проф. др Ненад Д. Павловић, члан Радне 
групе; 

- Бојана Вујанац Пејчић, шеф Канцеларије 
за сарадњу са дијаспором; 

- Милан Виденовић, студент проректор, 
члан Радне групе; 

- Милена Првуловић, сарадник у Центру за 
развој каријере и саветовање студената, 
члан Радне групе; 

- Милан Петковић, председник Савеза 
студената, члан Радне групе; 
 
 

 II Задатак Радне групе је да заједничким 
радом именованих чланова, ангажовањем 
расположивих капацитета, координацијом 
активности пословне и академске заједнице, 
створи адекватне услове за професионално и 
практично усавршавање младих људи са 
универзитетском дипломом на територији града 
Ниша, а све у циљу подстицаја запошљавања 
младих стручњака те примене стеченог знања у 
јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Град Ниш. 
 
 III Стручне, административне и 
организационе послове за потребе Радне групе 
обавља Управа за образовање. 
 
 IV Решење доставити: Именованим 
члановима Радне групе, Управи за образовање и 
Архиви Градоначелника. 
 
 V Решење објавити у ''Службеном листу 
Града Ниша''. 
 
 Број: 712/2015-01 
 У Нишу, 2. март 2015. године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
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ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА 

 
 2. 

 
На основу  члана 32. ст. 1. тач. 2. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07), члана 5.  Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС, број 62/06 и 
47/11), члана 43, 47, и 63. Закона о буџетском 
систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/2009. и 73/10, 
101/10, 101/11,93/12), 62/13, 63/13108/13 и 142/14), 
члана 88. Статута Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'',бр. 88/08) и чл. 30. став. тачка 2.  
Статута ГО Медијана (''Сл.лист Града Ниша'' бр. 
124/08,109/2012)  

Скупштина Градске општине Медијана  на 
седници одржаној дана 27.02.2015. године донела  
је  

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ 

О  БУЏЕТУ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

МЕДИЈАНА ЗА 2015. ГОДИНУ 

  
 

Члан 1. 
 
  Овим актом врши се измена и допуна 
Одлуке о буџету Градске општине Медијана 
усвојене 18. 12. 2014. године и објављене у 
''Службеном листу Града Ниша '' бр. 105/2014. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 6. Одлуке о буџету (стр.12) Раздео 
04 – Управа ГО Медијана, позиција 67 – конто 423 
''Услуге по уговору''  износ 1.385.000,00 дин. 
замењује се износом: 2.885.000,00 дин.; Позиција 
68 конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'', 
уместо 5.700.000,00 дин. уписати: 6.200.000,00 
дин.; позиција 75 конто 513 ''Остале 
непокретности'', уместо 16.000.000,00 дин. уписати 
15.500.000,00 дин. а истовремено се мења и 
ставка ``Функционисање локалне  самоуправе и 
градских општина'', тако да уместо износа 
90.660.000,00 дин. стоји 92.160.000,00 дин.. 
 
 У истом члану бришу се у целини ставке: 
ПРОЈЕКАТ: ''Информисање'', ''Услуге по уговору'' и 
''Информисање'', а у следећој ставци: ''Опште 
услуге'' уместо цифре 88.360.000,00 дин. уписује 
се цифра 87.155000,00 дин.. 
 

У истом члану у делу под насловом: 
ОПШТИ ДЕО – ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 
РАСХОДА  у делу под називом: ``Функционисање 
локалне асамоуправе и градских општина''  износ: 
155.101.000,00 дин. мења се у износ: 
156.601.000,00 дин а износ: 159.306.000,00 дин. 

мења се у износ: 160.806.000,00 дин. а ставка 
Пројекат: ''Информисање'' брише се у целини. 
 

Члан 3. 
 

 Ове измене и допуне ступају на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 
 
 Број: 06-1/10-2015/03 
 У Нишу 27. 02. 2015. год.  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  
МЕДИЈАНА 

 
Председник, 

Момчило Радојичић, с.р. 
 
 

ОПШТИНА СВРЉИГ 

 
 3. 

 
 На основу одредаба члана 26. став 1. тачка 
3. и члана 27. став 1. Закона о јавној својини 
(‘‘Службени гласник РС’‘, бр. 72/2011 и 88/2013), 
члана 99. став 11. Закона о планирању и изградњи 
(‘‘Службени гласник РС’‘, бр. 72/2009, 81/2009, 
24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), члана 6. 
Уредбе о условима, начину и поступку отуђења 
или давања у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини Републике Србије, односно 
Аутономне покрајине (‘‘Сл. гласник РС’‘, 67/2011, 
85/2011, 23/2012 и 55/2012) и члана 39. тачка 15. 
Статута општине Сврљиг (‘‘Службени лист Града 
Ниша’‘, бр. 98/2008, 46/2010, 87/2011 и 54/2014),  
 Скупштина општине Сврљиг је на седници 
одржаној дана 27. фебруара 2015. године донела  

 

О Д Л У К У 

о предлогу Влади Републике Србије да 

донесе Одлуку о преносу права јавне 

својине за градско грађевинско 

земљиште из јавне својине Републике 

Србије – корисника ЈВП ‘‘Србијаводе’‘ 

Београд – у јавну својину Општине 

Сврљиг 

 
I 
 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије 
да донесе Одлуку о додели градског грађевинског 
земљишта у државној својини Републике Србије 
на коме право коришћења има ЈВП ‘‘Србијаводе’‘ 
Београд, односно о преносу права јавне својине из 
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јавне својине Републике Србије у јавну својину 
општине Сврљиг, без накнаде, за кп.бр. 494/2, 
кп.бр. 494/3 и кп.бр. 494/4 К.О. Сврљиг. 

 
 
II 
 

Предметне катастарске парцеле бр. 494/2, 
494/3 и 494/4 К.О. Сврљиг налазе се у 
грађевинском подручју, по начину коришћења 
земљишта представљају остало вештачки 
створено неплодно земљиште, укупне површине 
33ара и 98м², у свему сходно Изводу из листа 
непокретности број 157 К.О. Сврљиг.  

 
III 
 

Непокретности се прибављају у јавну 
својину општине Сврљиг ради уређења Спортско – 
рекреативног центра и изградње спортских терена 
у складу са Планом генералне регулације 
Сврљига (“Службени лист Града Ниша”, бр. 
45/2014). 

 
IV 
 

 Општина Сврљиг прихвата додељено 
градско грађевинско земљиште – предметне 
катастарске парцеле бр. 494/2, 494/3 и 494/4 К.О. 
Сврљиг, као и обавезу плаћања накнаде за 
промену код РГЗ Службе за катастар 
непокретности Сврљиг. 

 
V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а доставља се Влади Републике 
Србије ради поступања по истој. 
 
 Број:463-6//2015  
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 
 

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 4. 
 
 На основу  члана 27. став 10.,  члана 28. 
став 2., члана 36. став 6. и члана 49. став 3. 
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 32. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 39. Статута општине 
Сврљиг („Службени лист Града Ниша“, бр. 
98/2008, 46/2010, 87/2011 и 54/2014)  
  

 Скупштина општине Сврљиг, на седници од 
27.фебруара 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И 

УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СВРЉИГ 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се надлежност у 

поступку прибављања, располагања и управљања 
стварима у јавној својини општине Сврљиг (у 
даљем тексту: Општина), утврђују зоне и почетни 
износ закупнине за пословни простор, као и 
надлежност и поступак за одобравање радова и 
признавање трошкова изведених радова 
инвестиционог одржавања на закупљеним 
непокретним стварима. 

О прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини Општине, под условима 
прописаним законом одлучује орган Општине 
одређен у складу са законом, статутом Општине и 
овом Одлуком. 

Члан 2. 
Ствари у јавној својини Општине могу бити, 

у смислу Закона о јавној својини (у даљем тексту: 
Закон), непокретне и покретне. 

Непокретне ствари су: службене зграде и  
пословне просторије, стамбене зграде, станови и  
гараже. 

Покретне ствари јесу: превозна средства, 
опрема и потрошни материјал. 

Покретне ствари су и новац и хартије од 
вредности који се уређују посебним прописима. 

 
Члан 3. 

Службене зграде и пословне просторије у 
смислу Закона и ове Одлуке су: зграда, делови 
зграда и просторије израђене, купљене, и на други 
начин прибављене у својину Општине. 

Распоред  службених зграда у јавној 
својини Општине врши председник Општине (у 
даљем тексту: председник). 

Пословне просторије се по правилу дају у 
закуп односно на коришћење. 

 
Члан 4. 

Стамбеним зградама у смислу Закона и 
ове Одлуке сматрају се: стамбене зграде, станови, 
гараже и пословни простор у стамбеним зградама 
који су изградњом, куповином или по другом 
основу прибављени у својину Општине за потребе 
Општине. 

Посебном одлуком Скупштине Општине 
Сврљиг (у даљем тексту: Скупштина Општине), у 
складу са Законом у уредбом Владе Републике 
Србије (у даљем тексту: Влада), ближе се уређују 
критеријуми и поступак давања станова у закуп и 
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њихове куповине, као и висина закупнине за 
коришћење стамбених зграда, станова и гаража. 

 
Члан 5. 

Превозна средства у јавној својини 
Општине у смислу Закона и ове Одлуке јесу: 
моторна возила и друга средства која служе за 
потребе Општине и запослених у њој. 

Опремом и потрошним материјалом у 
јавној својини Општине у смислу Закона и ове 
Одлуке сматрају се: рачунарски системи, 
биротехничка опрема, средства веза, 
канцеларијски намештај и други предмети за рад 
органа и служби Општине. 

Начин коришћења превозних средстава, 
опреме и потрошног материјала, уређује 
Скупштина Општине посебним актом.  

Члан 6. 
Прибављање непокретних ствари у јавну 

својину Општине врши се на начин прописан 
Законом и Уредбом о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (у даљем тексту: Уредба). 

Прибављање покретних ствари у јавну 
својину врши се на начин прописан законом којим 
се уређују јавне набавке. 

 
Члан 7. 

Располагањем стварима у јавној својини 
Општинe, сматра се отуђење ствари, давање 
ствари на коришћење, односно у закуп, пренос 
права својине на другог носиоца јавне својине (са 
накнадом или без накнаде) или у закуп другом 
ноциоцу јавне својине као и заснивање хипотеке 
на непокретностима, улагање у капитал и 
залагање покртених ствари. 

 
Члан 8. 

Управљање стварима у јавној својини 
Општине јесте њихово одржавање, обнављање и 
унапређивање, као и извршавање законских и 
других обавеза у вези с тим стварима. 

 
Члан 9. 

Носиоци права коришћења непокретности 
у јавној својини Општине су: јавна предузећа, 
месне заједнице, установе, друштва капитала, као 
и други органи и организације чији је оснивач 
Општина Сврљиг, а који се сматрају корисницима 
непокретности у јавној својини Општине, у смислу 
Закона. 

Члан 10. 
Прибављање непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђење непокретности 
из јавне својине, врши се у поступку јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда, а 
изузетно и: непосредном погодбом, продајом 

испод тржишне цене, односно без накнаде, под 
условима утврђеним Законом и Уредбом. 

Почетна цена прибављања, односно 
отуђења непокретности у јавној својини Општине, 
утврђује се у висини процењене тржишне 
вредности непокретности од стране надлежног 
пореског органа или другог надлежног органа. 

 
 

II ЕВИДЕНЦИЈА, ОДРЖАВАЊЕ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ 
 

Члан 11. 
Непокретним стварима у јавној својини 

Општине управља Општинска управа, Одељење 
за буџет и финансије (у даљем тексту: Одељење). 

У управљању непокретним стварима, 
Одељење: 

  води евиденцију: службених зграда, 
пословних просторија, стамбених зграда и 
станова, гаража и гаражних места; 

  води евиденцију о закљученим уговорима 
о закупу, односно коришћењу непокретних 
ствари; 

  предузима мере за испуњење уговорних 
обавеза; 

  извршава законске и уговорне обавезе у 
вези са непокретним стварима; 

  обезбеђује одржавање непокретних 
ствари које нису дате у закуп; 

  обнавља непокретне ствари Oпштине; 

  обавља и друге послове у складу са 
законом и подзаконским актима. 

 
Члан 12. 

Стручни послови на одржавању пословног 
простора / инвестиционо, текуће и хигијенско – 
санитарно одржавање / Oпштине могу се поверити 
неком Јавном предузећу. 

 
Члан 13. 

За поједине стручне послове могу се 
ангажовати и специјализована предузећа. 

 
Члан 14. 

Физичко – техничко обезбеђење службених 
зграда и простора које користе органи и службе 
Oпштине  организује Општинска управа Сврљиг. 

Општинска управа Сврљиг обезбеђење 
непокретних ствари из става 1. овог члана  врши 
предузимањем мера чувања и обезбеђења 
службених зграда и простора  и опреме у њима, 
откривањем и спречавањем појава које могу 
угрозити безбедност људи и имовине, а посебно 
појава присвајања, злоупотребе и оштећења 
имовине Oпштине и осталих мера којима се 
обезбеђује несметан рад и вршење послова из 
делокруга органа и служби Oпштине. 
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Општинска управа Сврљиг организује мере 
противпожарне заштите службених зграда и 
простора које користе органи и службе општине, у 
складу са прописима којима је регулисана заштита 
од пожара. 

Члан 15. 
Покретним стварима у јавној својини 

Општине, осим новцем и хартијама од вредности, 
управља начелник Општинске управе, односно 
друго лице овлашћено одлуком начелника. 

