
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXIII   -  БРОЈ 17 

 
НИШ, 06. март  2015.  

Цена овог броја 420 динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

ГРАД НИШ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
 1. 

На основу члана 54. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) и 
члана 9. Одлуке о младима („Службени лист 
Града Ниша“, број 15/2013), 

Градоначелник Града Ниша доноси, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ 

 
   

 
 I  У Комисију за избор пројеката за 
младе (у даљем тексту: Комисија) именују се: 
 

- Мија Петровић, шеф Канцеларије за младе, 
председник Комисије; 

- Ивана Врачкић Тодоровић, Управа за 
омладину и спорт; 

- Никола Петковић, НВО„Заједно стварамо“; 
- Иван Топаловић, НВО „Проактив“; 
- Александра Страхинић, НВО „Баук“; 

 
 II Задатак Комисије је да изврши избор 
односно селекцију пројеката за младе који имају 
за циљ унапређење друштвеног положаја младих 
у граду и на селу, односно да изврши избор 
односно селекцију пројеката за младе који 
промовишу поступке односно начине који имају за 
циљ унапређивање квалитета живота младих у 
граду и на селу. 
 
 III Организационе и административно 
техничке послове као и послове надзора на радом 
Комисије обавља Управа за омладину и спорт и 
члан Градског већа Града Ниша Милан Пешић.  
 

 IV Решење доставити именованим 
члановима Комисије и Архиву Градоначелника. 
 
 V Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 Број: 799/2015-01 
 У Нишу, 04. 03. 2015. године 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Проф. др Зоран Перишић,с.р. 
 
 
 
 2. 

 
На основу члана 54. Сатута Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) и 
члана 7. Меморандума о сарадњи на реализацији 
Европске повеље о родној равноправности на 
локалном нивоу и спровођењу регионалне изјаве о 
сарадњи институционалних механизама за 
равноправност полова земаља западног Балкана, 

Градоначелник Града Ниша доноси, 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању испред Града Ниша 

чланова Радне групе за 

имплементацију Европске повеље о 

родној равноправности на локалном 

нивоу  

 

 

 I У Радну групу за имплементацију 
Европске повеље о родној равноправности на 
локалном ниову (у даљем тексту: Радна група), 
испред Града Ниша именују се: 
  

- Нађа Марковић, начелник Службе за 
послове Градског већа; 
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- Драгана Стојановић Крстић, председник 
Комисије за родну равноправност и 
једнаке могућности; 

- Мија Петровић, шеф Канцеларије за 
младе, Служба за послове 
Градоначелника; 

- Марко Рајић, Служба за послове 
Градоначелника; 

- Ана Вељковић, НВО „Нова Мрежа“; 
- Дарко Живковић, НВО „Ауреола“; 

 

II Задатак Радне групе је да предузме 
радње и реализује активности неопходно 
потребне за имплементацију Европске повеље о 
родној равноправности на локалном нивоу. 

  
III Организационе и административно 

техничке послове за потребе Радне групе обавља 
Служба за послове Градоначелника.  

 
IV Решење доставити именованим 

члановима Радне групе и Архиви Градоначелника. 
 
 
V Решење објавити у „Службеном листу 

Града Ниша“. 
 

 Број: 809/2015-01 

 У Нишу, 05. 03. 2015. године 

 

                                                                                

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Проф. др Зоран Перишић,с.р.                                                      

  

 
 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

 

 3. 
 
На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014-др.закон), члана 47. Статута Градске 
општине Медијана („Службени лист Града Ниша“, 
бр. 124/2008, 109/2012), и члана 10. Пословника 
Већа ГО Медијана, бр. 031-2/289-2012/01 од 30. 
07. 2012. године, 

Веће Градске општине Медијана, на 72. 
седници одржаној 06. марта 2015. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 I Александру Радојковићу, 
дипломираном правнику из Ниша, констатује се 
престанак функције начелника Управе ГО 
Медијана, због подношења оставке, дана 06. 
марта 2015. године 

 
 
 II  Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 

Број: 031-2/158-2015/01 
У Нишу, 06. 03.  2015. године 
 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА 
 

Председник 
Зоран Стојановић,с.р. 

 
 

 

ОПШТИНА МЕРОШИНА 

 
 4. 
 

На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/2011, 93/2012 и 63/2013-исправка,108/2013 и 142/14), члана 30.Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/2014) и члана 34.Статута општине Мерошина („Сл.лист Града Ниша“, 
бр.32/2013-пречишћен текст, 36/2014 и 81/2014),  

Скупштина општине Мерошина на седници  одржаној дана 27.02. 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о  ребалансу буџета општине Мерошина за 2015. годину 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о буџету општине Мерошина за 2015.годину („Службени лист Града Ниша“,број -
107/2014.)  члан 1.мења се и гласи: 
             Примања и издаци буџета општине Мерошина за 2015.годину (у даљем тексту буџет) , примања и 
издаци по основу продаје ,односно набавке финансијске имовине  и датих кредита и задуживања и 
отплата дуга ,утврђени су у следећим износима и то: 
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
Буџет 

Ребаланс I 

1. 
Укупни приходи и примања 
остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине 

7 + 8 367.740.359 
 
 

367.740.359 
   

2. 
Укупни расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине 

4 + 5 474.740.359 

 
 
 

474.740.359 

   

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 0 
 

0 

4. 

Издаци за набавку финансијске 
имовине (осим за набавку 
домаћих хартија од вредности 
6211) 

62 0 

 
 
 
0 

5. 
Укупан фискални 
суфицит/дефицит  

(7+8) - (4+5) 
- 62 

-107.000.000 
 
-107.000.000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

1. Примања од задуживања 91 107.000.000 
 

107.000.000 

2. 
Примања од продаје финансијске 
имовине (конта 9211, 9221, 9219, 
9227, 9228) 

92 0 

 
 

 
0 

3. 
Неутрошена средства из 
претходних година 

3 0 
 

0 

4. 
Издаци за набавку финансијске 
имовине (за набавку домаћих 
хартија од вредности 6211) 

6211 0 

 
 
 
 

0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 
 
0 

B. Нето финансирање 
(91+92+3) - 
(61+6211) 

-107.000.000 
 

-107.000.000 

 
 

Члан 2. 
 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

Економ. 
Клас. 

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План 2015. Ребаланс I 

1 2 3 4 

3 
Пренета новчана средства буџета из претходних 
година  

 

3111 Пренета новчана средства буџета из претходних година 
 

 

7 Текући приходи 361.330.359 361.330.359 

7111 
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају 
физичка лица 

104.000.000 
 

104.000.000 
 

7131 Периодични порези на непокретности 13.000.000 13.000.000 

7133 Порези на заоставиштину, наслеђе и поклон 500.0000 500.0000 

7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 4.000.000 4.000.000 
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Економ. 
Клас. 

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План 2015. Ребаланс I 

1 2 3 4 

7144 Порези на појединачне услуге 
 

 

7145 
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на 
дозволу да се добра употребљавају или делатности 
обављају 

8.000,000 8.000,000 

7161 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, 
односно предузетници 

4.000.000 4.000.000 

7321 Текуће донације од међународних организација 1.000.000 1.000.000 

7331 Текући трансфери од других нивоа власти 192.299.179 192.299.179 

7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 7.700.821 7.700.821 

7411 Камате 
 

 

7415 Закуп непроизводне имовине 3.000.000 3.000.000 

7421 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација  

 

7422 Таксе и накнаде 7.000.000 7.000.000 

7423 
Споредне продаје добара и услуга које врше државне 
нетржишне јединице  

 

7433 Приходи од новчаних казни и прекршаја 1.000,000 1.000,000 

7441 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних 
лица  

 

7451 Мешовити и неодређени приходи 15.330.859 15.330.859 

7711 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 500.000 500.000 

8 Примања од продаје нефинансијске имовине 
 

 

8121 Примања од продаје покретне имовине 
 

 

9 
Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине 

107.000.000 107.000.000 

9114 
Примања од задуживања од пословних банака у земљи 
у корист нивоа градова 

107.000.000 107.000.000 

9219 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 
 

 

8 + 9 СВЕГА ПРИМАЊА 
 

 

7 + 8 + 9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 

 

3 + 7 + 8 + 
9 

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 

361.330.359 361.330.359 

  
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 
БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

6.410.000 6.410.000 

3 + 7 + 8 + 
9+Сред.ин
д.корисн. 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 474.740.359 474.740.359 

  
   
                                                                                Члан 2 

Члан 3. мења се и гласи: 
Текући приходи буџета по врстама ,планирају се у следећим износима: 
Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то: 
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Екон.клас. 

 
НАЗИВ КОНТА 

   
                                                                           

план за 
2015. 

 
 
Ребаланс I 

711000 
 
711110 
711120 
711140 
711190 

Порез на доходак,добит и капиталне добитке 
 
Порез на зараде 
Порез на прих.од сам.делатности 
Порез на приходе од имовине 
Остали порези на доходак грађана 

 
 

88.000.000 
4.000.000 
2.000.000 

10.000.000 

 
 

88.000.000 
4.000.000 
2.000.000 

10.000.000 

 Укупно 711000 104.000.000 104.000.000 

 
713000 
 
713120 
713310 
713400 
 

 
Порез на имовину 
 
Порез на имовину 
Порез на наслеђе и поклоне 
Порез на фин. и капит.трансак. 
 

 
 
 

13.000.000 
500.000 

4.000.000 
 

 
 
 

13.000.000 
500.000 

4.000.000 
 

 Укупно 713000 17.500.000 17.500.000 

 
714000 
 
714513 
714514 
714540  
714562 
714570 
 

 
Порез на добра и услуге 
 
Комун.такса за држ.мот.возила 
Год.накн.за друмска мот.возила 
Нак.за кор.доб.од опш.интереса 
Накн.за заш.животне средине 
Општинске комуналне таксе 
 

 
 

4.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

                       
1.000.000 

 

 
 

4.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

                       
1.000.000 

 

 Укупно 714000 8.000.000 8.000.000 

 
716000 
 
716100 

 
Други порези 
 
Комунална такса на фирму 
 

 
 
 

4.000.000 
 

 
 
 

4.000.000 
 

  Укупно 716000 4.000.000 4.000.000 

 
732000 
 
732251 

 
Донације од међ,организација 
 
Капит.донације од међ.орг.у корист нициѕ општине 

 
 
 

1.000.000 

 
 
 

1.000.000 

 Укупно 732000 1.000.000 1.000.000 

 
733000 
 
733150 
733250 
 

 
Трансфери од других нивоа власти 
 
Текући трансф. од др.нив власти 
Капит.тансф.од др.нивоа власти 

 
 

 
192.299.179 

7.700.821 

 
 

 
192.299.179 

7.700.821 

 Укупно 733000 200.000.000 200.000.000 

 
741000 
 
741530 
 

 
Приходи од имовине 
 
Накн.за коришћ.грађ.земљишта 

 
 
 

3.000.000 

 
 
 

3.000.000 

 Укупно 741000                 
3.000.000 

         
3.000.000 

 
742000 
 
742251 
742253 

 
Продаја добра и услуге 
 
Административне таксе 
Накнада за уређење грађ.земљ. 

 
 
 

1.000.000 
6.000.000 

 
 
 

1.000.000 
6.000.000 
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      Укупно 742000 7.000.000 7.000.000 

 
743 

 
Приходи од новч.казни 

 
1.000.000 

 
1.000.000 

 Укупно 743 1.000.000 1.000.000 

 
745000 
 
745151 
 

 
Мешовити и неодређ,приходи 
 
Остали општински приходи 

 
 
 

15.330/359 

 
 
 

15.330/359 

 Укупно 745000 15.330.359 15.330.359 

771111 Меморандувске ставке 500.000 500.000 

    

 УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 361.330.359 361.330.359 

 СОПСТВЕНА СРЕДСТВА КОРИСНИКА 6.410.000 6.410.000 

 СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА   

 НЕРАСПОРЕЂЕНИ  ВИШАК ПРИХОДА 
РАНИЈИХ ГОДИНА 

0 0 

911000 
 

СРЕДСТВА КРЕДИТА КОД ПОСЛОВНИХ 
БАНАКА 

107.000.000 107.000.000 

 УКУПНО 474.740.359 474.740.359 

 
           Средства буџета у износу од  370.687.042.динара  распоређују  се по корисницима и врстама 
издатака, и то: 
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Опис 

БУЏЕТ 

 
РЕБАЛАНС I 

Средства 
из буџета 

Средст
ва из 

остали
х 

извора 

Укупна 
јавна 

средства 

Средства 
из буџета 

 

С
р

е
д

с
т
в

а
 и

з
 

о
с

т
а
л

и
х

 

и
з
в

о
р

а
 

 Укупн
а 

јавна 
средс

тва 

1 2 4 3 6 7 8 9  10 11 
 

12 
 

13 
  

14 

 

1    0602       
ПРОГРАМ 15: 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      
   

      
СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ     

   

    
0602-
0001 

      
Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 

      
   

 1 1.1    111     

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и 
спољни послови 

      

   

         1 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 
(зараде) 

1,728,000   1728,000 1,728,000   1728,000 

         2 412 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 

315,000   315,000 315,000   315,000 

         3 413 Накнаде у натури             

         4 414 
Социјална давања 
запосленима 

    0     0 

         5 415 
накнада трошкова за 
запослене 

80,000   80,000 80,000   80,000 

         6 416 
Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

    0     0 

         7 417 Посланички додатак     0     0 

         8 422 Трошкови путовања 200,000   200,000 200,000   200,000 

         9 423 Услуге по уговору 15,000,000   15,000,000 15,000,000   15,000,000 
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         10 424 Специјализоване услуге     0     0 

         11 426 Материјал 100,000   100,000 100,000   100,000 

         12 481 
Дотације невладиним 
организацијама 

500,000   500,000 500,000   500,000 

    
13 465 

Остале дотације и 
трансфери 

227.000 
 

227.000 227.000  227.000 

            
Извори финансирања 
за функцију 110: 

            

          01 Приходи из буџета 18,150,000   18,150,000 18,150,000   18,150,000 

            Функција 110: 18,150,000 0 18,150,000 18,150,000 0 18,150,000 

            
Извори финансирања 
за програмску 
активност 0602-0001: 

            

          01 Приходи из буџета 18,150,000   18,150,000 18,150,000   18,150,000 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

18,150,000 0 18,150,000 18,150,000 0 18,150,000 

          
   

          
   

          
   

      
Укупно за Раздео 1: 18,150,000 0 18,150,000 18,150,000 0 18,150,000 

          
   

          
   

    0602       
ПРОГРАМ 15 - 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      
   

2 2.1 
    

ПРЕДСЕДНИК И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    

   

    
0602-
0001 

      
Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 

      
   

          
   

  
  111     

Извршни и 
законодавни органи- 

      
   

         14 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 
(зараде) 

6.6720,000   6.672,000 6.6720,000   6.672,000 

         15 412 
Социјални доприноси 
на терет послодавца 

1.158.000   1.158.000 1.158.000   1.158.000 

         16 414 
Социјална давања 
запосленима 

    0     0 

         17 415 накнада за запослене 320,000    320.000 320,000    320.000 

         18 421 Стални трошкови 100,000   100,000 100,000   100,000 

         19 422 Трошкови путовања 300,000   300,000 300,000   300,000 

         20 423 Услуге по уговору 2,500,000   2,500,000 2,500,000   2,500,000 

         21 424 
Специјализоване 
услуге 

    0     0 

        22 426 Материјал 100.000   
100,0000 

 
100.000   

100,0000 
 

    
23 
 

465 
Остале дотације и 
трансфери 

630.000 
 

630.000 630.000  630.000 

            
Извори финансирања 
за функцију 111: 

            

          01 Приходи из буџета 11,780,000   11,780,000 11,780,000   11,780,000 

            Функција 111: 11,780,000 0 11,780,000 11,780,000 0 11,780,000 

            
Извори финансирања 
за програмску 
активност 0602-0001: 

            

          01 Приходи из буџета 11,780,000   11,780,000 11,780,000   11,780,000 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

11,780,000 0 11,780,000 11,780,000 0 11,780,000 

 
      

Укупно за Раздео 2: 11,780,000 0 11,780,000 11,780,000 0 11,780,000 

 
 

    0602       
ПРОГРАМ 15: 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      
   

3 
     

ОПШТИНСКА УПРАВА 
   

   

  3.1  
0602-
0001 

      
Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 

      
   



 
 
 
 
 
Страна 8  Број 17                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        06. март 2015. године 
 

 
 

 

          
   

      130     Опште јавне услуге          

         24 411 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 
(зараде) 

33.075.000   33.075.000 33.075.000   33.075.000 

         25 412 
Социјални доприноси 
на терет послодавца 

5.760,000   5.760,000 5.760,000   5.760,000 

         26 413 Накнаде у натури 900,000   900,000 900,000   900,000 

         27 414 
Социјална давања 
запосленима 

3,900,000   3,900,000 3,900,000   3,900,000 

         28 415 
Накнаде трошкова за 
запослене 

3,500,000   3,500,000 3,500,000   3,500,000 

         29 416 
Награде запосленима и 
остали посебни 
расходи 

100,000   100,000 100,000   100,000 

         30 421 Стални трошкови 9,000,000   9,000,000 9,000,000   9,000,000 

         31 422 Трошкови путовања 1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000 

         32 423 Услуге по уговору 10,000,000   10,000,000 10,000,000   10,000,000 

         33 424 
Специјализоване 
услуге 

3,000,000   3,000,000 3,000,000   3,000,000 

         34 425 
Текуће поправке и 
одржавање 

2,500,000   2,500,000 2,500,000   2,500,000 

         35 426 Материјал 7,000,000   7,000,000 7,000,000   7,000,000 

    
36 472 

Нанаде за социјалну 
заштиту из буџета 

10,000,000 
 

10,000,000 10,000,000  10,000,000 

         37 482 
Порези, обавезне 
таксе, казне и пенали 

1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000 

         38 541 
 Земљиште-Извр. 
судска реш. 