У управљању покретним стварима, 
начелник Општинске управе: 

1. води евиденцију: моторних возила и 
других средстава, опреме и потрошног 
материјала; 

2. води евиденцију о закљученим уговорима 
у вези покретних ствари; 

3. предузима мере за испуњење уговорних 
обавеза; 

4. извршава законске и уговорне обавезе у 
вези са покретним стварима; 

5. обнавља покретне ствари Општине; 
6. обавља и друге послове у складу са 

законским и подзаконским актима. 
 
 
 

III   ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ, 
КОРИШЋЕЊЕ И ЗАКУП СТВАРИ  У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ 

 Прибављање и отуђење ствари у 
јавној својини Општине 

Члан 16. 
Одлуку о прибављању  непокретности у 

јавну својину Општине, односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине Општине, доноси 
Скупштина општине. 

Нацрт одлуке израђује Имовинско – правна 
служба (у даљем тексту: Служба), на основу 
иницијативе Председника општине. 

Предлог одлуке из става 1. овог члана, са 
елементима огласа за јавно надметање или 
прикупљање писмених понуда, утврђује 
Општинско веће. 

Члан 17. 
Након доношења одлуке из члана 16. став 

1. ове Одлуке, Скупштина Општине ће формирати 
Комисију о располагању непокретностима у јавној 
својини Општине (у даљем тексту: Комисија), која 
ће објавити оглас за спровођење поступка јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда за 
прибављање, односно отуђење непокретности из 
јавне својине Општине. 

Нацрт решења о образовању Комисије и 
текста огласа за јавно надметање или 
прикупљање писмених понуда израђује Служба. 

 
Члан 18. 

Оглас за јавно надметање, односно 
прикупљање писмених понуда за прибављање 
непокретности у јавну својину Општине, садржи: 

 Назив органа за чије потребе се 
непокретност прибавља у јавну својину 
Општине (назив купца); 

  Карактеристике непокретности која се 
прибавља у јавну својину Општине; 

  Ближе услове за прибављање 
непокретности у јавну својину Општине (у 
погледу рокова плаћања, дана увођења у 
посед и сл.); 

  Обавезу подносиоца пријаве за 
учествовање у поступку јавног надметања 
(у даљем тексту: пријава), односно понуде 
за учествовање у поступку прикупљања 
писмених понуда (у даљем тексту: 
понуда), да уз пријаву, односно понуду, 
достави одговарајући доказ о праву 
својине не непокретности која је предмет 
прибављања у јавну својину и уписана у 
одговарајућу јавну књигу о евиденцији 
непокретности и правима на њима; 

  Обавезу власника непокретности која се 
нуди да достави изјаву,  да на истој не 
постоје права трећих лица, да није 
оптерећена теретима, да није под спором, 
нити под забраном располагања, да није 
предмет теретног или бестеретног правног 
посла, нити уговора о доживотном 
издржавању, да не пoстоје друге сметње 
за пренос права својине, као и изјаву да, 
уколико се утврди да на непокретности 
која се нуди не постоји било какав терет, 
продавац се обавезује да га отклони о 
свом трошку, односно да купцу пружи 
заштиту од евикције и сноси сву 
одговорност за евентуалне правне 
недостатке; 

  Обавезу подносиоца пријаве, односно 
понуде, да уз пријаву, односно понуду, 
достави доказ да су измирени сви 
трошкови коришћења непокретности која 
се нуди (утрошена електрична енергија, 
комуналије, порез на имовину и друго); 

  Критеријум за избор најповољнијег 
понуђача; 

  Обавезан садржај пријаве, односно понуде 
и исправе, које је потребно доставити уз 
пријаву, односно понуду, у складу са 
Уредбом и овом Одлуком; 

  Адресу за достављање пријаве, односно 
понуде 

  Рок за подношење пријаве, односно 
понуде; 

  Место и време одржавања јавног 
надметања, односно отварања понуда; 

  Обавештење да подносиоци 
неблаговремене и непотпуне пријаве, 
односно понуде неће моћи да учествују у 
поступку јавног надметања, односно 
прикупљања  писмених понуда, односно 
да ће исте бити одбачене; 
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  Друге елементе битне за предмет 
прибављања непокретности. 

Пријава, односно понуда из става 1. овог 
члана доставља се у затвореној коверти са 
видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је 
подносилац пријаве, односно понуде. 

Пријава, односно понуда правног лица мора 
да садржи: назив, седиште и број телефона и 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица. 

Уз пријаву, односно понуду правног лица се 
прилаже извод из регистра привредних субјеката 
надлежног органа и потврда о пореском 
идентификационом броју. 

Пријава, односно понуда физичког лица 
мора да садржи: име и презиме, адресу, број 
личне карте, матични број и број телефона и мора 
бити потписана, а ако је то лице приватни 
предузетник уз пријаву, односно понуду се 
прилаже извод из регистра надлежног органа и 
потврда о пореском идентификационом броју. 

У случају да подносиоца пријаве, односно 
понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за 
заступање мора бити специјално и судски 
оверено. 

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не 
садржи све што је прописано, ако нису приложене 
све исправе како је то предвиђено, односно ако не 
садржи све податке предвиђене огласом или су 
подаци дати супротно објављеном огласу. 

 
Члан 19. 

Поступак јавног надметања, односно 
прикупљања писмених понуда ради прибављања 
непокретности у јавну својину Општине, спроводи 
Комисија из члана 17. ове Одлуке. 

Услови за спровођење поступка јавног 
надметања, односно разматрања писмених 
понуда су испуњени уколико пристигне најмање 
једна благовремена и потпуна пријава, односно 
понуда. 

Уколико подносилац благовремене и 
потпуне пријаве, односно понуде не приступи 
јавном надметању, односно отварању писмених 
понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, 
односно понуде. 

Подносиоци неблаговремене, односно 
непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку 
јавног надметања, а непотпуне, односно 
неблаговремене пријаве, односно понуде се 
одбацују. 

 
Члан 20. 

Оглас за јавно надметање односно 
прикупљање писмених понуда за отуђење 
непокретности из јавне својине Општине садржи: 

 назив органа и корисника непокретности 
која се отуђује из јавне својине Општине 
(продавца);  

 ближе податке о начину отуђења 
непокретности из јавне својине Општине 

(јавно надметање или прикупљање 
писмених понуда);  

 опис непокретности која се отуђује из јавне 
својине Општине;  

 почетну цену по којој се непокретност 
отуђује из јавне својине Општине;  

 рокове плаћања;  

 критеријуме за избор најповољнијег 
понуђача;  

 висину и начин полагања депозита;  

 рок за повраћај депозита учесницима који 
нису успели на јавном надметању, 
односно у поступку прикупљања писмених 
понуда;  

 обавезан садржај пријаве, односно понуде 
и исправе, које је потребно доставити уз 
пријаву, односно понуду, у складу са 
Уредбом и овом Одлуком;  

 адресу за достављање пријаве, односно 
понуде;  

 место и време увида у документацију (акти 
о власништву и измиреним трошковима 
коришћења непокретности) у вези са 
непокретности која се отуђује из јавне 
својине Општине;  

 рок за подношење пријаве, односно 
понуде;  

 место и време одржавања јавног 
надметања, односно отварања писмених 
понуда;                                                               

 обавештење да подносиоци 
неблаговремене, односно непотпуне 
пријаве, односно понуде неће моћи да 
учествују у поступку јавног надметања, 
односно прикупљања понуда, односно да 
ће исте бити одбачене; 

 друге елементе битне за предмет 
отуђења. 
Пријава, односно понуда из става 1. овог 

члана доставља се у затвореној коверти са 
видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је 
подносилац пријаве, односно понуде. 

Пријава, односно понуда правног лица 
мора да садржи: назив, седиште и број телефона 
и мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица. 

Уз пријаву, односно понуду правног лица 
се прилаже извод из регистра привредних 
субјеката надлежног органа и потврда о пореском 
идентификационом броју. 

Пријава, односно понуда физичког лица 
мора да садржи: име и презиме, адресу, број 
личне карте, матични број и број телефона и мора 
бити потписана, а ако је то лице приватни 
предузетник уз пријаву, односно понуду се 
прилаже извод из регистра надлежног органа и 
потврда о пореском идентификационом броју. 

У случају да подносиоца пријаве, односно 
понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за 
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заступање мора бити специјално и судски 
оверено. 

Пријава, односно понуда је непотпуна ако 
не садржи све што је прописано, ако нису 
приложене све исправе како је то предвиђено, 
односно ако не садржи све податке предвиђене 
огласом или су подаци дати супротно објављеном 
огласу. 
 У поступку прикупљања писмених понуда, у 
пријави се обавезно наводи износ који се нуди за 
предметну непокретност. 

 
Члан 21. 

   Поступак јавног надметања, односно 
прикупљања писмених понуда ради отуђења 
непокретности из јавне својине Општине, 
спроводи Комисија из члана 17. ове Одлуке. 

Уколико подносилац благовремене и 
потпуне пријаве, односно понуде не приступи 
јавном надметању, односно отварању писмених 
понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, 
односно понуде. 

Подносиоци неблаговремене, односно 
непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку 
јавног надметања, а непотпуне, односно 
неблаговремене пријаве, односно понуде се 
одбацују. 

Поступак разматрања приспелих понуда 
спровешће се уколико на оглас пристигне најмање 
једна благовремена и потпуна понуда. 

Поступак јавног надметања спровешће се 
и у случају да пристигне најмање једна 
благовремена и потпуна пријава на основу које се 
подносилац региструје и проглашава купцем, ако 
почетну цену по којој се непокретност отуђује из 
јавне својине прихвати као купопродајну цену, с 
тим да уколико не прихвати купопродајну цену, 
губи право на враћање депозита. 

Учесник који понуди највиши износ 
купопродајне цене потписује изјаву о висини 
понуђене цене коју је дужан да уплати у року 
утврђеном огласом. 

Уколико учесник из става 6. овог члана не 
закључи уговор и не уплати купопродајну цену у 
предвиђеном року, губи право на повраћај 
депозита. 

Основни критеријум за избор 
најповољнијег понуђача је висина понуђене 
купопродајне цене. 

Уколико је огласом предвиђено полагање 
депозита у поступку прикупљања писмених 
понуда, а учесник који је изабран за најповољнијег 
понуђача не закључи уговор и не плати 
купопродајну цену, у року утврђеном огласом, губи 
право на повраћај депозита. 

Учесници поступка јавног надметања, 
односно прикупљања писмених понуда који нису 
изабрани за најповољнијег понуђача имају право 
на повраћај депозита у року утврђеном огласом. 

 
 

Члан 22. 
 О току поступка јавног надметања, односно 
отварања приспелих понуда ради прибављања 
непокретности у јавну својину односно отуђења 
непокретности из јавне својине Општине Комисија 
из члана 17. ове Одлуке води записник. 
 Записник из претходног става овог члана, са 
предлогом за избор најповољнијег понуђача, 
односно да се непокретност у јавној својини отуђи 
понуђачу који је понудио најповољније услове, 
након спроведеног поступка јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда Комисија доставља 
Служби, која израђује нацрт решења. 

 
Члан 23.  

 Решење о избору најповољнијег понуђача 
односно решење да се непокретност у јавној 
својини отуђи понуђачу који је понудио 
најповољније услове, након спроведеног поступка 
јавног надметања или прикупљања писмених 
понуда за прибављање, односно отуђење 
непокретности из јавне својине Општине, доноси 
Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 
 Решење Скупштине општине је коначно. 

 
Члан 24.  

 Уговор о прибављању непокретности у јавну 
својину Општине односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине, закључује 
Председник општине, на основу коначног решења 
из члана 23. ове Одлуке, а након прибављеног 
мишљења Општинског јавног правобраниоца. 
 Нацрт уговора из става 1. овог члана, 
израђује Служба. 
 Примерак закљученог уговора из става 1. 
овог члана, доставља се Општинском јавном 
правобраниоцу, у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, ради спровођења поступка 
укњижбе права својине.  
 Примерак закљученог уговора се доставља 
Одељењу, као надлежном органу, ради увођења 
непокретности у евиденцију непокретности у јавној 
својини Oпштине, сходно одредбама Закона.  

 
Члан 25.  

 Прибављање непокретности у јавну својину 
Општине и отуђење непокретности из јавне 
својине Општине путем непосредне погодбе, као и 
отуђење непокретности из јавне својине Општине 
испод тржишне цене, односно без накнаде, врши 
се у случајевима и под условима предвиђеним 
Законом и Уредбом. 
 Непокретности се могу прибавити у јавну 
својину Општине непосредном погодбом, али не 
изнад, од стране надлежног органа процењене 
тржишне вредности непокретности, ако у 
конкретном случају то представља једино могуће 
решење, под којим се подразумева:  

- случај када непокретност која се прибавља 
у јавну својину Општине по својим 
карактеристикама једина одговара потребама 
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власника, корисника, односно носиоца права 
коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о 
оваквом располагању садржи образложење 
разлога оправданости и целисходности 
прибављања са аспекта остварења интереса 
Општине и разлоге због којих се прибављање не 
би могло реализовати јавним надметањем, 
односно прикупљањем писмених понуда;  

- случај када се ради о међусобном 
располагању између носилаца права јавне 
својине;  

- случај прибављања непокретности у јавну 
својину Општине путем размене, ако је та размена 
у интересу Општине, уз испуњење свих услова из 
члана 30. Закона.  
 Непокретности у јавној својини Општине 
могу се отуђити из јавне својине непосредном 
погодбом, али не испод, од стране надлежног 
органа процењене тржишне вредности 
непокретности, ако у конкретном случају то 
представља једино могуће решење, уз посебно 
образложење разлога оправданости и 
целисходности отуђења и разлога због којих се 
отуђење не би могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писмених 
понуда. 