2,000,000   2,000,000 2,000,000   2,000,000 

         39 511 
Зграде и грађевински 
објекти 

1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000 

         40 512 Машине и опрема 2,000,000   2,000,000 2,000,000   2,000,000 

         41 515 
Нематеријална 
имовина 

100,000   100,000 100,000   100,000 

    
42 465 

Остале дотације и 
трансфери 

4.315.000 
 

4.315.000 4.315.000  4.315.000 

            
Извори финансирања 
за функцију 130: 

            

          01 Приходи из буџета 100,150,000   100,150,000 100,150,000   100,150,000 

            Функција 130: 100,150,000 0 100,150,000 100,150,000 0 100,150,000 

            
Извори финансирања 
за Програмску 
активност 0602-0001: 

            

          01 Приходи из буџета 100,150,000   100,150,000 100,150,000   100,150,000 

            
Свега за Програмску 
активност 0602-0001: 

100,150,000 0 100,150,000 100,150,000 0 100,150,000 

 

3   0602       
ПРОГРАМ 15 - 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      
   

  3.2  
0602-
0002     

  Месне заједнице       
   

      160     
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту; 

      
   

         43 421 Стални трошкови 1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000 

         44 423 Услуге по уговору 500,000   500,000 500,000   500,000 

         45 424 
Специјализоване 
услуге 

    0     0 

         46 425 
Текуће поправке и 
одржавање 

3,500,000   3,500,000 3,500,000   3,500,000 

        47 511 Зграде и грађ.објекти 
   

   

        
 

  
Извори финансирања 
за функцију 160: 

            

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 5,000,000   5,000,000 
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            Функција 160: 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 

            
Извори финансирања 
за Програмску 
активност 0602-0002: 

            

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 5,000,000   5,000,000 

 
          

Свега за Програмску 
активност 0602-0002: 

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 

 

3 
 

        
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
МЛАДЕ  

      
   

  
0602 

   

ПРОГРАМ 15 - 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   

   

 
3.3 

0602-
0007 

  
 

Канцеларија за младе 
   

   

   
150 

  
Опште јавне услуге - 
истраживање и развој    

   

    
48 423 Услуге по уговору 3,000,000 

 
3,000,000 3,000,000  3,000,000 

      
Извори финансирања 
за функцију 150: 

            

     
01 Приходи из буџета 3,000,000 

 
3,000,000 3,000,000  3,000,000 

      
Функција 150: 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 

      

Извори финансирања 
за Програмску 
активност 0602-0007: 

            

     
01 Приходи из буџета 3,000,000 

 
3,000,000 3,000,000  3,000,000 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0007: 

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 

 

3  3.4  
0602-
0010 

      
Програмска активност: 
Резерве 

      
   

    
  112     

Финансијски и фискални 
послови 

      
   

         49 481 
дотације невладиним 
организацијама 

1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000 

         50 483 
Новчане казне и пенали 
по решењу судова 

2,000,000   2,000,000 2,000,000   2,000,000 

         51 499 Текућа резерва 5,000,000   5,000,000 5,000,000   5,000,000 

         52 499 стална резерва 1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000 

            
Извори финансирања 
за функцију 112: 

            

          01 Приходи из буџета 9,000,000   000,000 9,000,000   000,000 

            Функција 112: 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 

            
Извори финансирања 
за Програмску 
активност 0602-0010: 

      
   

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 9,000,000   9,000,000 

            
Свега за Програмску 
активност 0602-0010: 

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 

                          

  
  

        
Извори финансирања 
за Програм 15: 

            

          01 Приходи из буџета 147.080.000   147.080,000 147.080.000   147.080,000 

            Свега за Програм 15: 147.080.000 0 147.080,000 147.080.000 0 147.080,000 

 

3 4         
ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
МЕРОШИНА 

    
  

   

  

1101 

   

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ 
РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

   

   

 
4.1 

1101-0002   
 

 

Уређивање 
грађевинског 
земљишта 

   

   

   
620 

  
Развој заједнице 
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53 411 

Плате, додаци и 
накнаде запослених 
(зараде) 

23,348 ,000 
 

23,348 ,000 23,348 ,000  23,348 ,000 

    
54 412 

Социјални доприноси 
на терет послодавца 

4,188,000 
 

4,188 ,000 4,188,000  4,188 ,000 

    
55 413 Накнаде у натури 150,000 

 
150,000 150,000  150,000 

    
56 414 

Социјална давања 
запосленима 

1,677,000 
 

1,677 7,000 1,677,000  1,677 7,000 

    
57 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 

2,400,000 
 

2,400,000 2,400,000  2,400,000 

    
58 416 

Награде запосленима и 
остали посебни 
расходи 

650,000 
 

650,000 650,000  650,000 

    
59 421 Стални трошкови 1,010,000 

 
1,010,000 1,060,000  1,060,000 

    
60 422 Трошкови путовања 100,000 

 
100,000 100,000  100,000 

    
61 423 Услуге по уговору 1,470,000 

 
1,470,000 1,470,000  1,470,000 

    
62 424 Специјализоване услуге 550,000 

 
550,000 550,000  550,000 

    
63 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

10,000,000 
 

10,000,000 9.950.000  9.950.000 

    
64 426 Материјал 2,200,000 

 
2,200,000 2,200,000  2,200,000 

    
65 441 Отплата домаћих камата 10,000 

 
10.000  
 

10,000  
10.000  
 

    
66 482 таксе 550,000 

 
550,000 550,000  550,000 

    
67 483 

Новчане казне и пенали 
по решењу судова 

200,000 
 

200,000 200,000  200,000 

    
68 465 

Остале дотације и 
трансфери 

2.880.000 
 

2.880.000 2.880.000  2.880.000 

      
Извори финансирања 
за функцију 620: 

            

     
01 Приходи из буџета 51,383,000 

 
51,383,000 51,383,000  51,383,000 

      
Функција 620: 51,383,000 0 51,383,000 51,383,000 0 51,383,000 

      

Извори финансирања 
за програмску 
активност 1101-0002: 

            

     
01 Приходи из буџета 51,383,000 

 
51,383,000 51,383,000  51,383,000 

      
Свега за програмску 
активност 1101-0002: 

51,383,000 0 51,383,000 51,383,000 0 51,383,000 

          
   

 
4.2 1101-П-4 

  
Набавка машина и 
опреме    

   
 

   
153 511 

Зграде и грађевински 
објекти    

1.000.000  1.000.000 

   
69 512 Машине и опреме 15.000.000 

 
15.000.000 14.000.000  14.000.000 

     
Извори финансирања 
за пројекат 1101-П-4    

   

    
01 Приходи из буџета 15.000.000 

 
15.000.000 15.000.000  15.000.000 

     
Свега за пројекат 
1101-П-4 

15.000.000 
 

15.000.000 15.000.000  15.000.000 

    
  

Извори финансирања 
за Програм 1: 

      
   

    01 Приходи из буџета 66.383.000   66.383.000 66.383.000   66.383.000 

      Свега за Програм 1: 66.383.000 0  66.383.000 66.383.000 0  66.383.000 

            

 

3 5 0601 
   

ПРОГРАМ 2 – 
КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

   

   

 
5.1 0601-0001    

 
Водоснабдевање    

   

   
630 

  
Водоснабдевање 

   
   

    
70 421 Стални трошкови 920,000 

 
920,000 920,000  920,000 
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71 424 Специјализоване услуге 400,000 

 
400,000 400,000  400,000 

    
72 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000  2,000,000 

    
73 426 Материјал 1,450,000 

 
1,450,000 1,450,000  1,450,000 

      
Извори финансирања 
за функцију 630: 

            

     
01 Приходи из буџета 4,770,000 

 
4,770,000 4,770,000  4,770,000 

      
Функција 630: 4,770,000 0 4,770,000 4,770,000 0 4,770,000 

      

Извори финансирања 
за програмску 
активност 0601-0001: 

            

     
01 Приходи из буџета 4,770,000 

 
4,770,000 4,770,000  4,770,000 

      
Свега за програмску 
активност 0601-0001: 

4,770,000 0 4,770,000 4,770,000 0 4,770,000 

          
   

 
5.2 0601-П-1 

  

Изградња 
канализације на 
територији општине 
Мерошина 

   

   

   
74 511 

Зграде и грађевински 
објекти 

55.000.000 0 55.000.000 55.000.000 0 55.000.000 

     
Извори финансирања 
за пројекат П-1:    

   