 
Члан 26. 

Изузетно, непокретности се могу отуђити 
из јавне својине и испод тржишне цене, односно 
без накнаде, ако постоји интерес за таквим 
располагањем, као што је: 

1. отклањање последица елементарних 
непогода, 

2. успостављање добрих односа са другим 
државама, односно међународним 
организацијама, 

3. други случајеви отуђења непокретности 
предвиђени посебним законом. 
Предлог акта о отуђењу непокретности из 

јавне својине испод тржишне цене, односно без 
накнаде, мора да садржи образложење из кога се 
може утврдити постојање разлога става 1. овог 
члана. 

У случају преноса права јавне својине на 
непокретности између различитих носилаца тог 
права, непокретности се могу прености испод 
тржишне цене, односно без накнаде, с тим да 
такво располагање мора бити посебно 
образложено. 

 
Члан 27.  

 Одлуку о прибављању односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине Општине 
непосредном погодбом, доноси Скупштина 
општине Сврљиг.   
 Одлука из става 1. овог члана, сходно 
Уредби, мора да садржи образложење разлога 
који оправдавају сваки од наведених начина 

располагања непокретностима у јавној својини 
Општине. 
 Предлог одлуке о прибављању 
непокретности у јавну својину Општине, односно 
отуђењу непокретности из јавне својине Општине 
путем непосредне погодбе, утврђује Општинско 
веће, а нацрт одлуке израђује Служба, на 
иницијативу Председника општине.  
 Након доношења одлуке из става 1. овог 
члана, Скупштина општине формира Комисију за 
спровођење поступка непосредне погодбе. 
 Након спровођења поступка, Комисија 
доставља записник Служби, која припрема нацрт 
решења. 
 Решење, по предлогу Општинског већа, 
доноси Скупштина општине.  
 Решење из става 6. овог члана је коначно. 
 Уговор о прибављању непокретности у јавну 
својину Општине, односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине Општине путем 
непосредне погодбе, закључује Председник 
општине, на основу коначног решења, а након 
прибављеног мишљења Општинског јавног 
правобраниоца. 
 На поступак отуђења непокретности из јавне 
својине Општине испод тржишне цене, односно 
без накнаде, примењиваће се одредбе овог члана.  

 
Члан 28.   

 Одредбе члана 24. ове Одлуке, којима се 
утврђује обавеза прибављања мишљења 
Општинског јавног правобраниоца пре 
закључивања уговора, као и обавеза достављања 
закљученог уговора, сходно се примењују и у 
случајевима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини Општине 
непосредном погодбом и отуђењем испод 
тржишне цене, односно без накнаде. 
 
Коришћење непокретних ствари у јавној 
својини 

Члан 29. 
Непокретне ствари у јавној својини 

Општине дају се на коришћење, без накнаде и без 
права уписа у јавне књиге о евиденцији 
непокретности, уз обавезу плаћања комуналних 
трошкова за период коришћења тих ствари, 
директним и индиректним корисницима буџетских 
средстава Републике Србије и Општине. 

 
Члан 30. 

О давању непокретних ствари у јавној 
својини Општине на коришћење, односно 
одузимању права коришћења, на предлог Службе, 
решењем одлучује Скупштина општине у складу 
са законом и овом Одлуком. 

Решење којим се непокретне ствари дају 
на коришћење садржи назив, пословно седиште 
правног лица коме се непокретне ствари дају на 
коришћење, адресу, зону и површину непокретних 
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ствари, одредбу да се непокретне ствари дају на 
коришћење уз обавезу плаћања комуналних 
трошкова, рок за закључење уговора о давању 
непокретних ствари на коришћење и друге 
потребне елементе. 

Решење Скупштине општине је коначно. 
 

2. Закуп непокретних и покретних ствари 
у јавној својини Општине 

 
Члан 31. 

Непокретне ствари у јавној својини 
Општине могу се давати у закуп. 

По правилу, непокретне ствари из става 1. 
овог члана дају се у закуп у поступку јавног 
надметања или прикупљања писаних понуда. 

Изузетно од става 2. овог члана, давање у 
закуп непокретних ствари може да се врши 
непосредном погодбом. 

Непокретне ствари у јавној својини 
Општине дају се у закуп на начин и по поступку 
утврђеном Уредбом. 

Члан 32. 
О давању у закуп непокретних ствари у 

јавној својини Општине, на предлог Службе, 
решењем одлучује Председник, у складу са 
Законом, Уредбом и овом Одлуком. 

О давању у закуп покретних ствари у јавној 
својини Општине, на предлог надлежног органа, 
решењем одлучује Председник, у складу са 
Законом, Уредбом и овом Одлуком. 

Решење садржи: име, назив, пословно 
седиште, односно адресу лица коме се непокретне 
ствари дају у закуп, адресу, зону и површину 
непокретне ствари, односно опис покретне ствари, 
износ месечне закупнине, рок за закључење 
уговора о закупу и друге потребне елементе. 

Решење предсeдника је коначно. 
 

Члан 33. 
Одлуку о расписивању огласа за јавно 

надметање и прикупљање писаних понуда за 
закуп непокретних ствари у јавној својини 
Општине, на предлог Службе, доноси Општинско 
веће. 

Одлука из претходног става треба да 
садржи све обавезне елементе будућег огласа о 
спровођењу поступка јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда, који су утврђени 
овом Одлуком и важећим подзаконским актима. 

Стручно - административне послове у 
поступку расписивања огласа за јавно надметање 
и прикупљање писаних понуда за закуп 
непокретних ствари у јавној својини Општине, 
обавља Служба. 

Рок за подношење пријава за јавно 
надметање односно прикупљање писаних понуда, 
не може бити краћи од осам нити дужи од 30 дана 
од дана објављивања огласа. 

 
 

Члан 34. 
Оглас о давању непокретности у закуп садржи: 

 назив органа и корисника непокретности 
која се даје у закуп (назив закуподавца);  

 ближе податке о начину давања у закуп 
непокретности (јавно надметање или 
прикупљање писмених понуда);  

 опис непокретности која се даје у закуп;  

 услове под којима се непокретност даје у 
закуп (рок трајања закупа, делатности које 
се могу обављати, и др.);  

 обавезе закупца у вези са коришћењем 
непокретности за одређену сврху и 
намену;  

 напомену да закупац не сме предметну 
непокретност издати у подзакуп; 

 време и место одржавања јавног 
надметања, односно разматрања 
приспелих понуда;  

 начин, место и време за достављање 
пријава за учешће у поступку јавног 
надметања, односно достављања 
писмених понуда за учешће у поступку 
прикупљања писмених понуда;  

 место и време увида у документацију у 
вези са непокретности која се даје у закуп;  

 почетну, односно најнижу висину 
закупнине по којој се непокретност може 
дати у закуп;  

 висину и начин полагања депозита;  

 рок за повраћај депозита учесницима који 
нису успели на јавном надметању, 
односно у поступку прикупљања писмених 
понуда; 

 критеријуме за избор најповољнијег 
понуђача; 

 друге елементе битне за предмет давања 
у закуп. 
Пријава, односно понуда која се доставља, 

обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ 
закупнине која се нуди, као и: за физичка лица - 
име и презиме, адресу, број личне карте, 
јединствени матични број грађана; за 
предузетнике - име и презиме предузетника, извод 
из регистра надлежног органа и порески 
идентификациони број, адресу, број личне карте, 
јединствени матични број грађана, назив радње, 
матични број; за правна лица - назив и седиште, 
копију решења о упису правног лица у регистар 
код надлежног органа и порески идентификациони 
број, као и пуномоћје за лице које заступа 
подносиоца пријаве, односно понуде.  

Подносиоци неблаговремене или 
непотпуне пријаве, односно понуде не могу 
учествовати у поступку јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда, а непотпуне или 
неблаговремене пријаве, односно понуде се 
одбацују. 
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Члан 35. 
Поступак јавног надметања сматра се 

успелим и у случају достављања једне исправне 
пријаве за учешће којом се подносилац пријаве 
региструје и присуствује јавном надметању и 
проглашава закупцем, ако прихвати почетну 
висину закупнине по којој се непокретност може 
дати у закуп. 

Уколико подносилац пријаве не прихвати 
почетну висину закупнине, губи право на враћање 
депозита. 

Поступак прикупљања писмених понуда 
спровешће се ако се пријави најмање један 
учесник. 

Члан 36. 
Висину почетног износа закупнине за закуп 

службених зграда и пословних просторија у јавној 
својини Општине (у даљем тексту: пословни 
простор) утврђује Служба, у складу са 
критеријумима и мерилима из ове Одлуке. 

Висина закупнине за непокретне ствари 
које нису пословни простор, утврђује се применом 
посебних прописа. 

 
Члан 37. 

Износ депозита утврђује Служба у висини 
две почетне закупнине. 

Учесник огласа депозитом јемчи да ће 
закључити уговор о закупу, уколико његова понуда 
у поступку по огласу буде утврђена као 
најповољнија. 

Депозит се уплаћује на посебан рачун 
Општине, приликом  подношења пријаве за јавно 
надметање, односно подношења писане понуде. 

 
Члан 38. 

Поступак по огласу спроводи комисија за 
спровођење поступка јавног надметања односно 
прикупљања писаних понуда (у даљем тексту: 
Комисија), коју именује Општинско веће. 

Комисија се састоји од председника, 
заменика председника, два члана и њихових 
заменика. 

Заменик председника, односно заменик 
члана учествује у раду Комисије само у одсутности 
председника односно члана комисије. 

Задатак Комисије је да спроведе поступак 
по огласу за прикупљање писаних понуда, односно 
по огласу за јавно надметање и утврди 
најповољнију писану понуду, односно лице које 
понуди највећи износ закупнине. 

О поступку јавног надметања, односно 
прикупљању писаних понуда води се записник. 

Стручно – административне послове за 
Комисију обавља Служба. 

 
Члан 39. 

Пријаве за јавно надметање, односно 
писане понуде, подносе се Комисији у затвореним 
ковертама, са назнаком „не отварати – понуда на 

оглас“, односно „не отварати – пријава за јавно 
надметање за давање у закуп пословног 
простора“, преко Службе. 

На омоту приспелих понуда, односно 
пријава, означава се датум предаје, а учесницима 
огласа издаје доказ о предаји понуде, односно 
пријаве. 

Члан 40. 
По истеку рока за прикупљање писаних 

понуда, односно за подношење пријава за јавно 
надметање, не могу се подносити нове понуде и 
пријаве, нити мењати и допуњавати понуде 
послате у року. 

Подносиоци неблаговремене или 
непотпуне пријаве, односно понуде не могу 
учествовати у поступку јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда, а непотпуне или 
неблаговремене пријаве, односно понуде се 
одбацују. 

Члан 41. 
Комисија која спроводи поступак по огласу 

за прикупљање писаних понуда, односно јавно 
надметање, састаје се у време и дан одређен 
огласом за отварање писаних понуда, односно за 
одржавање јавног надметања. 

Комисија утврђује колико је понуда и 
пријава поднето, да ли су поднете у року, који су 
учесници огласа, односно њихови пуномоћници 
присутни отварању понуда, односно јавном 
надметању. 

Критеријум по коме се у поступку давања у 
закуп бира најбољи понуђач, јесте критеријум 
највише понуђене закупнине, друге погодности се 
не узимају обзир. 

Уколико у поступку два или више понуђача 
понуде исти износ закупнине, комисија задржава 
право да избор најповољнијег понуђача изврши по 
слободном уверењу. 

 
Члан 42. 

Обавештење о резултату огласа се истиче 
на сајту Општине Сврљиг и огласној табли 
Општине. 

Члан 43. 
По окончању поступка јавног надметања, 

односно прикупљања писаних понуда, уговор о 
закупу пословног простора се закључује са 
учесником огласа са утврђеном најповољнијом 
писаном понудом, односно са учесником јавног 
надметања који је понудио да плати највећи износ 
закупнине. 

Уколико учесник огласа из става 1. oвог 
члана одустане од закључења уговора о закупу 
пословног простора, расписује се нови оглас за 
прикупљање писаних понуда, односно за јавно 
надметање. 

Члан 44. 
Учесници огласа за прикупљање писаних 

понуда, односно за јавно надметање, имају право 
на повраћај положеног депозита у року од 8 дана 
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од дана спровођења поступка јавног надметања, 
односно прикупљања писаних понуда, без 
обрачунате камате, умањене за 5 % на име 
трошкова спровођења поступка по огласу. 

Учесник огласа са утврђеном 
најповољнијом понудом има право на повраћај 
положеног депозита у року од 3 дана од дана 
потписивања уговора о закупу, без обрачунате 
камате, умањене за 5% на име трошкова 
спровођења поступка по огласу.  

Уколико учесник огласа са утврђеном 
најповољнијом понудом одустане од закључења 
уговора о закупу, нема право на повраћај 
положеног депозита. 