    
01 Приходи из буџета 55.000.000 0 55.000.000 55.000.000 0 55.000.000 

     
Свега за пројекат П-1 55.000.000 0 55.000.000 55.000.000 0 55.000.000 

         
   

 
5.3 0601-П-2 

  

Изградња водовода 
на територији 
општине Мерошина 

   
   

   
75 511 

Зграде и грађевински 
објекти 

5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 

     
Извори финансирања 
за пројекат  0601-П-2    

   

    
01 Извори из буџета 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 

     
Свега за пројекат П-2 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 

 

 
5.4 0601-0010    

 
Јавна расвета    

   

   
640 

  
Улична расвета 

   
   

    
76 421 Стални трошкови 7,200,000 

 
7,200,000 7,200,000  7,200,000 

    
77 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000  1,000,000 

    
78 426 Материјал 

  
0   0 

    
79 620 

Набавка финансијске 
имовине   

0   0 

      
Извори финансирања 
за функцију 640: 

            

     
01 Приходи из буџета 8,200,000 

 
8,200,000 8,200,000  8,200,000 

      
Функција 640: 8,200,000 0 8,200,000 8,200,000 0 8,200,000 

      

Извори финансирања 
за програмску 
активност 0601-0010: 

            

     
01 Приходи из буџета 8,200,000 

 
8,200,000 8,200,000  8,200,000 

      
Свега за програмску 
активност 0601-0010: 

8,200,000 0 8,200,000 8,200,000 0 8,200,000 

          
   

          01 Приходи из буџета 72.970.000   72.970.000 72.970.000   72.970.000 

            Свега за Програм 2: 72.970.000 0 72.970.000 72.970.000 0 72.970.000 
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3 6 
0701-
0002    

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА    

   

 
6.1 451  

 

Одржавање путева 
   

   

    
80 421 стални трошкови 100,000 

 
100,000 100,000  100,000 

    
81 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

7,000,000 
 

7,000,000 7,000,000  7,000,000 

    
82 426 Материјал 2,500,000 

 
2,500,000 2,350.000  2.350.000 

    
154 482 

 Порези,обавезбне 
таксе    

150.000  150.000 

      
Извори финансирања 
за функцију 451: 

            

     
01 Приходи из буџета 9,600,000 

 
9,600,000 9,600,000  9,600,000 

      
Функција 451: 9,600,000 0 9,600,000 9,600,000 0 9,600,000 

      

Извори финансирања 
за програмску 
активност 0701-0002: 

            

     
01 Приходи из буџета 9,600,000 

 
9,600,000 9,600,000  9,600,000 

      
Свега за програмску 
активност 0701-0002: 

9,600,000 0 9,600,000 9,600,000 0 9,600,000 

          
   

 
6.2 0701-П-3 

  
Изградња 
општинских путева    

   

   
83 511 

Зграде и грађевински 
објекти 

32.000.000 0 32.000.000 32.000.000 0 32.000.000 

     
Извори финансирања 
за пројекат 0701-П-3:    

   

    
01 Приходи из буџета 32.000.000 0 32.000.000 32.000.000 0 32.000.000 

     
Свега за пројекат 
0701-П-3 

32.000.000 0 32.000.000 32.000.000 0 32.000.000 

     
Извори финансирања 
за програм 7:    

   

          01 Приходи из буџета 41.600.000   41.600,000 41.600.000   41.600,000 

            Свега за Програм 7: 41.600.000 0 41.600,000 41.600.000 0 41.600,000 

            
    

   

              
  

     

 

3 7 
1501  

  
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

   

   

 
7.1 

1501-
0005    

Финансијска подршка 
локалном економском 
развоју ( камате за 
предузетнике) 

   

   

   
411 

  
Општи економски и 
комерцијални послови    

   

    
84 463 

Текући трансфери 
осталим нивоима 
власти 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000  2,000,000 

      
Извори финансирања 
за функцију 411: 

            

     
01 Приходи из буџета 2,000,000 

 
2,000,000 2,000,000  2,000,000 

      
Функција 411: 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 

      

Извори финансирања 
за Програмску 
активност 1501-0004: 

            

     
01 Приходи из буџета 2,000,000 

 
2,000,000 2,000,000  2,000,000 

      
Свега за Програмску 
активност 1501-0004: 

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 

  
  

      
   

 
7.2 

1501-
П1    

Обука на 
захтев.послодавца 
Leoni„Wirung 
SistemsSovtheast“ДОО 
Прокупеље 
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411 

  
Општи економски и 
комерцијални послови    

   

    
85 463 

Текући трансфери 
осталим нивоима 
власти 

4,000,000 
 

4,000,000 4,000,000  4,000,000 

      
Извори финансирања 
за функцију 411: 

      
   

     
01 Приходи из буџета 4,000,000 

 
4,000,000 4,000,000  4,000,000 

      
Функција 411: 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 

      
Извори финансирања 
за Пројекат 1501-П1 

            

     
01 Приходи из буџета 4,000,000 

 
4,000,000 4,000,000  4,000,000 

      
Свега за Пројекат 
1501-П1: 

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 

  
  

      
   

 
7.3 

1501-
П2    

јавни радови 2015 
   

   

   
411 

  
Општи економски и 
комерцијални послови    

   

    
86 463 

Текући трансфери 
осталим нивоима 
власти 

4,000,000 
 

4,000,000 4,000,000  4,000,000 

      
Извори финансирања 
за функцију 411: 

            

     
01 Приходи из буџета 4,000,000 

 
4,000,000 4,000,000  4,000,000 

      
Функција 411: 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 

      
Извори финансирања 
за Пројекат 1501-П2 

      
   

     
01 Приходи из буџета 4,000,000 

 
4,000,000 4,000,000  4,000,000 

      
Свега за Пројекат 
1501-П2: 

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 

  
  

      
   

      
Извори финансирања 
за Програм 3:    

   

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 

 
10,000,000 10,000,000  10,000,000 

      
Свега за Програм 3: 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 

 

3 8         
ДИРЕКЦИЈА ЗА СПОРТ 
И ТУРИЗАМ 

    
  

   

  
1502 

   
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА    

   

 
8.1 

1502-
0001 

  
 

Управљањем развојем 
туризма    

   

   
473 

  
Туризам 

   
   

    
87 451 текуће субвенције 4,000,000 

 
4,000,000 4,000,000  4,000,000 

    
88 451 капиталне субвенције 1,000,000 

 
1,000,000 1,000,000  1,000,000 

      
Извори финансирања 
за функцију 473: 

5,000,000   5.000,000 5,000,000   5.000,000 

     
01 Приходи из буџета 5,000,000 

 
5,000,000 5,000,000  5,000,000 

      
Функција 473: 5,000,000 0 5.000,000 5,000,000 0 5.000,000 

      

Извори финансирања 
за Програмску 
активност 1502-0001: 

            

     
01 Приходи из буџета 5,000,000 

 
5,000,000 5,000,000  5,000,000 

      
Свега за Програмску 
активност 1502-0001: 

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 

          01 Приходи из буџета 5.000.000   5.000,000 5.000.000   5.000,000 

            Свега за Програм 4: 5.000.000 0 5.000,000 5.000.000 0 5.000,000 

 

3 9         
ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 
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0101  

  
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

   

   

 
9.1 

0101-
0001    

Унапређење  услова за 
пољопривредну 
делатност 

   

   

  
 421 

  
Пољопривреда 

   

   

    
89 421 Стални трошкови 100,000 

 
100,000 100,000  100,000 

    
90 423 Услуге по уговору 900,000 

 
900,000 900,000  900,000 

    
91 424 Специјализоване услуге 5,000,000 

 
5,000,000 5,000,000  5,000,000 

    
92 426 Материјал 4,000,000 

 
4,000,000 4,000,000  4,000,000 

      
Извори финансирања 
за функцију 421: 

            

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 

 
10,000,000 10,000,000  10,000,000 

      
Функција 421: 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 

      

Извори финансирања 
за Програмску 
активност 0101-0001: 

            

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 

 
10,000,000 10,000,000  10,000,000 

      
Свега за Програмску 
активност 0101-0001: 

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 

      
Извори финансирања 
за Програм 5:    

   

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 

 
10,000,000 10,000,000  10,000,000 

      
Свега за Програм 5: 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 

3 10         
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

            

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

   

 
10.1 

0401-
0001    

Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности 

   
   

   
550 

  

Заштита животне 
средине: исттаживање 
и развој 

   
   

    
93 423 Услуге по уговору 1,000,000 

 
1,000,000 1,000,000  1,000,000 

    
94 424 

Специјализоване 
услуге 

500,000 
 

500,000 500,000  500,000 

    
95 481 

Дотације невладиним 
организацијама   

0   0 

      
Извори финансирања 
за функцију 550: 

            

     
01 Приходи из буџета 1,500,000 

 
1,500,000 1,500,000  1,500,000 

      
Функција 550: 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 

      

Извори финансирања 
за Програмску 
активност 0401-0001: 

            