  
2.1. Закуп ствари у јавној својини 

Општине непосредном погодбом 
 

Члан 45. 
Непокретности у јавној својини могу се 

изузетно дати у закуп и ван поступка јавног 
надметања, односно прикупљања писмених 
понуда, у случајевима: 

- када закуп траже међународне 
организације за помоћ и сарадњу са земљама 
Европске уније, међународне хуманитарне 
организације у циљу обезбеђења услова за 
смештај и рад у Републици Србији, као и домаће 
хуманитарне организације, политичке странке, 
организације и удружења грађана из области 
здравства, културе, науке, просвете, спорта, 
социјалне и дечије заштите, под условом да тај 
простор не користе за остваривање прихода, као и 
у другим случајевима, у складу са Уредбом; 

- када закупац престане да обавља своју 
делатност, услед тешке болести, одласка у 
пензију или смрти, а доделу у закуп тражи брачни 
друг, дете или родитељ закупца (чланови 
породичног домаћинства), под условом да настави 
са обављањем исте делатности; 

- када закупац - правно лице тражи 
одређивање за закупца друго правно лице чији је 
оснивач или када закупац - правно лице тражи 
одређивање за закупца друго правно лице, а оба 
правна лица имају истог оснивача, односно када је 
код закупца - правног лица дошло до одређених 
статусних промена; 

- када закупац - физичко лице тражи 
одређивање за закупца правно лице чији је 
оснивач или када оснивач правног лица, због 
брисања истог из регистра надлежног органа, 
тражи да буде одређен за закупца, као физичко 
лице; 

- када закупац који је уредно измиривао 
обавезу плаћања закупнине, тражи продужење 
уговора о закупу, закљученог на одређено време, 
најраније три месеца, а најкасније месец дана пре 
истека уговора о закупу; 

- када се непокретност даје у закуп за 
потребе одржавања спортских, културних, 

сајамских, научних и других сличних потреба, а 
рок закупа је краћи од 30 дана; 

- када се непокретност не изда у закуп после 
спроведеног једног поступка јавног оглашавања, 
али не испод тржишне висине закупнине за ту 
непокретност, односно висине закупнине 
прописане општим актом надлежног органа; 

- када давање у закуп тражи физичко лице 
којем је та непокретност одузета 
национализацијом, односно његови наследници, 
под условом да је покренут поступак за враћање 
одузете имовине пред надлежним органом; 

- када један од закупаца исте непокретности 
тражи престанак закуподавног односа, а други 
закупац тражи закључење уговора о закупу, као 
једини закупац; 

- када закупац - правно лице затражи 
одређивање за закупца непокретности друго 
правно лице, под условом да оно измири 
целокупан дуг закупца настао услед неплаћања 
закупнине и трошкова коришћења закупљене 
непокретности, а уколико тај дуг није могуће 
намирити на други начин; 

- када је то потребно ради боље 
организације и ефикасности рада носиоца права 
јавне својине, односно корисника ствари у јавној 
својини, као и посебних служби и организација 
чији су они оснивачи;  

- када закључење уговора о закупу гараже 
тражи власник стана или закупац стана, где је 
гаража саставни део стана и са станом чини једну 
целину, односно има вертикалну комуникацију са 
станом. 

О давању у закуп непокретности из става 
1. овог члана решењем одлучује Председник 
општине, на образложен предлог Службе. 

  
2.1.1. Посебне одредбе о закупу 

пословног простора у јавној својини Општине 
непосредном погодбом 

 
Члан 46. 

Уколико захтев за закључење новог 
уговора о закупу непосредном погодбом поднесе 
закупац коме није истекао рок закупа, а који је 
уредно извршавао, односно измирио све уговорне 
обавезе и поднео захтев за закључење новог 
уговора о закупу нема обавезу испражњења тог 
пословног простора и враћање истог Општини, до 
решавања по поднетом захтеву. 

Уз захтев из става 1. овог члана, подноси 
се доказ о измиреним обавезама по основу 
закупнине, доказ о измиреним обавезама према 
јавним и комуналним предузећима као и према 
привредним субјектима којима је поверено 
одржавање и обезбеђење заједничких простора, 
уређаја и опреме у тржним центрима, односно 
другим објектима. 

Члан 47. 
Пословни простор којим Општина 

располаже може да се да у закуп непосредном 
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погодбом ранијим власницима односно 
наследницима ранијих власника 
национализованих пословних зграда и просторија 
уколико је покренут поступак за враћање одузете 
имовине пред надлежним органом и уколико је тај 
пословни простор враћен на управљање и 
располагање Општини. 

У случају да се, ради закључења уговора о 
закупу непосредном погодбом, у року и у смислу 
става 1. овог члана, јави више ранијих власника 
односно наследника, уговор ће закључити са 
лицем које они споразумно одреде. 

Уколико ранији власници односно 
наследници ранијих власника пропусте да у року 
од 60 дана од дана подношења захтева одреде 
споразумом лице односно лица за закључење 
уговора о закупу, губе право на закључење 
уговора о закупу непосредном погодбом. 

  
2.1.2.Посебне одредбе о закупу 

покретних ствари у јавној својини Општине 
 

Члан 48. 
У случају давања у закуп покретних ствари 

у јавној својини Општине сходно се примењују 
одредбе које регулишу давање у закуп 
непокретних ствари у јавној својини Општине. 

Покретне ствари у јавној својини могу се 
дати у закуп, полазећи од тржишне висине 
закупнине коју утврђује надлежни порески орган. 

Стручно – административне послове у 
поступку расписивања огласа за јавно надметање 
и прикупљање писаних понуда за закуп покретних 
ствари обавља надлежни орган Општинске 
управе. 
   

IV   ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА, ПРАВА И 
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА И 

ПРЕСТАНАК УГОВОРА 
 

Члан 49. 
На основу коначног решења, уговор о 

прибављању и располагању стварима у јавној 
својини Општине, у име Општине закључује 
Председник, односно лице које он писменим путем 
овласти. 

Уговор о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини Општине закључен 
супротно одредбама става 1. овог члана, ништав 
је. 

Члан 50. 
Лица којима се ствари у јавној својини 

Општине дају у закуп, односно на коришћење 
дужна су да закључе уговор у року од 30 
(тридесет) дана од дана пријема коначног 
решења, осим ако у том року не дође до 
закључења уговора искључивом кривицом 
Општине. 

 
 

Члан 51. 
Уговор о закупу, односно  коришћењу 

ствари у јавној својини Општине садржи: 
1. уговорне стране, 
2. датум и место закључења, 
3. податке о стварима, 
4. период за који се уговор закључује, 
5. износ закупнине, осим ако се ствари у 

својини Општине дају на коришћење без 
накнаде,  

6. рок и начин плаћања закупнине,  
7. права и обавезе уговорних страна, 
8. делатност коју ће закупац обављати у 

пословном простору, 
9. одредбу да закупац може мењати 

делатност за време трајања закупа, уз 
сагласност Општине 

10. одредбу о средству обезбеђења плаћања 
будућег закупа, комуналних трошкова и 
других трошкова који проистичу из 
коришћења пословног простора (хипотека 
на непокретностима, залога на покретним 
стварима, неопозива банкарска гаранција, 
јемство другог лица које је власник 
имовине чија вредност не може бити мања 
од 150 % висине потраживања које се 
обезбеђује, трасирана меница 
акцептирана од стране два жиранта из 
чијих се зарада, на којима се установљава 
административна забрана, дуг може 
наплатити, меница авалирана од стране 
пословне банке, сопствена меница и друга 
средства која могу послужити за 
обезбеђење плаћања), по избору 
Одељења за буџет и финансије, у висини 
шест месечних закупнина за односни 
пословни простор, 

11. одредбу о измени висине закупнине у 
складу са Одлуком, 

12. одредбе о престанку уговора, 
13. потписе уговорних страна, и  
14. друге потребне податке. 

 
Члан 52. 

Уговори о закупу и о давању на коришћење 
ствари у јавној својини Општине закључују се на 
одређено време у складу са овом Одлуком, на 
период који не може бити дужи од 5 (пет) година. 

Изузетно од става 1. овог члана, уговор о 
закупу и о давању на коришћење непокретних 
ствари, стечених подржављењем, закључују се на 
одређено време, а најдуже до враћања истих 
ранијим власницима односно наследницима 
ранијих власника у складу са законом. 

Уговор о давању у закуп непокретних 
ствари, са политичким странкама које имају 
посланике у Народној Скупштини Републике 
Србије, одборнике у Скупштини општине, 
закључује се за период до истека мандата 
одборника. 
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Члан 53. 
Закупнина се плаћа до петнаестог у 

месецу за текући месец. 
Уколико је у поступку давања непокретних 

ствари у јавној својини Општине у закуп јавним 
надметањем, прикупљањем писаних понуда и 
непосредном погодбом утврђено плаћање 
закупнине унапред за одређени период или 
другачији начин плаћања, закупнина се плаћа у 
складу са тим условима. 

 
Члан 54. 

Лице коме су непокретне ствари у јавној 
својини Општине дате у закуп, односно на 
коришћење, у обавези је да: 

1. користи непокретне ствари, а уколико је 
уговором предвиђена намена, непокретне 
ствари користе у складу са наменом, 

2. не даје непокретне ствари у подзакуп, нити 
на било који други начин располаже 
непокретним стварима,  

3. у одређеном року плаћа закупнину, 
4. сноси трошкове текућег одржавања, 

хитних интервенција, коришћења 
заједничких просторија и комуналних 
услуга, 

5. чува и одржава уређаје, апарате и другу 
опрему са којом су непокретне ствари дате 
у закуп, 

6. омогући и не омета инвестиционо 
одржавање, уколико је потребно да се 
изврши, 

7. изврши реконструкцију или санацију 
непокретних ствари, уколико је она 
одређена као услов давања у закуп, 

8.  преда непокретне ствари по истеку закупа, 
односно рока у коме су те ствари дате на 
коришћење, са доказима о плаћеним 
комуналним трошковима за период 
коришћења непокретних ствари, 

9.  надокнади сваку штету на непокретним 
стварима и опреми која му је предата на 
коришћење, осим оне настале услед 
редовне употребе. 
Уколико лице непокретне ствари које су му 

дате у закуп, даје у подзакуп или на други начин 
истим располаже, губи право закупа односно 
коришћења, а уколико то чини лице коме су 
непокретне ствари дате у закуп, односно на 
коришћење непосредном погодбом, убудуће, губи 
право доделе непокретне ствари на коришћење и 
право давања у закуп непосредном погодбом. 

Под располагањем у смислу члана 2. ове 
Одлуке подразумева се закључивање уговора 
којима се омогућује било какво (посебно или 
заједничко) коришћење одређених непокретних 
ствари од стране лица која нису његови закупци 
односно корисници. 

 
 
 

Члан 55. 
Уговор о закупу, односно коришћењу 

непокретних ствари у јавној својини Општине 
престаје сагласно Закону о облигационим 
односима. 

 
Члан 56. 

Уговорне стране могу раскинути уговор ако 
се због промењених околности, које се нису могле 
предвидети у тренутку закључења уговора, не 
може остварити сврха уговора. 

 
Члан 57. 

Општина може отказати уговор из 
следећих разлога:  

1. ако се непокретне ствари не користе или 
се не користе у складу са наменом, 
уколико је она предвиђена уговором, 

2. ако се непокретне ствари дају у подзакуп 
или се на други начин уступи на 
коришћење, 

3. ако се непокретне ствари не одржавају у 
складу са уговором, односно не омогући 
инвестиционо одржавање, 

4. ако се не изврши уговорена санација, 
односно реконструкција или ако се иста 
врши без потребне сагласности, 

5. ако закупац не плати закупнину ни у року 
од 15 дана од дана када га је Општина 
позвала на плаћање, 

6. уколико закупац два месеца узастопно не 
измири обавезе по основу закупнине, 

7. уколико у роковима доспелости не плаћа 
комуналне трошкове, односно свака три 
месеца не достави доказе о плаћеним 
комуналним трошковима, 

8. уколико корисник простора два месеца 
узастопно не плати комуналне трошкове, 

9. уколико су непокретне ствари потребне 
Општини за друге намене. 

 
Члан 58. 

Закупац може извршити адаптацију 
пословног простора, односно изводити на 
закупљеној непокретности радове који имају 
карактер инвестиционог одржавања, према 
уобичајеним стандардима и важећим прописима у 
области грађевинарства, само уз претходну 
сагласност, односно одобрење Председника 
општине, под условима и на начин утврђен 
Уредбом. 

 Извештај о постојећем стању 
непокретности, са описом, предмером и 
предрачуном планираних радова, треба да изради 
овлашћени судски вештак одговарајуће струке, 
односно овлашћена организација, са којом 
закуподавац треба да закључи уговор о пословној 
сарадњи, с тим да трошкове израде ове 
документације сноси закупац. 

Закупац је у обавези да се током извођења 
радова, одобрених у поступку описаном у ставу 1. 
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и 2. овог члана, придржава одобреног описа, 
предмера и предрачуна, као и да у случају 
одступања од одобрених радова на 
инвестиционом одржавању пословног простора, у 
сваком појединачном случају, тражи од 
закуподавца одобрење за предметно одступање.  

Председник општине образује Комисију за 
одобравање радова и признавање уложених 
средстава, која, у складу са овом Одлуком, 
утврђује основаност захтева закупца и своје 
мишљење и предлог одлуке доставља 
Председнику општине, који ће донети одлуку о 
давању сагласности за адаптацију пословног 
простора, односно одлуку о давању одобрења за 
извођење радова инвестиционог одржавања на 
закупљеној непокретности.  

 
Члан 59. 