     
01 Приходи из буџета 1,500,000 

 
1,500,000 1,500,000  1,500,000 

      
Свега за Програмску 
активност 0401-0001: 

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 

      
Извори финансирања 
за Програм 6:    

   

     
01 Приходи из буџета 1,500,000 

 
1,500,000 1,500,000  1,500,000 

      
Свега за Програм 6: 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 

 

3 11         
ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА  
"ПОЛЕТАРАЦ" 

      
   

  
2001 

   

ПРОГРАМ 8 - 
ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   

   

 
11.1 

2001-
0001    

Функционисање 
предшколских 
установа 
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911 

  
Предшколско 
образовање    

   

    
96 411 

Плате, додаци и 
накнаде запослених 
(зараде) 

16,430,400 
 

16,430,400 16,430,400  16,430,400 

    
97 412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 

2.975,900 
 

2.975,900 2.975,900  2.975,900 

    
98 413 Накнаде у натури 1,265,000 

 
1,265,000 1,265,000  1,265,000 

    
99 414 

Социјална давања 
запосленима 

552,270 
 

      
552.270 

552,270  
      

552.270 

    
100 415 

накнаде за 
запослене 

1,078,000 
 

1,078,000 1,078,000  1,078,000 

    
101 416 

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи 

150,000 
 

150,000 150,000  150,000 

    
102 421 Стални трошкови 1,312,500 250,000 1,562,500 1,312,500 250,000 1,562,500 

    
103 422 Трошкови путовања 200,000 100,000 300,000 200,000 100,000 300,000 

    
104 423 Услуге по уговору 560,000 430,000 990,000 560,000 430,000 990,000 

    
105 424 

Специјализоване 
услуге  

330,000 330,000  330,000 330,000 

    
106 425 

Текуће поправке и 
одржавање  

1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000 

    
107 426 Материјал 

 
2,720,000 2,720,000  2,720,000 2,720,000 

    
108 482 

Порези, обавезне 
таксе, казне и 
пенали 

 
120,000 120,000  120,000 120,000 

    
109 441 камата 

 
105,000 105,000  105,000 105,000 

    
110 512 машине и опрема 2.000.000 1,205,000 3,205,000 2.000.000 1,205,000 3,205,000 

    
111 465 

Остале дотације и 
трансфдери 

2.156.000 
 

2.156.000 2.156.000  2.156.000 

      

Извори 
финансирања за 
функцију 911: 

            

     
01 Приходи из буџета 28,680,070 

 
28.680.070 28,680,070  28.680.070 

     
04 Остали приходи 0 6.260.000 6.260.000 0 6.260.000 6.260.000 

      

Извори 
финансирања за 
Програм 13: 

   
   

     
01 Приходи из буџета 28,680,070 

 
28,680,070 28,680,070  28,680,070 

     
04 Сопствени приходи 0 6.260.000 0 0 6.260.000 0 

      
Свега за Програм 
8: 

28,680,070 6.260.000 34,940,070 28,680,070 6.260.000 34,940,070 

 

3 12 
 

      ОСНОВНЕ ШКОЛЕ          

  
2002 

   

ПРОГРАМ 9 - 
ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   

   

 
12.1 

2002-
0001    

Функционисање 
основних школа    

   

   
912 

  
Основно 
образовање    

   

    
112 463 

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи 

900,000 
 

900,000 900,000  900,000 

    
113 463 Стални трошкови 2,700,000 

 
2,700,000 2,700,000  2,700,000 

    
114 463 

Трошкови 
путовања 

24,300,000 
 

24,300,000 24,300,000  24,300,000 

    
115 463 Услуге по уговору 950,000 

 
950,000 950,000  950,000 

    
116 463 

Текуће поправке и 
одржавање 

3,400,000 
 

3,400,000 3,400,000  3,400,000 

    
117 463 Материјал 1,600,000 

 
1,600,000 1,600,000  1,600,000 
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118 463 

Извршна судска 
решења 

2.000.000 
 

2.000.000 2.000.000  2.000.000 

      

Извори 
финансирања за 
функцију 912: 

            

     
01 Приходи из буџета 35,850,000 

 
35,850,000 35,850,000  35,850,000 

      
Функција 912: 35,850,000 0 35,850,000 35,850,000 0 35,850,000 

      

Извори 
финансирања за 
програмску 
активност 2002-
0001: 

            

     
01 Приходи из буџета 35,850,000 

 
35,850,000 35,850,000  35,850,000 

      

Свега за 
програмску 
активност 2002-
0001: 

35,850,000 0 35,850,000 35,850,000 0 35,850,000 

      

Извори 
финансирања за 
Програм 9: 

   
   

     
01 Приходи из буџета 35,850,000 

 
35,850,000 35,850,000  35,850,000 

      
Свега за Програм 
9: 

35,850,000 0 35,850,000 35,850,000 0 35,850,000 

 

3 13 
0901  

  

ПРОГРАМ 11: 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

   

   

 
13.1 

0901-
0001    

Центар за социјални 
рад    

   

  

 090 

  

Социјална заштита 
некласификована на 
другом месту 

   

   

    
119 463 

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

2,925,000 
 

2,925,000 2,925,000  2,925,000 

    
120 463 

Социјални доприноси на 
терет послодавца   

0   0 

    
121 463 

Накнаде трошкова за 
запослене 

535,000 
 

535,000 535,000  535,000 

    
122 463 Стални трошкови 135,000 

 
135,000 135,000  135,000 

    
123 463 Трошкови путовања 35,000 

 
35,000 35,000  35,000 

    
124 463 Услуге по уговору 90,000 

 
90,000 90,000  90,000 

    
125 463 текуће одржавање 75,000 

 
75,000 75,000  75,000 

    
126 463 Материјал 325,000 

 
325,000 325,000  325,000 

    
127 463 

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

350,000 
 

350,000 350,000  350,000 

    
128 463 једнократне помоћи 3,500,000 

 
3,500,000 3,500,000  3,500,000 

    
129 463 

Новчане казне и пенали 
по решењу судова 

30,000 
 

30,000 30,000  30,000 

      
Извори финансирања 
за функцију 070: 

            

          
   

     
01 Приходи из буџета 8,000,000 

 
8,000,000 8,000,000  8,000,000 

      
Функција 070: 8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 

      

Извори финансирања 
за Програмску 
активност 0901-0001: 

            

     
01 Приходи из буџета 8,000,000 

 
8,000,000 8,000,000  8,000,000 

      
Свега за Програмску 
активност 0901-0001: 

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 

 
13.2 

0901-
0005    

Активности Црвеног 
крста    

   

   
090 

  

Функција: Социјална 
заштита 
некласификована на 
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другом месту 

    
130 481 

донације невладиним 
организацијама 

4,635,789 
 

4,635,789 4,635,789  4,635,789 

      
Извори финансирања 
за функцију 090: 

            

     
01 Приходи из буџета 4,635,789 

 
4,635,789 4,635,789  4,635,789 

      
Функција 090: 4,635,789 0 4,635,789 4,635,789 0 4,635,789 

      

Извори финансирања 
за Програмску 
активност 0901-0005: 

      
   

     
01 Приходи из буџета 4,635,789 

 
4,635,789 4,635,789  4,635,789 

      
Свега за Програмску 
активност 0901-0005: 

4,635,789 0 4,635,789 4,635,789 0 4,635,789 

          
   

      
Извори финансирања 
за Програм 11:    

   

     
01 Приходи из буџета 12,635,789 

 
12,635,789 12,635,789  12,635,789 

      
Свега за Програм 11: 12,635,789 0 12,635,789 12,635,789 0 12,635,789 

 

3 14 
1801  

  

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

   

   

 
14.1 

1801-
0001    

Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите 

   

   

  
 740 

  
Услуге јавног здравства 

   

   

    
131 464 

Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

10,000,000 
 

10,000,000 10,000,000  10,000,000 

    
132 464 

Текуће поправке и 
одржавање   

0   0 

      
Извори финансирања за 
функцију 740: 

            

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 

 
10,000,000 10,000,000  10,000,000 

      
Функција 740: 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 

      

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1801-0001: 

            

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 

 
10,000,000 10,000,000  10,000,000 

      
Свега за Програмску 
активност 1801-0001: 

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 

      
Извори финансирања за 
Програм 12:    

   

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 

      
Свега за Програм 12: 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 

 

3 15         
НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА 
"МЕРОШИНА" 

      
   

  
1201 

   

ПРОГРАМ 13 - 
РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ 

   

   

 
15.1 

1201-
0001    

Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

   

   

   
820 

  
Услуге културе 

   
   

    
133 411 

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 
(зараде) 

      
7.834,312  

7.834.312 
      

7.834,312 
 7.834.312 

    
134 412 

Социјални 
доприноси на 
терет 
послодавца 

1,403,050 
 

1,403 ,050 1,403,050  1,403 ,050 
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135 413 Накнаде у натури 200,000 