 Закупац доставља Комисији из члана 58. ове 
Одлуке захтев за признавање трошкова 
инвестиционог одржавања, заједно са рачунима, с 
тим што износ уложених средстава мора бити 
верификован од стране истог овлашћеног 
вештака, или овлашћене организације из члана 
58. став 2. ове Одлуке, који ће проценити 
вредност, квалитет и стандард изведених радова, 
као и стања непокретности у односу на извештај о 
претходно утврђеном постојећем стању. 
  Комисија из члана 58. ове Одлуке ће, након 
контроле одобрених и изведених радова, 
доставити Председнику општине предлог одлуке о 
признавању трошкова и процентуалног умањења 
месечне закупнине, у складу са Уредбом. 
  Одлуку о признавању трошкова 
инвестиционог одржавања пословног простора, са 
утврђеним процентом умањења месечне 
закупнине, доноси Председник општине.  
 На основу одлуке из претходног става овог 
члана, Председник општине закључује анекс 
уговора о закупу са закупцем непокретности. 

 
Члан 60.  

 Све трошкове адаптације на закупљеној 
непокретности, изведене у складу са чланом 58. 
ове Одлуке, сноси закупац. 
  Закупцу се могу признати трошкови 
инвестиционог одржавања за следеће радове: 

 замену делова кровне конструкције или 
целе кровне конструкције, у зависности од 
дотрајалости; 

 замена кровног покривача; 

 замена хоризонталних и вертикалних 
олука; 

 израда мокрог чвора (ако не постоји);  

 поправка инсталација (водоводне, гасне, 
канализационе и електричне инсталације), 
уколико је иста дотрајала или је неопходна 
реконструкција; 

 малтерисање зидова и плафона у 
локалима где је малтер испуцао - отпао и 

почео да се одваја од подлоге, а у циљу 
санације влаге; 

 замена или израда прикључка на 
инфраструктуралну мрежу.  

  Сви остали радови на ентеријеру и 
опремању локала, повећању инсталисане снаге 
електричних инсталација, преграђивању простора 
у циљу довођења у нову функцију и слично, падају 
на терет закупца.  

Члан 61. 
Закупци пословног простора у којој 

делатност обављају политичке странке које имају 
посланике у Народној скупштини Републике 
Србије и одборнике у Скупштини општине, немају 
права на признавање уложених средстава у 
инвестиционо одржавање. 

 
Члан 62. 

Закупац може да са јавним предузећем 
коме је поверено одржавање пословног простора 
општине закључи уговор о одржавању пословног 
простора, Закупац пословног простора у стамбено 
– пословним зградама може да уговор о 
одржавању пословног простора закључи са 
предузећем коме је Скупштина зграде поверила 
одржавање зграде 

Уговори из става 1. овог члана су саставни 
делови уговора о закупу. 

Закупац, односно корисник је дужан да у 
року од 15 дана од дана закључења уговора о 
закупу или давању на коришћење непокретних 
ствари изврши промену имена корисника 
електричног бројила у истим. 

 
Члан 63. 

У износ закупнине не урачунавају се 
остали трошкови коришћења непокретних ствари 
(грејање, струја, вода и др.). 

Закупац, односно корисник је дужан да 
уредно, у роковима доспелости плаћа све 
трошкове који терете непокретну ствар за период 
у коме се користи и у обавези је да свака три 
месеца достави доказе о измереним комуналним 
трошковима за претходни период. 

Обрачун и наплата комуналних трошкова 
коришћења непокретних ствари у објектима 
месних канцеларија и осталим објектима који се 
користе за рад органа и служби Општине, као и у 
случајевима када се за више пословних простора 
потрошња региструје преко једног мерног места, 
вршиће се у складу са важећим правилником. 

 
Члан 64. 

Закупац је дужан да по престанку уговора у 
одређеном року испразни и преда пословни 
простор другој уговорној страни. 

Уколико закупац не поступи у складу са 
ставом 1. овог члана, Одељење за буџет и 
финансије покренуће поступак за испражњење и 
предају пословног простора.  
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V   КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ 

 
Члан 65. 

Износ закупнине за пословни простор 
општине утврђује се на основу следећих 
критеријума и мерила: 

1. погодност локације 
2. комунална опремљеност пословног 

простора 
3. врста и намена пословног простора 
4. површина пословног простора 

 
1. Погодност локације 

 
Члан 66. 

Према погодностима које пружа локација 
на којој се налази пословни простор, на територији 
општине утврђују се следеће зоне: 

 
ПРВА ЗОНА 

Која обухвата следеће улице: Радослава 
Голубовића Грује (Радетова ) – цела, Душана 
Тривунца Драгоша до броја 49 и до броја 44, 
Василија Анђелоковића Албанца (Васе Албанца) 
до броја 49 до броја 46,  др Миленка Хаџића 
(Хаџићева) до броја 89 и до броја 84, Милана 
Мирчића (Цалетова) - цела, Душана Тасковића 
Срећка (Срећкова) - цела, Иве Рибара Лоле (Лоле 
Рибара) до броја 33 и до броја 40, Седме бригаде 
до броја 21 и до броја 30, Милисава Игњатовића 
Јоце (Јоцина) до броја 15 и до броја 12, 29. 
новембра до броја 47 и до броја 38, Радничка - 
цела, 16. септембар - цела, Светозара Марковића - 
цела, Железничка до броја 3 и до броја 34, 
Пролетерска - цела, Пастирска - цела, Радослава 
Стефановића - цела, др Хусније Хасанбеговића 
(Хасанбеговићева) - цела, 12. децембар - цела, 
Мила Петровића Колета (Колетова) - цела, Победе 
– цела, 7. јули до броја 13, Драгомира 
Милошевића Лоле (Лоле Милошевића) - цела, 
Данила Прице Боре (Боре Прице) - цела, Радоја 
Вујошевића Ристе (Ристе Вујошевића) - цела, 
Момчила Милошевића - цела, Првомајска до броја 
15 и до броја 38, Омладинска до броја 28 и до 
броја 35, Тимочка – цела, Михајла Ристића  
Џервинца (Михајла Џервинца) – цела, Светолика 
Милојића Лике (Лике Милојића) - цела, 
Књажевачка - цела, Богосава Христифоровића - 
цела, 13. октобар до броја 11 и до броја 32, 
Ставрија Милановића (Ставре партизана) – цела, 
Добрила Стамболић Стана - цела, Гордане 
Тодоровић - цела, Видовданска - цела, Петра 
Милошевића - цела, Генерала Митића - цела. 

 
ДРУГА ЗОНА 

 Друга зона обухвата све непокретности које 
се налазе у улицама и насељима: Душана 
Тривунца Драгоша (Душана Трифунца)  од броја 
51 и од броја 46, 29. новембра од броја 49 и од 
броја 40, Иве Рибара Лоле (Лоле Рибара) од броја 

35 и од броја 42, 7. бригаде од броја 23 и од броја 
32, Радојка Тричковића Сајтара (Сајтарева) – 
цела, Олге Ђорђевић - цела, Милисава 
Игњатовића Јоце (Јоцина) од броја 17 и од броја 
14, Радића Црног - цела, Ловачка - цела, Хајдук 
Вељкова - цела, Софронија Стефановића - цела, 
Милорада Ђорђевића - цела, Василија 
Анђелковића Албанца (Васе Албанца) од броја 51 
и од броја 48, Борачка – цела, Првомајска од броја 
17 и броја 40, Војислава Крајановића – цела, 
Ненада Милошевића Нешка (Нешка Милошевића)  
– цела, Сврљишког одреда - цела, Нишка – цела, 
Ристосија Ристића – цела, Мирољуба Тренчића – 
цела, Сретена Милића - цела, Ђуриначка - цела, 
Свете Николића - цела, Милентија Мицића Крсте 
(Крстина) - цела, 7. јули од броја 15 и од броја 2, 
Миодрага Сарајлије - цела, др Раше Цветковића – 
цела, Илије Живуловића - цела, др Миленка 
Хаџића  (Хаџићева) од броја 91 и од броја 86, 
Десанке Милутиновић - цела, Омладинска од броја 
30 и од броја 37, 13. октобра од броја 13 и од броја 
34, Милана Урошевића - цела, Видена Тасковића 
Мргуда (Мргудова) - цела, Љубовачка - цела, 
Здравка Миловановића - цела, Железничка од 
броја 5 и од броја 36, Лукавичка - цела, Крсте 
Поповића - цела, Нишевачка – цела, Светогорска - 
цела, Младенова - цела, насеља ,,Лукавица“, 
,,Поповци“, „Љубовац“ и ,,Росуља“. 

 
ТРЕЋА ЗОНА 

 Обухвата све непокретности које се налазе 
на било ком подручју сеоских месних заједница 
које припадају општини Сврљиг а нису обухваћене 
Планом генералне регулације Сврљиг. 

 
Члан 67. 

Почетни месечни износ закупнине за 1м2 
пословног простора, по зонама износи: 

I зона                       200,00 динара  
II зона                      150,00  динара 
III зона                      100,00  динара  
Овако утврђена закупнина усклађује се за 

висину стопе раста цена на мало према подацима 
органа надлежног за послове статистике. 

 
Члан 68. 

Уколико више закупаца користи исти 
пословни простор, месечна закупнина за 1м2 
пословног простора, одређена према зони у којој 
се простор налази, утврђује се сразмерно 
динамици коришћења простора. 

Овако утврђена закупнина усклађује се за 
висину стопе раста цена на мало, према подацима 
органа надлежног за послове статистике. 

 
Члан 69. 

Месечна висина закупнине за сале у 
службеним зградама којима располаже Општина 
Сврљиг утврђује се према динамици коришћења и 
то: 

 Једанпут у недељи 1000,00 динара 
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 Два пута у недељи 2000,00 динара 

 Три пута у недељи 4.000,00 динара 

 Четири пута у недељи 5.000,00 динара 

 Пет пута у недељи 7.000,00 динара 

 Шест пута у недељи 8.000,00 динара 

 Седам пута у недељи 9.000,00 динара 
 

Овако утврђена закупнина месечно се 
усклађује за висину стопе раста цена на мало 
према подацима органа надлежног за послове 
статистике. 

Члан 70. 
Месечна закупнина за 1м2 пословног 

простора у којем делатност обављају политичке 
странке које имају посланике у Народној 
Скупштини Републике Србије, односно одборнике 
у Скупштини општине Сврљиг и за пословни 
простор у којем делатност обављају јавна 
предузећа чији је оснивач Општина, по зонама 
износи: 

ПРВА ЗОНА                      60,00  динара 
ДРУГА ЗОНА                     45,00  динара 
ТРЕЋА ЗОНА                     30,00  динара 
Месечна закупнина за 1м2 пословног 

простора у којем делатност обављају уметници,  
хуманитарне организације, удружења и 
организације грађана из области здравства, науке, 
културе, просвете, спорта, социјалне и дечије 
заштите и удружења особа са инвалидетом (под 
условом да пословни простор не користе за 
остваривање прихода) по зонама износи: 

ПРВА ЗОНА                       35,00   динара 
ДРУГА ЗОНА                    30,00   динара 
ТРЕЋА ЗОНА                    20,00   динара  
За пословни простор у којем делатност 

обављају закупци из става 2. овог члана, уколико 
исти користе за обављање привредне делатности, 
примењиваће се месечна закупнина по 
квадратном метру непокретних ствари, прописана 
чланом 67. ове Одлуке. 

Овако утврђена закупнина усклађује се за 
висину стопе раста цена на мало према подацима 
органа надлежног за послове статистике. 

 

2. комунална  опремљеност пословног 
простора 

Члан 71. 
Према комуналној опремљености утврђују 

се три категорије пословног простора општине: 
I категорија – пословни простор у 

пословним и тржним центрима, 
II категорија – пословни простор комунално 

опремљен, 
III категорија – пословни простор 

делимично комунално опремљен (без градске 
канализационе и водоводне мреже). 

 
Члан 72. 

Према комуналној опремљености 
пословног простора месечна закупнина по 1м2 
пословног простора, по зонама се: 

 за пословни простор I категорије увећава  
за 30 % 

 за пословни простор II категорије утврђује 
у висини одређеној чланом 67. ове Одлуке 

 за пословни простор III категорије умањује 
за 5%. 
 

3. врста и намена пословног простора 
 

Члан 73. 
Према врсти и намени пословни простор 

града сврстава се у следеће групе: 
I група – пословни простор, магацински 

простор и гараже 
II група – стоваришта, дворане, холови и 

слично 
III група – ходници, подруми и друге 

заједничке просторије у пословним зградама. 
 

Члан 74. 
Закупнина за пословни простор по групама 

из претходног члана се одређује: 
I група – у висини одређеној чланом 67. 

ове Одлуке 
II група – 75% од висине закупнине 

пословног простора 
III група – 50% од висине закупнине 

пословног простора. 
 

4. површина пословног простора 
 

Члан 75. 
Према површини пословног простора 

закупнина по 1м2 може се умањити и то:  

 за пословни простор површине веће од 
100 м2 – за 20%, 

 за магацински простор површине веће од 
40 м2 – за 30%. 
Укупно умањење закупнине по мерилу из 

претходног става не може износити више од 30%. 
 

Члан 76. 
Износ закупнине за пословни простор 

општине који се даје у закуп непосредном 
погодбом утврђује се применом критеријума и 
мерила из ове Одлуке. 

Почетни износ закупнине у поступку 
давања пословног простора Општине у закуп 
прикупљањем писаних понуда и јавним 
надметањем утврђује се на основу критеријума и 
мерила из ове одлуке. 

У случају да пословни простор није дат у 
закуп ни после два јавна надметања, односно 
прикупљања писаних понуда, због недовољног 
броја учесника огласа, Одељење  може почетни 
износ закупнине умањити за 25%. 