 
200,000 200,000  200,000 

    
136 414 

Социјална 
давања 
запосленима 

413,138 
 

413,138 413,138  413,138 

    
137 415 

Накнаде 
трошкова за 
запослене 

900,000 
 

900,000 900,000  900,000 

    
138 416 

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи 

100,000 
 

100,000 100,000  100,000 

    
139 421 Стални трошкови 903,000 

 
903,000 903,000  903,000 

    
140 422 

Трошкови 
путовања 

300,000 
 

300,000 300,000  300,000 

    
141 423 Услуге по уговору 705,000 

 
705,000 705,000  705,000 

    
142 424 

Специјализоване 
услуге   

0   0 

    
143 425 

Текуће поправке 
и одржавање 

500,000 
 

500,000 500,000  500,000 

    
144 426 Материјал 425,000 

 
425,000 425,000  425,000 

    
145 482 

Порези, обавезне 
таксе, казне и 
пенали 

20,000 
 

20,000 20,000  20,000 

    
146 483 

новчане казне и 
пенали 

150,000 
 

150,000 150,000  150,000 

    
147 511 

Зграде и 
грађевински 
објекти 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000  2,000,000 

    
148 512 машине и опрема 1,754,000 

 
1,754,000 1,754,000  1,754,000 

    
149 465 

Остале дотације 
и трансфери 

1.025.000 
 

1.025.000 1.025.000  1.025.000 

      

Извори 
финансирања за 
функцију 820: 

            

     
01 

Приходи из 
буџета 

18,632,500 
 

18,632,500 18,632,500  18,632,500 

      
Функција 820: 18,632,500 0 18,632,500 18,632,500 0 18,632,500 

      

Извори 
финансирања за 
програмску 
активност 1201-
0001: 

            

     
01 

Приходи из 
буџета 

18,632,500 
 

18,632,500 18,632,500  18,632,500 

      

Свега за 
програмску 
активност 1201-
0001: 

18,632,500 0 18,632,500 18,632,500 0 18,632,500 

 
15.2 

1201-
0002    

Подстицаји 
културном и 
уметничком 
стваралаштву 

   
   

   
820 

  
Услуге културе 

   
   

    
150 424 

Специјализоване 
услуге 

2,600,000 150,000 2,750,000 2,600,000 150,000 2,750,000 

    
151 515 

Нематеријална 
имовина 

399,000 
 

399,000 399,000  399,000 

      

Извори 
финансирања за 
функцију 820: 

            

     
01 

Приходи из 
буџета 

2,999,000 
 

2,999,000 2,999,000  2,999,000 

     
04 Остали приходи 

 
150.0000 

 
 150.0000  

      
Функција 820: 2,999,000 

 
2,999,000 2,999,000  2,999,000 

      

Свега за 
прогр.актоивнос
т 1201-0002 

2.999.0000 150.000  3.149.000  2.999.0000 150.000  3.149.000  
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Свега за 
Програм 13: 

21,631,500 150.000 21,781,500 21,631,500 150.000 21,781,500 

 

3 16 1301 
   

ПРОГРАМ 14 - 
РАЗВОЈ 
СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

   

   

 
16.1 

1301-
0001    

Подршка 
локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима 

   

   

  

 810 

  

Услуге 
рекреације и 
спорта 

   

   

    
152 481 

Дотације 
невладиним 
организацијама 

  
0 

   

      

Извори 
финансирања за 
функцију 810: 

            

     
01 

Приходи из 
буџета 

5,000,000 
 

5,000,000 5,000,000  5,000,000 

      
Функција 810: 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 

      

Извори 
финансирања за 
Програмску 
активност 1301-
0001: 

            

     
01 

Приходи из 
буџета 

5.000.000 
 

5.000.000 5.000.000  5.000.000 

      

Свега за 
Програмску 
активност 1301-
0001: 

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 

      
Свега за 
Програм 14: 

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 

      
Свега за раздео 
3: 

438.400.359 0 438.400.359 438.400.359 0 438.400.359 

      
УКУПНИ 

РАСХОДИ 
И ИЗДАЦИ 

468.330.359 6.410.000 
474.740.359 

 
468.330.359 6.410.000 

474.740.359 
 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“, а 
примењиваће се од 01.јануара 2015.године 
 
 

Број: 400-128      
У Мерошини, 27.02.2015..године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 
 
 

Председни 
Микић Горан, с.р. 
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 5. 

 
На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 

33. став 1. тачка 5, члана 34. и члана 35. Закона о 
ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 
110/09 и 92/11), члана 10. Уредбе Владе 
Републике Србије о саставу и начину рада 
штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, 
број 98/10) и члана 34. Статута општине 
Мерошина(„Сл. лист  Града Ниша“, број 78/08), 

Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној 27. фебруара 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К А 

о формирању Штаба за ванредне 

ситуације општине Мерошина 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се састав и начин 

рада Штаба за ванредне ситуације општине 
Мерошина. 

Члан 2. 
За координације и руковођење заштитом и 

спасавањем у ванредним ситуацијама,у складу са 
Законом, као оперативно и стручно тело, образује 
се Штаб за ванредне ситуације општине 
Мерошина. 

 
Члан 3. 

Штаб за ванредне ситуације општине 
Мерошина чине: 

1. Председник општине Мерошина-
командант штаба Бојан Нешић,               
руководи заштитом и спасавањем на 
територији Општине и наређује 
организовање и спровођење мера 
заштите и спасавања у складу са 
Законом и другим прописима 

2. Заменик председника општине-заменик 
команданта Бојан Сибиновић, 
координатор свих оперативних 
активности у одсуству команданта 
штаба 

3. Представник организационе јединице 
надлежне службе-начелник штаба 
Милош Глишић, координатор свих 
оперативних активности,прати стање 
у вези са заштитом и спасавањем у 
ванредним ситуацијама 

4. Начелник општинске управе Мерошина-
члан штаба Драган Петровић, 
координатор свих оперативних 
активности 

5. Директор Дирекције за изградњу 
општине Мерошина-члан штаба Јовица 
Марковић, у штабу координатор свих 
оперативних активности у случају 
поплава,клизишта 

6. Директор Дома здравља Мерошина-
члан штаба Душица Милорадовић, 
координатор свих оперативних 
активности у случају 
радиолошке,хемијске и биолошке 
заштите 

7. Директор Центра за социјални рад 
Мерошина-члан штаба Душица 
Петровић, координатор свих 
оперативних активности у случају 
случају збрињавања угрожених и 
настрадалих 

8. Директор Ветеринарске станице 
Мерошина-члан штаба Владимир 
Ђорић, координатор свих 
оперативних активности у случају 
асанације терена 

9. Руководилац ПД“Југоисток“-ЕД 
Прокупље-Пословница Мерошина-члан 
штаба Слободан Тодоровић, 
координатор свих оперативних 
активности у случају хитног 
успостављања неопходних служби 
од јавног интереса      

10. Секретар основне организације Црвеног 
крста Мерошина-члан штаба Оливера 
Микић, координатор свих 
оперативних активности у случају 
евакуације  

11. Командир полицијске станице 
Мерошина-члан штаба Новица 
Јовановић, координатор свих 
оперативних активности са аспекта 
безбедности грађана и имовине у 
случају елементарних непогода 

 
Члан 4. 

Штаб за ванредне ситуације општине 
Мерошина обавља следеће послове: 

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

2) руководи и координира спровођење мера 
и задатака цивилне заштите 

3) разматра и даје мишљење на предлог 
Процене угрожености и предлог Плана 
заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама 

4) прати стање и организацију система 
заштите и спасавања и предлаже мере за 
њихово побољшање 

5) наређује употребу снага заштите и 
спасавања, средства помоћи и других 
средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама 

6) стара се о редовном информисању и 
обавештавању становништва о ризицима, 
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опасностима и предузетим мерама за 
смањење ризика од катастрофа 

7) разматра организацију, опремање и 
обучавање јединица цивилне заштите, 
овлашћених и оспособљених правних 
лица 

8) сарађује са надлежним органима заштите 
и спасавања суседних држава у 
ванредним ситуацијама 

9) наређује приправност-спремност за 
ванредне ситуације 

10) процењује угроженост од настанка 
ванредне ситуације 

11) израђује предлог годишњег плана рада и 
годишњи извештај о раду 

12) спроводи годишњи плана рада 
13) сарађује са штабовима суседних јединица 

локалне самоуправе 
14) именује поверенике и заменике 

повереника у насељеним местима 
15) разматра и предлаже доношење одлуке о 

организацији заштите и спасавања на 
територији опшштине Мерошина 

16) подноси скупштини општине на усвајање 
предлог годишњег плана рада и годишњи 
извештај о раду 

17) ангажује оспособљена правна лица и 
друге организације од значаја за општину 
Мерошина 

18) доноси наредбе, закључке и препоруке. 
 