 
Члан 77. 

Пословни простор који се налази у 
објектима на раскрсници улица, односно на 
граници између две зоне, а има улаз из споредне 
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улице, сврстава се у зону којој припада главна 
улица. 

 
VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 78. 

Одредбе ове Одлуке, сходно се примењују 
и на установе и друге организације које имају 
право коришћења на ствари у јавној својини 
општине које су им од стране Општине пренете на 
коришћење, на органе и организације Општине, 
као и на јавна предузећа, чији је оснивач Општина. 

 
Члан 79. 

Кад ствар  у јавној својини дају у закуп 
носиоци права коришћења у смислу одредаба 
Закона о јавној својини (установе и јавна 
предузећа чији је оснивач Општина), а не 
Општина, дужни су да претходно прибаве 
сагласност Председника Општине. 

Захтев за сагласност из става 1. овог 
члана упућује се председнику Општине преко 
Службе. 

Сагласношћу председника Општине 
дозвољава се давање у закуп и одређује се 
намена коришћења ствари за време трајања 
закупа. 

Корисник из става 1. овог члана, дужан је 
да о давању у закуп обавести Службу у року од 
осам дана, рачунајући од дана закључивања 
уговора. 

 
Члан 80. 

Уговори о коришћењу односно закупу 
пословног простора Општине закључени до дана 
ступања на снагу ове Одлуке, остају на снази до 
истека рока на који су закључени. 

 
Члан 81. 

Поступак отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта регулисан је посебном 
одлуком, у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 

Члан 82. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје 

да важи Одлука о давању у закуп пословног 
простора општине Сврљиг („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 85/2008 и 26/2011). 

 
Члан 83. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Број:463-7/2015 
У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 

 
Председник 

Небојша Антонијевић, с.р. 

 5. 
 

 На основу чланa 97. став 8 Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник 
Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и 
члана 39. Статута општине Сврљиг  („Службени 
лист Града Ниша“ број 98/08, 46/10, 87/11 и 54/14),  
 Скупштина општине Сврљиг, на седници 
од 27.фебруара 2015.године донела је 
   

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 

Овом Одлуком прописује се поступак 
обрачуна и наплате доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, зоне и врсте намена 
објеката, износи коефицијената зоне и намене, 
критеријуми, износ и поступак умањивања 
доприноса, посебна умањења за недостајућу 
инфраструктуру и услови и начин обрачуна 
умањења за трошкове инфраструктурног 
опремања средствима инвеститора као и друга 
питања од значаја за обрачун и наплату 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  

 
Члан 2 

Уређивање грађевинског земљишта 
обухвата његово припремање и опремање.  

Припремање земљишта обухвата 
истражне радове, израду геодетских, геолошких и 
других подлога, израду планске и техничке 
документације, програма за уређивање 
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање 
објеката, санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши 
се према средњорочним и годишњим програмима 
уређивања ЈП "Дирекција за изградњу Сврљиг" из 
Сврљига.  

Члан 3 
Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта плаћа инвеститор. 
Обавеза плаћања накнаде доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта регулисаће се 
Решењем Одсека за урбанизам, стамбено-
комуналне делатности и грађевинарство 
Општинске управе општине Сврљиг, а на основу 
података из пројектне документације при градњи 
као и  легализацији објеката. 

Средства добијена од доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта користе се за 
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уређивање и прибављање грађевинског 
земљишта у јавну својину, и за изградњу и 
одржавање објеката комуналне инфраструктуре.  

 
II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 
Члан 4 

Износ доприноса се утврђује решењем о 
издавању грађевинске дозволе, а на основу 
обрачуна доприноса који врши надлежни орган 
јединице локалне самоуправе  - Одсек за 
урбанизам, стамбено-комуналну делатност и 
грађевинарство . 

Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу објекта 
обрачунава се тако што се просечна цена 
квадратног метра станова новоградње у  општини 
Сврљиг објављена у Одлуци о утврђивању 
просечних цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2015.годину на територији општине Сврљиг 
(„Службени лист Града Ниша“ број 93/2014) 
помножи са укупном нето површином објекта који 
је предмет градње или легализације израженом у 
м²,  са коефицијентом зоне  и  коефицијентом 
намене објекта утврђеним овом Одлуком. 

 
Члан 5 

Грађевинско земљиште потпуно комунално 
опремљено за грађење је земљиште на коме је 
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном 
расветом, водоводна и канализациона мрежа. 

Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта не обухвата трошкове 
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ 
мреже и објеката, кабловски дистрибутивни 
систем, мрежу и објекте топлификације и 
гасификације, које инвеститор посебно уговара са 
надлежним јавним предузећима.   
а ) ЗОНЕ   

Члан 6 
У поступку утврђивање доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта примењује се  
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих 
зона на територији општине Сврљиг („Службени 
лист Града Ниша“ број 82/2013) којом су одређене  
3 (три) зоне. 

За трећу зону која обухвата све 
непокретности које се налазе на било ком подручју 
сеоских месних заједница које припадају општини 
Сврљиг, а нису обухваћене Планом генералне 
регулације Сврљига, не обрачунава се допринос 
за уређивање грађевинског земљишта . 
 
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

 
Члан 7 

Намене објеката за које се плаћа допринос 
су:  

-   стамбена: индивидуални и колективни 
стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - 
пословним објектима,  и пратећи гаражни простор 
у стамбеним и стамбено - пословним објектима; 

- комерцијална: трговинске објекте, 
пословне објекте и канцеларије, пословно-
стамбене апартмане, мењачнице, кладионице, 
коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне 
комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске 
објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте 
комерцијалног и услужног карактера; 

- Помоћни објекти, самосталне помоћне 
зграде и гараже. 

Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обрачунава се за објекте: 

- производне: производни и складишни 
објекти, гаражни простор у овим објектима; 

- јавне: објекти намењени за јавно 
коришћење и могу бити објекти јавне намене у 
јавној својини по основу посебних закона (линијски 
инфраструктурни објекти, објекти за потребе 
државних органа, органа територијалне 
аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали 
објекти јавне намене који могу бити у свим 
облицима својине (болнице, домови здравља, 
домови за старе, објекти образовања, отворени и 
затворени спортски и рекреативни објекти, објекти 
културе, саобраћајни терминали, поште и други 
објекти) и објекти - простори традиционалних 
цркава и традиционалних верских заједница у 
смислу Закона о црквама и верским заједницама 
("Службени гласник РС", број 36/2006). 

- остала: магацински простор, стоваришта, 
пијаце, објекти производног занатства, индустрије 
и грађевинарства, комунални објекти, 
пољопривредни објекти, економски објекти,  
помоћни објекти уз производне и јавнбе објекте, 
отворени паркинзи и гаражни простор у свим 
наведеним објектима из ове категорије . 

Детаљнија класификација намене објеката 
дата је у Правилнику о класификацији објеката.  
 Објекти који нису наведени у ставу 1 и 2 овог 
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној 
намени.  
 
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  
 За обрачунавање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта одређују се следећи 
коефицијенти, у складу са чланa 97.  Закона о 
планирању и изградњи којим је прописано да 
коефицијент зоне може бити највише 0,1   док 
коефицијент намене може бити највише 1,5 . 

 
Члан 8. 

 
Коефицијенти за зоне (Куз) : 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Прва зона 0,05 

Друга зона 0,049 

Трећа зона / 
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Коефицијенти за намену (Кн) : 
 
 

 
Коефицијенти комуналне опремљености (Кко):  
 

У случају опремљености грађевинског земљишта 
приступним путем, канализационом и водоводном 
мрежом, тротоаром и јавном расветом, 
коефицијент комуналне опремљености је један (1). 
 

Члан  9. 
 Уколико је земљиште непотпуно опремљено 
комуналном инфраструктуром, допринос 
обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке 
(Цукупна) умањује се за одређени проценат, у 
складу са следећом табелом: 
 

Недостајућа комунална 
инфраструктура 

Проценат 
умањења 

приступни пут 5,00 % 

канализациона мрежа  5,00 % 

водоводна мрежа 5,00 % 

тротоар 2,50 % 

јавна расвета 2,50 % 

 
Члан 10 

 Обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта врши се на захтев 
инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на основу 
достављене урбанистичко - техничке 
документације, односно правоснажних локацијских 
услова, извода из пројекта за грађевинску 
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску 
дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и 
др. документације прописане важећим Законом о 
планирању и изградњи и подзаконским актима. 
 За већу корисну површину од дате у 
техничкој документацији на основу које је издата 
грађевинска дозвола или одобрење за изградњу, а 
коју установи комисија за технички преглед/пријем 
објекта након констатовања те и такве чињенице 
на записник и пројкета изведеног стања, који се 
достављају  у једном примерку Одсеку уз захтев 
за издавање употребне дозволе, инвестиор је 
дужан платити разлику као накнаду која важи у 
моменту закључења допунског решења о плаћању 
накнаде. 

Члан  11 
 Уколико у току изградње настану измене у 
односу на грађевинску дозволу и инвеститор 
изгради већу површину обавезан је да достави 
нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће 

се сачинити обрачун доприноса за разлику у 
површини, који ће бити саставни део измењеног 
решења о грађевинској дозволи. 

 
Члан 12 

 Уколико се мења намена објекта, односно 
дела објекта у другу намену објекта за коју је 
прописан већи износ доприноса, инвеститор је у 
обавези да плати разлику доприноса за другу 
(нову) намену објекта за коју је прописан већи 
износ доприноса. 

Члан 13 
 Инвеститор који уклања постојећи објекат 
који је изграђен у складу са законом, у циљу 
изградње новог објекта на истој локацији плаћа 
допринос за уређивање грађевинског земљишта 
само за разлику  у  броју квадрата корисне 
површине између објекта који планира да изгради 
и објекта који се уклања. 

 
Члан 14 

 Легалност и површина објекта из члана 13 
доказује се: изводом из земљишних књига, 
односно изводом из Листа непокретности; 
грађевинском и употребном дозволом или актом 
надлежне службе/одељења да је објекат грађен  у 
периоду када за његову изградњу није било 
потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико 
наведене исправе не садрже податке о површини 
објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне 
службе/одељења, или техничке документације која 
је саставни део грађевинске дозволе, копије плана 
или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног 
лица Општинске  управе општине Сврљиг. 
 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 15 

 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта може се платити једнократно у целости 
или на рате.  
 Инвеститор допринос за уређивање 
грађевинског земљишта може платити на следећи 
начин:  

-     једнократно у целости са умањењем се у 
износу од 10%  или 

-  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, 
на месечном нивоу, са индексом потрошачких 
цена према подацима  Републичког завода за 
статистику.  
 У случају плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на рате, инвеститор је 
дужан да као средство обезбеђења плаћања 
достави: 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу 
на први позив, без приговора која гласи на 
укупан износ недоспелих рата и која је 
издата на рок који мора бити дужи три ( 3 ) 
месеца  од  дана доспећа последње рате  
или 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 0,18 

Комерцијална 0,30 

Производна    / 

Остала  0,25 

Јавна  / 
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2. успостави хипотеку на објекту који вреди 
најмање 30% више од укупног износа 
недоспелих рата, а у корист Општинске 
управе општине Сврљиг  или Општине 
Сврљиг као јединице локалне самоуправе  
или 

3. админситративну забрану издату од 
стране послодавца за инвеститора, која 
гласи  на укупни  износ доприноса  по 
решењу Одсека којим је инвеститор 
обавезан на допринос за уређивање 
грађевинског земљишта. 

 Право на умањење од 10% има и 
инвеститор који плаћање врши у ратама у случају 
једнократног плаћања преосталих недоспелих 
рата.  

Члан 16. 
 Инвеститор је дужан да изврши уплату 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
у целости до издавања решења односно 
одобрења за изградњу, односно ако плаћа на рате 
да уплати прву рату и достави средства 
обезбеђења најкасније до издавања решења о 
грађевинској дозволи односно одобрења за 
изградњу. 
 Уколико инвеститор не измири доспели 
износ доприноса у прописаном року, наплата ће се 
извршити принудним путем у поступку прописаном 
важећим Законом о преском систему и пореској 
администрацији. Трошкови принудне наплате 
падају на терет инвеститора. 

 
 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ 
ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан  17  
Грађевинско земљиште које није уређено у 

смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату 
планског документа на основу кога се могу издати 
локацијски услови, односно грађевинска дозвола, 
може се припремити, односно опремити и 
средствима физичких или правних лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор 
објекта који се гради на неуређеном грађевинском 
земљишту подноси ЈП "Дирекција за изградњу 
Сврљиг " предлог о финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта. 
 Уз предлог о финансирању,  лице из става 2. 
овог члана прилаже/доставља : 

-   правоснажне локацијске услове, 
-  доказ о решеним имовинско – правним 

односима за  парцелу на којој намерава да гради 
објекат ,  

-   копија плана за парцеле, 
-  предлог динамике и рокова изградње . 