Члан 5. 
Штаб за ванредне ситуације општине 

Мерошина, по потреби образује помоћне стручно-
оперативне тимове за специфичне задатке 
заштите и спасавања. 

 
Члан 6. 

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације 
доноси председник општине на предлог Штаба за 
ванредне ситуације општине Мерошина. 

Ванредна ситуација се проглашава ОДМАХ 
по сазнању за непосредну опасност од њеног 
наступања, а може бити проглашена и пошто је 
наступила у случају да се непосредна опасност од 
наступања није могла предвидети или ако због 
других околности није могла бити проглашена 
одмах после сазнања за непосредну опасност од 
њеног наступања. 

Ванредна ситуација се укида престанком 
опасности, тј. престанком потребе за 
спровођењем мера заштите и спасавња од 
елементарних непогода и других несрећа. 

 
Члан 7. 

Припрема, обука и опремање Штаба за 
ванредне ситуације општине Мерошина 
финансира се из буџета општине Мерошина. 

 
 

 

Члан 8. 
Стручне и административно-техничке 

послове потребне за рад општинског Штаба врши 
Одељење за непривредне делатности и општу 
управу општине Мерошина у сарадњи са 
представником Управе за ванредне ситуације у 
Нишу-Одељења за цивилну заштиту. 

 
Члан 9. 

Штаб за ванредне ситуације доноси 
Пословник о раду.Контролу утрошка средстава 
Штаба за ванредне ситуације општине Мерошина 
врши Одељење за финансије Опшштинске управе 
општине Мерошина. 

Извештај о утрошку средстава разматра 
Општинско веће општине Мерошина. 

 
Члан 10. 

Одлука о формирању Штаба за ванредне 
ситуације општине Мерошина ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“. 

 
Број:822-109 
У Мерошини, 27.02.2015.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 

 
Председник  

Горан Микић,с.р. 
 
 6. 

 
На основу члана 41а.став 4. Закона о 

заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 
36/2009, 88/2010 и 91/2010) и члана 34. Статута 
општине Мерошина(„Службени лист Града Ниша”, 
бр. 32/2013-пречишћен текс, 36/2014 и 81/2014), уз 
претходно прибављену сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине број: 
353-02-00852/2014-08 од 03.02.2015. године, и 
Споразума између Града Ниша и општине 
Мерошине о проглашавању заштићеног подручја 
бр.501-26 од 20.01.2014. године,  

Скупштина општине Мерошина, на 
седници одржаној 27. фебруара 2015. године, 
донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 

„ЛАЛИНАЧКА СЛАТИНА” 

 
Члан 1. 

 
Слатина у подножју планине Јастребац 

ставља се под заштиту као Споменик природе 
„Лалиначка слатина“ и утврђује за заштићено 
подручје локалног значаја - III категорија (у даљем 
тексту: Споменик природе). 
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Члан 2. 
 

Споменик природе ставља се под заштиту 
ради очувања слатине, које спадају у ред 
фрагилних и веома угрожених станишта.Такође, 
на овом подручју забележен је велики диверзитет 
биљних и животињских врста, у оквиру кога се 
нарочито издвајају васкуларне биљке (226 врста) 
и птице (37 врста), од којих велики број спада у 
строго заштићене врсте. 

 
Члан 3. 

 
Подручје Споменика природе се налази у 

источној Србији, на речним терасама леве обале 
реке Јужне Мораве, у близини села Лалинске 
Појате, северозападно од града Ниша. 

Споменик природе се административно 
налази на територијама Града Ниша и општине 
Мерошина. 

Члан 4. 
 

Опис границе Споменика природе 
започиње од тачке у тромеђи К.О. Дудулајце, К.О. 
Сечаница и К.О. Лалинац, што је и тромеђа 
општина Мерошина, Ниш- Црвени Крст и Ниш- 
Палилула. Из  те тачке (тромеђе), граница у 
правцу северозапада прати границу  К.О. 
Сечаница и Дудулајце до тромеђе К.О. Сечаница и 
к.п. бр. 2575/2 и к.п. бр.2565/17 у К.О. Дудулајце, 
затим граница даље скреће кроз К.О. Дудулајце у 
правцу југозапада северозападним странама 
к.п.бр.2575/2, 2575/1, 2574, 2565/19, 2565/18, 
2573/1 и 2569, стиже до пута (к.п.бр. 3549), чијом 
источном страном продужава у правцу југа до 
раскрснице путева (к.п.бр. 3549 и 3548), затим 
сече к.п.бр.  3548 у правцу  тромеђе к.п.бр. 3548, 
2906/1 и 3550, одакле наставља у правцу 
северозапада североисточном страном  к.п.бр. 
3548 до тромеђе к.п.бр.3548, 2608 и 2609. Од те 
тромеђе граница се простире  кајугозападу 
спољним, северозападним странама к.п.бр. 2608, 
2607, 2606, 2605, 2604, 2601, 2600, 2599, 2598, 
2620, 2625, 2595, 2626, 2793/2, 2793/1 и 3030, 
скреће на северозапад североисточним странама 
к.п.бр.3031, 3035, 3036, 2776, 2774/2, 2774/1, 2771 
и 2770, опет скреће ка југозападу северозападном 
страном к.п.бр.2770 до тромеђе к.п.бр.2770, 2769 и 
3054. Из те тромеђе граница скреће на југоисток и 
прати  југозападне стране к.п.бр. 2770, 2772/1, 
2772/2, 2773/1, 2773/2, 2773/3, 2773/4, 2773/5, 
3036, 3035,  3034,  3027, 3023, 3022/1, 3022/2, 
3022/3, 3022/4, 3014, 3009/1, 3009/2, 3008, 2987/1, 
2987/2 и 2987/3 сече 3550 ( пут) и у истом правцу 
продужава југозападним странама к.п.бр. 2986/1, 
2983, 3258, 3339 и 3342 до границе  К.О. 
Дудулајце и Ниш – Палилула. Ту границу прелази 
у К.О. Ниш – Палилула у правцу истока, сече 
к.п.бр. 6686 (пут), продужава северном страном 
к.п.бр. 6693 (пут), сече  к.п.бр. 6689 (пут) и 

наставља северном страном к.п.бр.6692 до 
тромеђе к.п.бр.6692, 6691 и 5426, одакле сече 
к.п.бр.6691 и 6622, а источном страном к.п.бр.6622 
скреће на север до тромеђе к.п.бр.6703, 6711 и 
6622.Из те тромеђе скреће на исток и прати јужну 
страну к.п.бр.6711 до тромеђе к.п.бр.6711, 5609 и 
6707, одакле скреће на север, сече к.п.бр.6711 и 
продужава источним странама к.п.бр.6623 (поток) 
и 6622 (поток), до ушћа са Дудулајском реком тј.до 
к.п.бр. 6620 (река), одакле скреће на северозапад 
и прати североисточну страну к.п.бр.6620, тј.леву 
обалу Дудулајске реке, до кордината Y=7651655 и 
X=4800665 где пресеца  к.п.бр. 6620 у правцу 
тромеђе к.п.бр.6671/1 и 6671/2, у К.О. Лалинац и 
К.О. Сечаница и излази на границу К.О. Лалинац и 
Сечаница. На даље, граница прати границу тих 
двеју К.О. у правцу северозапада до тромеђе К.О. 
Сечаница, Лалинац и Дудулајце, што је и почетна 
тачка описа граница Споменика природе. 

 
Површина Споменика природе износи 251 

ha 75 a и 18 m
2
, од чега 62 ha 98 a 32 m

2
  (25,02%) 

у државној, а 188 ha 76 а 86 m
2
 (74,98%) у 

приватној својини.     
Опис граница Споменика природе са 

графичким приказом одштампан је уз ову Одлуку и 
чини њен саставни део. 

 
Члан 5. 

 
На подручју Споменика природе 

установљавају се режими заштите II и III степена. 
Режим заштите II степена обухвата 

површину од 35 ha 63 a 37 m
2
, односно 14,15% 

укупне површине Споменика природе, од чега је 
39,83% у приватној, а 60,17% у државној својини; 
утврђен је на три издвојене целине: 

• Локалитет I – северни, површине 10 ha 
59 а 66 m

2
, у приватној својини је 10 ha 

52 а 85 m
2
, односно  99,36 %, а у 

државном 6 а 81 m
2
, односно 0,64%; 

• Локалитет II – централни, површине 6 
ha 55 а 28 m

2
, у приватном својини је 3 

ha 66 а 60 m
2
, односно 55,95%, а у 

државном 2 ha 88 а 68 m
2
, односно 

44,05%; 
• Локалитет III – јужни са баром, 

површине 18 ha 48 а 43 m
2
, у државној 

својини је 100%. 
 

Режим заштите III степена обухвата 
површину од 216 ha 11 а 81m

2
, односно 85,85% ук 

упне површине Споменика природе, од 
чега је 19,22% у државној, а 80,78% у приватној 
својини. 

Члан 6. 
 