 

Члан  18. 
 ЈП " Дирекција за изградњу Сврљиг " из 
Сврљига након разматрања предлога лица из 
става 2. члана 17. ове Одлуке и достављене 
документације, припрема Елаборат о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта и предлог уговора о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта. 
 Елаборат из става 1. овог члана садржи: 

- податке о локацији односно зони, 
- податке из урбанистичког плана и 

техничке услове за изградњу недостајуће 
инфраструктуре, 

- податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта, 

- границе локације која се опрема са 
пописом катастарских парцела, 

- динамику и рок изградње комуналне 
инфраструктуре, 

-      обавезу ЈП " Дирекција за изградњу 
Сврљиг " из Сврљига  да обезбеди стручни надзор 
у току извођења радова, 

-   одређивање учешћа сваке уговорне 
стране у обезбеђивању, односно финансирању 
израде техничке документације и стручне 
контроле техничке документације, извођењу 
радова и избору извођача радова, као и других 
трошкова у вези са опремањем грађевинског 
земљишта, укључујући висину и рокове 
обезбеђивања финансијских и других средстава;  

-   одређивање објеката који се граде и који 
ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

-   одређивање износа учешћа лица из става 
1. овог члана у финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта који 
ће бити умањен за износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта;  

-  средства обезбеђења испуњења обавеза 
уговорних страна.  

 
Члан 19. 

 На основу елабората из члана 18 ове 
Одлуке закључује се Уговор о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта између лица из става 2. члана 18  ове 
одлуке и ЈП " Дирекција за изградњу Сврљиг " из 
Сврљига. 
 Уговор из става 1. овог члана садржи 
следеће:  

- податке о локацији, односно зони у којој се 
планира опремања грађевинског земљишта;  

- податке из планског документа и техничке 
услове за изградњу;  

- податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта;  

- границе локације која се припрема, 
односно опрема са пописом катастарских парцела;  

- динамику и рок изградње;  
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- обавезу ЈП " Дирекција за изградњу 
Сврљиг " из Сврљига да обезбеди стручни надзор 
у току извођења радова;  

- одређивање учешћа сваке уговорне стране 
у обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле 
техничке документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других трошкова у 
вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања 
финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који 
ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 
1. овог члана у финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта за који 
ће бити умањен износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта  

- вредност земљишта које инвеститор уступа 
јединици локалне самоуправе за изградњу 
инфраструктурних објеката 

- средства обезбеђења за испуњење 
обавеза уговорних страна.  
 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 20. 
 Инвеститори који су са јединицом локалне 
самоуправе закључили уговор о накнади за 
уређивање грађевинског земљишта за изградњу 
објеката, по раније важећим законима и општим 
актима јединице локалне самоуправе, по којима 
накнада није плаћена у целости, имају право на 
закључивање анекса уговора и обрачун доприноса 
у складу са овом Одлуком. 

 
Члан 21. 

 Инвеститори који су закључили уговоре са 
Одсеком за урбанизам, стамбено-комуналне 
делатности и грађевинарство Општинске управе 
општине Сврљиг  о регулисању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта или исте 
закључе до 01.03.2015. године , у обавези су да 
плаћају накнаду за уређивање грађевинског 
земљишта у свему у складу са закљученим 
уговором. 

Члан 22. 
 О спровођењу ове одлуке ће се старати 
Одсек за урбанизам, стамбено – комуналне 
делатности и грађевинарство Општинске управе 
општине Сврљиг, а о начину плаћања и праћењу 
динамике отплате накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта у месечним ратама 
стараће се Локална пореска администрација као 
надлежна служба Одељења за буџет и финансије 
Општинске управе општине Сврљиг. 

 
Члан 23. 

Одредбе ове Одлуке примењују се од 
1.03.2015. године.  

Даном ступања на снагу ове Одлуке, 
престаје да важи Одлука о накнади за уређивање 
грађевинског земљишта на подручју градског 
насеља Сврљиг објављена у "Службеном листу 
Града Ниша"  број 104/2013 од 30.12.2013.године. 

 
Члан 24. 

 
Одлуку објавити у “Службеном листу Града 

Ниша”. 
 

Број:352-11/2015-01 
У Сврљигу,27.фебруара 2015.год. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕСВРЉИГ 

 
Председник 

Небојша Антонијевић, с.р. 
 

 6. 
 

 На основу члана 29.Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама (''Службени 
гласник РС'', бр. ) и члана 39.Статута општине 
Сврљиг (''Службени лист Града Ниша, бр. 
98/08,46/10, 87/11 и 54/14), а у вези са Одлуком о 
доношењу и имплементацији Регионалног плана 
управљања отпадом за Нишки регион (''Службени 
лист Града Ниша, бр. 49/2013) и чланом 
20.Уговора о међусобним правима и обавезама у 
имплементацији Регионалног плана управљања 
отпадом Нишког региона број 2669/2013-01 од 
19.07.2013. године,  
 Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној дана 27.фебруара 2015. године, донела 
је  
 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Предлога концесионог акта 

изградње Регионалног центра за 

управљање отпадом ''Келеш''  и Студије 

оправданости давања концесије  

 
 

Члан 1. 
 Усваја се Предлог концесионог акта 
изградње Регионалног центра за управљање 
отпадом ''Келеш''и Студија оправданости давања 
концесије. 
 

Члан 2. 
 Саставни део Одлуке је и Студија 
оправданости давања концесије, Предлог 
концесионог акта и Мишљење Комисије за ЈПП 
Владе Републике Србије број 29/2014 од 10. 
децембра 2014. године. 
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Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 
Број:020-13/2015-01 
У Сврљигу, 27.фебруара 2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 
Председник 

Небојша Антонијевић, с.р. 
 

 7. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (‘‘Службени гласник РС’‘ , бр. 129/2007 
и 83/2014) и члана 39. Статута општине Сврљиг 
(‘‘Службени лист Града Ниша’‘, бр. 98/2008, 
46/10,87/2011 и 54/2014),   
 Скупштина општине Сврљиг, на седници, 
одржаној дана 27.фебруара 2015. године, донела 
је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА 

ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА, ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА И 

ВИСИНИ ПУТНИХ ТРОШКОВА 

ОДБОРНИКА 

 
Члан 1. 

     Члан 2. Одлуке  о накнадама одборника, 
чланова Општинског већа, чланова радног тела и 
висини путних трошкова одборника (‘‘Службени 
лист града Ниша’‘, бр. 33/2013 и 72/2013) допуњује 
се на следећи начин: 

1) У ставу 1. овог члана пре  речи „износу “ 
додаје се реч „нето“, 

2) У ставу 2. овог члана пре  речи „износу “ 
додаје се реч „нето“, 

3) У ставу 3. овог члана пре  речи „износу“ 
додаје се реч „нето“. 

  
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
 

Број:403-3/2015-01 
У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

                                                                                                     
Председник 

Небојша Антонијевић, с.р. 

 8. 
 

 На основу члана 32. став 1 тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи (‘‘Службени  гласник РС’‘, бр. 
129/07 и 83/14 ), члана 56. Статута Јавног 
комуналног-стамбеног предузећа ‘‘Сврљиг’‘ 
Сврљиг (“Службени лист града Ниша’‘, бр.47/13), 
члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног-стамбеног предузећа ‘‘Сврљиг’‘ 
Сврљиг - пречишћени текст (“Службени лист 
Града Ниша’‘, бр.20/14 ) и члана 39. став 1. тачка 
21. Статута  општине Сврљиг (‘‘Службени лист 
Града Ниш ‘‘, бр.98/08, 46/10, 87/11 и 54/14), 
 Скупштина општине Сврљиг, на  седници  
одржаној 27. фебруара 2015. године, донела је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА -

АУТОЧИСТИЛИЦЕ ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СВРЉИГ” 

СВРЉИГ 

 
 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о отуђењу 
основног средства-ауточистилице, коју је донео 
Надзорни одбор дана 25.02.2015.год.под бројем 
235/2015. 

II 
 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 Број:023-13/2015 
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 9. 
 

 На основу  члана 39. Статута општине 
Сврљиг (‘‘Службени лист Града Ниша’‘бр. 98/08, 
46/10, 87/11 и 54/14),  
 Скупштина општине Сврљиг на седници од 
27.фебруара 2015. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

“ДР ЉУБИНКО ЂОРЂЕВИЋ” У  

СВРЉИГУ 

 
I 

РАЗРЕШАВА СЕ Савић др Оливера, члан 
Управног одбора Дома здравља “Др Љубинко 
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Ђорђевић” у Сврљигу, из реда запослених , због 
поднете оставке. 

 
                                II 
Решење  ступа на снагу даном доношења 

а  објавиће се   у ‘‘Службеном листу Града Ниша’‘. 
 

Број:022-17/2015-01 
У Сврљигу,27.фебруара 2015. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 10. 
 
 На основу члана 39. Статута општине 
Сврљиг (‘‘Службени лист Града Ниша’‘ бр. 
98/08,46/10, 87/11 и 54/414)  
 Скупштина општине Сврљиг на седници од 
27.фебруара    2015. године, донела је  
 
 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

“ДР ЉУБИНКО ЂОРЂЕВИЋ” У  

СВРЉИГУ 

 
 
 
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђевић др Јасница, за 
члана Управног одбора Дома здравља “Др 
Љубинко Ђорђевић” у Сврљигу, представник 
запослених . 
 

II 
 Мандат новоименованом члану Управног 
одбора траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
 III 

Решење  ступа на снагу даном доношења 
а  објавиће се   у ‘‘Службеном листу Града Ниша’‘. 
 

 
Број:022-18/2015-01 
У Сврљигу,27.фебруара 2015. године  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 

 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 

 11. 

 

 На основу  члана 39. Статута општине 
Сврљиг (‘‘Службени лист Града Ниша’‘бр. 98/08, 
46/10, 87/11 и 54/14),  
 Скупштина општине Сврљиг на седници од 
27.фебруара 2015. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА “ДР ЉУБИНКО 

ЂОРЂЕВИЋ” У   СВРЉИГУ 

 
 
I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
Жаклина Јовановић Илић, дужности 

председника Управног одбора Дома здравља “Др 
Љубинко Ђорђевић” у Сврљигу,представник 
локалне самоуправе, због поднете оставке и 
Марина Стефановић, члан Управног одбора 
Дома здравља “Др Љубинко Ђорђевић” у 
Сврљигу,представник локалне самоуправе, због 
поднете оставке. 

 
                                II 
Решење  ступа на снагу даном доношења 

а  објавиће се   у ‘‘Службеном листу Града Ниша’‘. 
 

Број:023-2/2015-01 
У Сврљигу,27.фебруара 2015. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 12. 
 
 На основу члана 39. Статута општине 
Сврљиг (‘‘Службени лист града Ниша’‘ бр. 
98/08,46/10, 87/11 и 54/414)  
 Скупштина општине Сврљиг на седници од 
27.фебруара    2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА “ДР ЉУБИНКО 

ЂОРЂЕВИЋ” У   СВРЉИГУ 

 
I 

ИМЕНУЈУ СЕ: 
Проф.др Мишко Живић за председника 

Управног одбора Дома здравља “Др Љубинко 
Ђорђевић” у Сврљигу и Жаклина Јовановић 
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Илић и за члана Управног одбора Дома здравља 
“Др Љубинко Ђорђевић” у Сврљигу, обоје 
представници локалне самоуправе. 

   
II 

 Изборни период новоименованом 
председнику и члану траје до истека мандата 
органа управљања. 

 
III 

 Решење  ступа на снагу даном доношења а   
објавиће се   у ‘‘Службеном листу Града Ниша’‘. 
 

Број:022-15/2015-01 
У Сврљигу,27.фебруара 2015. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 

 
                                                                                                    

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 13. 

 
 На основу члана 32. Закона  о локалној 
самоуправи бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 39. 
Статута општине Сврљиг (‘‘Службени  лист Града 
Ниша ‘‘, бр. 98/08,46/10,87/11и 54/14), 
 Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 27.фебруара 2015. године, донела је   
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА   ОПШТИНЕ 

СВРЉИГ ЗА ПЕРИОД  2015. ДО 2018. 

ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 ДОНОСИ СЕ   Локални акциони план 
запошљавања  општине Сврљиг  за  период 
2015. до 2018. године. 

 
Члан 2. 

 Локални акциони план запошљавања  
општине Сврљиг  за  период 2015. до 2018. 
године саставни је део овог решења. 

 
Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 Број:10-15/2015-01 
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 14. 
 

 На основу члана 35. Закона о јавним 
предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 
119/2012 и 44/2014), члана 38. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног предузећа “Дирекција за 
изградњу Сврљига” и члана 39. став 1. тачка 11. 
Статута општине Сврљиг („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 98/2008, 46/2010, 87/2011 и 54/2014),  
 Скупштина општине Сврљиг је на седници 
одржаној дана 27.фебруара 2015. године донела 

                    
         

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ СВРЉИГА” 

 
 

Члан 1. 
 

РАЗРЕШАВА СЕ Добривоје Стојановић, 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу“ Сврљига, због истека 
мандата на који је биран. 

 
Члан 2. 

 
Решење ступа на снагу даном доношења а 

примењиваће се од 12.марта 2015.године. 
 

Члан 3. 
 

Решење објавити у ‘‘Службеном листу 
Града Ниша’‘. 

 
 Број:023-11/2015-01 
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 

 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 
 15. 

 
 На основу члана 42.став 3.и 4. Закона о 
јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 
119/2012 и 44/2014), члана 42.став 3. Одлуке о 
промени оснивачког акта Јавног предузећа 
“Дирекција за изградњу Сврљига” и 39. став 1. 
тачка 11. Статута општине Сврљиг („Службени 
лист Града Ниша“, бр. 98/2008, 46/2010, 87/2011 и 
54/2014),  
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 Скупштина општине Сврљиг је на седници 
одржаној дана 27.фебруара 2015. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ СВРЉИГА” 

 
Члан 1. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Добривоје Стојановић, за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу“ Сврљига, на још један 
мандатни период од шест месеци. 

 
Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења а 
примењиваће се од 13.марта 2015.године. 

 
Члан 3. 

Решење објавити у ‘‘Службеном листу 
Града Ниша’‘. 

 
 Број:023-12/2015-01 
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 16. 
 
 На основу члана 54. став 2.Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09,52/11 и 55/13) и 
члана 39. Статута општине Сврљиг (“Службени 
лист Града Ниша”бр. 98/08, 46/10, 87/11 и 54/14),  
 Скупштина општине Сврљиг на седници од 
27.фебруара 2015. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ” У  СВРЉИГУ 

 
I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског 
одбора Основне школе “Добрила Стамболић” у 
Сврљигу, због истека мандата на који су бирани: 

Негован Божиновић, 
Саша Николић и 
Весна Васић, представници из реда 

родитеља, 
Бојан Петровић, 
Накица Антић и  
Дракче Стојиљковић, представници из 

реда запослених и  
Емина Стефановић, 
Лела Ивковић и  

Светлана Коцић,представници локалне 
самоуправе. 

II 
Решење  ступа на снагу даном доношења 

а  објавиће се   у ‘‘Службеном листу Града Ниша’‘. 
 

Број:022-10/2015-01 
У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 

                                                                                                     
Председник 

Небојша Антонијевић, с.р. 
 17. 
 
 На основу члана 53.став 2., члана 54. став 1 
до 3.и члана 55.став 1. Закона  о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09,52/11 и 55/13) и члана 39. 
Статута општине Сврљиг (“Службени лист Града 
Ниша” бр. 98/08,46/10, 87/11 и 54/414)  
 Скупштина општине Сврљиг на седници од 
27.фебруара 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ” У  СВРЉИГУ 

 
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Школски одбор Основне 
школе “Добрила Стамболић” у Сврљигу у 
следећем саставу: 

Марија Алексић, 
Александар Петковић и 
Александар Радојковић, представници из 

реда родитеља, 
Дракче Стојиљковић, 
Бојан Петровић и 
Виолета Ивић,представници из реда 

запослених, 
Емина Стефановић, 
Лела Ивковић и  
Милош Петровић, представници локалне 

самоуправе. 
 

II 
 Изборни период  члановима органа 
управљања траје четири године. 

III 
 Решење  ступа на снагу даном доношења а  
објавиће се  у “Службеном листу Града Ниша”. 
 

Број:022-11/2015-01 
У Сврљигу,27.фебруара 2015. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 

                                                                                                     
Председник 

Небојша Антонијевић, с.р. 
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 18. 
 

 На основу  члана 39. Статута општине 
Сврљиг (‘‘Службени лист Града Ниша’‘бр. 98/08, 
46/10, 87/11 и 54/14),  
 Скупштина општине Сврљиг на седници од 
27.фебруара 2015. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ И СПОРТ  СВРЉИГ 

 
 
I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ Зорица Бранковић 
Басарић, дужности члана Управног одбора Центра 
за туризам, културу и спорт Сврљиг,  из реда 
запослених, због поднете оставке. 

 
 

II 
 

Решење  ступа на снагу даном доношења 
а  објавиће се   у ‘‘Службеном листу Града Ниша’‘. 
 
 

Број:023-2/2015-01 
У Сврљигу,27.фебруара 2015. године  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
      
                                                                                                

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 19. 
 
 `На основу члана 39. Статута општине 
Сврљиг (‘‘Службени лист Града Ниша’‘ бр. 
98/08,46/10, 87/11 и 54/414)  
 Скупштина општине Сврљиг на седници од 
27.фебруара    2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ И СПОРТ  СВРЉИГ 

 
 

I 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Драган Савић, референт  
Центра за туризам, културу и спорт за  члана 
Управног одбора Центра за туризам, културу и 
спорт Сврљиг, из реда запослених. 

II 
 

 Изборни период новоименованом члану 
траје до истека мандата органа управљања. 

 
 

III 
 

 Решење  ступа на снагу даном доношења а   
објавиће се   у ‘‘Службеном листу Града Ниша’‘. 
 
 

Број:023-3/2015-01 
У Сврљигу,27.фебруара 2015. године  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 
 20. 

 
 На основу члана  32. став 1 тачка 20. Закона  
о локалној самоуправи бр. 129/2007 и 83/2014) и 
члана 39. Статута општине Сврљиг (‘‘Службени  
лист Града Ниша ‘‘, бр. 98/08,46/10,87/11 и 54/14), 
 Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 27.фебруара 2015. године, донела је   
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
I 
 

 УСВАЈА СЕ  извештај о раду Центра за 
социјални рад општине Сврљиг за 2014. годину,  
од 18.02.2015.године под бројем 551-218/2015. 
 
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 
 Број:023-10/2015-01 
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 



 

 
 
 
 
3. март 2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 15  Страна 27 
 

 
 

 

 21. 
 

 На основу члана  32. став 1 тачка 20. Закона  
о локалној самоуправи бр. 129/2007 и 83/2014) и 
члана 39. Статута општине Сврљиг (‘‘Службени  
лист Града Ниша ‘‘, бр. 98/08,46/10,87/11и 54/14), 
 Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 27.фебруара 2015. године, донела је   

 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 

ПРОГРАМ  РАДА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СВРЉИГ  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Програм рада 
Центра за социјaлни рад општине Сврљиг за 2015. 
годину,  донетог дана  18.02.2015.године под 
бројем 551-218/2015. 
 
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 
 Број:022-12/2015-01 
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 
                                                                                                    

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 22. 

 
 На основу члана  32. став 1 тачка 20. Закона  
о локалној самоуправи бр. 129/2007 и 83/2014) и 
члана 39. Статута општине Сврљиг (‘‘Службени  
лист Града Ниша ‘‘, бр. 98/08,46/10,87/11и 54/14), 
 Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 27.фебруара 2015. године, донела је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ 

 ЦЕНТРА ЗА ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ И 

СПОРТ СВРЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
I 

 УСВАЈА СЕ  извештај о раду Центра за 
туризам, културу и спорт Сврљиг за 2014.годину 
који је донео  Управни одбор  дана 18. фебруара 
2015.  године, под бројем  60/2015  . 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 
 Број: 023-3/2011-01 
 У Сврљигу,27.фебруара 2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 23. 

 
 На основу члана  32. став 1 тачка 20. Закона  
о локалној самоуправи бр. 129/2007 и 83/2014) и 
члана 39. Статута општине Сврљиг (‘‘Службени  
лист Града Ниша ‘‘, бр. 98/08,46/10,87/11и 54/14), 
 Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 27.фебруара 2015. године, донела је   
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УСВАЈАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

РАДА ЦЕНТРА ЗА ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ И 

СПОРТ СВРЉИГ  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ   сагласност на план и Програм 
рада Центра за туризам, културу и спорт Сврљиг 
за 2015 годину који је донео Управни одбор  дана 
18. фебруара 2015. године, под бројем  61/2015 . 
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 
 Број: 023-9/2011-01 
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

                                                                                                     
Председник 

Небојша Антонијевић, с.р. 
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 24. 
 

 На основу члана  32. став 1 тачка 20. Закона  
о локалној самоуправи бр. 129/2007 и 83/2014) и 
члана 39. Статута општине Сврљиг (‘‘Службени  
лист Града Ниша ‘‘, бр. 98/08,46/10,87/11и 54/14), 
 Скупштина општине Сврљиг, на седници 
одржаној 27.фебруара  2015. године, донела је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ 

СВРЉИГ ЗА ПЕРИОД ОД  01.01. - 

31.12.2014.ГОДИНЕ 

 
I 
 

 УСВАЈА СЕ  извештај о раду Општинске 
управе општине Сврљиг за период од 01.01. - 
31.12.2014.године. 
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 Број:021-7/2015 
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                                     

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 25. 

 
 На основу члана 15. и 34.став 1 тачка 9а, 
члана 35.став 1, тачка 3а Закона о ванредним 
ситуацијама (''Службени  гласник РС'', бр. 111/09, 
92/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (‘‘Службени гласник РС ‘‘, број 129/07и 
83/14) и члана 39. Статута општине Сврљиг 
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 98/08, 46/10, 
87/11 и 54/14),  
 Скупштина општине Сврљиг , на седници 
одржаној  27.фебруара 2015. године, донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

I 
 УСВАЈА СЕ  план рада штаба за ванредне 
ситуације општине Сврљиг за 2015. годину. 
 

II 
 План рада штаба за ванредне ситуације 
општине Сврљиг за 2015. годину  саставни је део 
овог решења. 
 

III 
 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 Број:217-7/2015-01 
 У Сврљигу,27.фебруара 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                               

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 
 26. 

 
 На основу члана 15. и 34.став 1 тачка 9а, 
Закона о ванредним ситуацијама (''Службени  
гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи (‘‘Службени гласник 
РС‘‘, број 129/07и 83/14) и члана 39. Статута 
општине Сврљиг (''Службени лист Града Ниша'', 
бр. 98/08,46/10,87/11 и 54/14),  
 Скупштина општине Сврљиг , на седници 
одржаној 27.фебруара 2015. године, донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА 

О  РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ  извештај о раду општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Сврљиг за 
2014. годину. 
 

II 
 Извештај о раду штаба за ванредне 
ситуације општине Сврљиг за 2014. годину  
саставни је део овог решења. 
 

II 
 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу Града Ниша’‘. 
 
 Број: 217-6/2015-01 
 У Сврљигу,27.фебруара 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                                   

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 



 

 
 
 
 
3. март 2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 15  Страна 29 
 

 
 

 

 27. 
 

 На основу члана 32. став 1 тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи (‘‘Службени  гласник РС ‘‘, 
бр. 129/2007 и 83/14) и члана 39. став 1.тачка 
21.Статута општине Сврљиг  (‘‘Службени  лист 
Града Ниша ‘‘, бр. 98/08, 46/10, 87/11 и 54/14),  
 Скупштина општине Сврљиг, на  седници  
одржаној 27.фебруара 2015. године , донела је   
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА  

О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ 

ОПШТИНСКОГ  ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

ОПШТИНЕ СВРЉИГ 

 
I 

 УСВАЈА СЕ  годишњи извештај о раду за 
2014. годину Општинског правобранилаштва   
општине Сврљиг који је поднео Општински 
правобранилац дана 09.02.2015.године под бројем  
ОП-3/2015. 

II 
 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 Број:021-9/2015  
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
                                                                                                    

Председник 
Небојша Антонијевић, с.р. 

 28. 
 

 На основу члана 32. став 1 тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени  гласник 
РС”,бр.129/07и83/14),члана 22.Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног предузећа“Дирекција за 
изградњу Сврљига”(“Службени лист града 
Ниша”,бр.22/13), члана 13.став 1.тачка 2. Статута 
Јавног предузећа“Дирекција за изградњу Сврљига” 
(“Службени .лист  Града Ниша“ 47/13 и члана 39. 
став 1. тачка 21. Статута  општине Сврљиг 
(“Службени лист Града Ниша“, бр. 98/08, 46/10, 
87/11 и 54/14)  
 Скупштина општине Сврљиг, на  седници  
одржаној 27.фебруара 2015. године , донела је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ”ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ СВРЉИГА “ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
I 

 УСВАЈА СЕ  извештај о раду Јавног 
предузећа  “Дирекција за изградњу Сврљига ‘‘ за 

2014. годину, који је донео Надзорни одбор  дана 
23.01.2015. године  под бројем 18/2015. 
 

II 
 Решење ступа на снагу даном  доношења а 
објавиће се у ‘‘Службеном листу  Града Ниша’‘. 
 
 Број:023-5/2015-01 
 У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
 

                                                                                                     
Председник 

Небојша Антонијевић, с.р. 
 

 29. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи  (‘‘Службени гласник РС’‘ , бр. 
129/2007 и 83/2014), члана 39. Статута општине 
Сврљиг (‘‘Службени лист Града Ниша’‘, бр. 
98/2008, 46/10,87/2011 и 54/2014) и члана 29. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа „ЈКСП Сврљиг“ Сврљиг ("Службени 
лист Града Ниша", бр. 22/13),  
 Скупштина општине Сврљиг, на седници, 
одржаној дана 27.фебруара 2015.  године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е    

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ 

КОМУНАЛНОМ-СТАМБЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

“СВРЉИГ” СВРЉИГ 

 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места и послова у Јавно комунално-
стамбеном предузећу „Сврљиг“ Сврљиг, који је 
донео директор предузећа, дана 29.01.2015. 
године, под бројем 101/2015. 
 

II 
 Ово решење  ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 

Број:023-6/2015-01 
У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 

                                                                                                     
Председник 

Небојша Антонијевић, с.р. 
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 30. 
 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи  (‘‘Службени гласник РС’‘ , бр. 
129/2007 и 83/2014), члана 39. Статута општине 
Сврљиг (‘‘Службени лист Града Ниша’‘, бр. 
98/2008, 46/10,87/2011 и 54/2014) и члана 29. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа „ЈКСП Сврљиг“ Сврљиг ("Службени 
лист Града Ниша", бр. 22/13),  
 Скупштина општине Сврљиг, на седници, 
одржаној дана 27.фебруара 2015.  године, донела 
је  

 

Р Е Ш Е Њ Е    

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“СВРЉИГ” СВРЉИГ 

 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
раду Јавног комуналног-стамбеног предузећа 
„Сврљиг“ Сврљиг, који је донео Надзорни одбор, 
дана 29.01.2015. године, под бројем 105/2015. 
 
 
 

II 
 Ово решење  ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у „Службеном листу 
Града Ниша“. 

 
 
 

Број:023-7/2015-01 
У Сврљигу, 27.фебруара 2015. године 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
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