У режиму II степена заштите могу се 
вршити управљачке интервенције у циљу 
рестаурације, ревитализације и укупног 
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унапређења заштићеног подручја, без последица 
по примарне вредности њихових природних 
станишта, популација, екосистема, обележја 
предела и објеката геонаслеђа, обављати 
традиционалне делатности и ограничено 
користити природни ресурси на одржив и строго 
контролисан начин. 

Осим активности које су забрањене/ 
ограничене законом којима се уређује заштита 
природе и подзаконским актом којим се уређују 
режими заштите, у режиму заштите II степена 
одређују се следеће мере заштите којима се 

Забрањује: 
• свака промена постојеће морфологије терена 

и измена хидродинамичких каратеристика и 
режима, као и сви други радови и 
интервенције које могу утицати на измену 
хидролошког  режима подземних и 
површинских вода; 

• изградња објекта саобраћајне, енергетске, 
комуналне и туристичке инфраструктуре, 
стамбених и економских објеката, викендица и 
објеката пољопривредних газдинства; 

• експлоатација минералних сировина, 
материјала речних корита, преоравање 
слатинских површина и природних травњака, 
уношење инвазивних алохтоних врста; 

• промена намене земљишта, осим у циљу 
заштите и развоја природног добра; 

• паљење ватре; 
• брање, кидање и на било који начин 

уништавање биљног покривача са 
представницима строго заштићених и 
заштићених врста флоре; 

• активности које доводе до значајног 
узнемиравање птица у периоду размножавања 
(март- јул); 

• организовање јавних скупова и 
манифестација. 

 
Режим заштите II степена ограничава радове и 

активности на: 
 
• радове и активности везане за научна 

истраживања и праћење природних процеса; 
• извођење мера активне заштите и унапређења 

ретких и угрожених биљних и животињских 
врста; 

• спровођење одговарајућих мера 
противпожарне и противерозионе заштите; 

• сакупљање дивљих биљних и животињских 
врста, које су под контролом коришћења и 
промета. 
 

У режиму III степена заштите могу се 
вршити управљачке интервенције у циљу 
рестаурације, ревитализације и укупног 
унапређења заштићеног подручја, развој села и 
унапређење сеоских домаћинстава, уређење 
објеката културно-историјског наслеђа и 

традиционалног градитељства, очување 
традиционалних делатности локалног 
становништва, селективно и ограничено 
коришћење природних ресурса и простора уз 
потребну инфраструктурну и другу изградњу. 

 
Осим активности које су забрањене/ 

ограничене законом којима се уређује заштита 
природе и подзаконским актом којим се уређују 
режими заштите, у режиму заштите III степена 
одређују се следеће мере заштите којима се 

 
Забрањује: 

• промена намена површина, осим у циљу 
заштите и развоја природног добра; 

• преоравање и мелиорација травнатих 
станишта, као и извођење активности које могу 
довести од оштећења или деградације 
станишта (уклањање травног покривача са 
слојем земље); 

• експлоатација минералних и неминералних 
сировина и отварање позајмишта земље и 
камена,  осим ограниченог и строго 
контролисаног  коришћења камена, глине и 
другог материјала, на традиционални начин за 
потребе постојећих сеоских домаћинства; 

• извођење хидрогеолошких истраживања и 
радова без сагласности Завода и Управљача; 

• уништавање и сакупљање строго заштићених 
и заштићених биљних и животињских врста; 

• изградња каптажа и одвођење воде, осим  за 
потребе водоснабдевања; 

• испуштање непречишћених отпадних вода, као 
и вода неодговарајућег квалитета у потоке и 
реке; 

• формирање мрциништа; 
• пресецање уобичајених коридора дневно-

ноћних и сезонских миграција животиња; 
• изградња објекта, коришћење средстава и 

направа, који на било који начин угрожавају 
дивље животиње и ремете њихове 
свакодневне активности; 

• сакупљање свих развојних облика органских 
врста (јаја, ларве...); 

• паљење ватре, осим на местима одређеним за 
ту намену; 

• уношење генетички модификованих 
организма; 

• узнемиривање птица, посебно у периоду 
гнежђења; 

• изградња објекта и њихово инфраструктурно 
опремање до доношења одговарајућег 
планског акта, осим адаптације, санације и 
реконструкције већ постојећих сеоских, 
стамбених и туристичко-рекреативних 
објеката, као и оних који су предвиђени 
усвојеним програмима, плановима и основама; 

• просецање било које нове саобраћајнице,  
уколико није утврђена важећим просторним 
или урбанистичким планом, или гранским 
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основама које су усаглашене са режимима и 
мерама заштите подручја. 
Режим заштите III степена ограничава радове 

и активности на: 
• изградњу, инфраструктурно опремање и 

уређење простора за потребе образовног и 
научног рада; 

• монитроринг стања животне средине, 
контролисана едукација и популаризација, која 
треба вршити по посебним условима заштите 
природе. 

Члан 7. 
 

Споменик природе поверава се на 
управљање Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу Града Ниша“ (у даљем тексту: 
Управљач). 

Члан 8. 
 

Осим обавеза које има на основу закона 
којим се уређује заштита природе, Управљач је 
овлашћен и дужан нарочито да:  
•  донесе план управљања,  
•  изврши усаглашавањепостојеће просторно-

планске документације (Просторни план 
Републике Србије, шумске, водопривредне, 
ловне, риболовне и др. основе), с обзиром да 
је реч о заштићеном природном подручју, 

•  донесе програм управљања заштићеним 
подручјем, 

• покрене израду програма развоја туризма, 
сточарства, образовања и других развојно-
образовних програма у границама заштићеног 
подручја, 

•  обезбеди одговарајућа новчана средства за 
реализацију планова, 

•  донесе акт о утврђивању висине накнаде за 
коришћење заштићеног подручја, 

•  организује службу надзора и контроле, ради 
ефикаснијег управљања, 

•  обележи границу Споменика природе и 
режима заштите, 

•   постави знакове и табле обавештења, 
• успостави тесну сарадњу са локалним 

становништвом, локалном самоуправом, 
невладиним организацијама, привредним и 
ванпривредним организацијама и 
међународним организацијама ради 
покретања пројеката заштите и развоја. 
 

Управљач испуњава наведене обавезе у 
сарадњи са локалном самоуправом, односно 
општинском јавном службом, а уз стручну помоћ 
Завода за заштиту природе Србије. 

 Управљач је дужан да у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове уредбе, изврши упис 
делатности управљања заштићеним подручјем у 
складу са прописима којима се уређује 
класификација делатности и регистрација 
удружења. 

Члан 9. 
 

Очување, унапређење, одрживо 
коришћење и приказивање природних и других 
вредности подручја Споменика природе спроводи 
се према плану управљања који доноси 
Управљач на период од 10 година (у даљем 
тексту: План управљања), са садржином и на 
начин прописан законом којим се уређује заштита 
природе. 

План управљања, између осталог, садржи 
и превентивне мере заштите од пожара у складу 
са законом који уређује заштиту од пожара и 
прописима донетим на основу тог закона. 

На План управљања сагласност даје 
орган јединице локалне самоуправе надлежан 
за послове заштите животне средине, по 
претходно прибављеном мишљењу Завода за 
заштиту природе Србије. 

План управљања Управљач ће донети и 
доставити органу јединице локалне самоуправе 
надлежном за послове заштите животне средине 
најкасније у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Управљач је дужан да једном у три 
године анализира спровођење Плана 
управљања и остварене резултате и по потреби 
изврши његову ревизију. 

План управљања остварује се годишњим 
програмима управљања, који садрже нарочито: 
сажет приказ природних и других вредности 
заштићеног подручја, циљеве заштите и 
одрживог коришћења, могућности и ограничења 
за њихово остваривање; детаљан приказ 
годишњих задатака на чувању, одржавању, 
унапређењу, приказивању и одрживом 
коришћењу заштићеног подручја за потребе 
науке, образовања, рекреације и туризма и 
укупног социо-економског развоја; приказ 
конкретних послова на изради и доношењу 
управљачких докумената, првенствено Плана 
управљања, акта о унутрашњем реду и чуварској 
служби и акта о накнади за коришћење 
заштићеног подручја; приказ задатака на 
обележавању заштићеног подручја, заснивању 
информационог система и противпожарној 
заштити; приказ субјеката и организационих и 
материјалних услова за извршења програма, 
висине и извора потребних финансијских 
средстава 

До доношења Плана управљања, 
Управљач ће послове заштите и развоја 
заштићеног подручја обављати према 
привременом програму управљања који ће донети 
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке, уз сагласност органа локалне самоуправе 
надлежног за послове заштите животне средине.  

Извештај о остваривању годишњег 
програма за претходну годину и годишњи програм 
управљања за наредну годину, Управљач 
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доставља надлежном органу до 15.децембра 
текуће године, а извештај о остваривању Плана 
управљања, најкасније 60 дана пре истека 
периода за који је План управљања донет. 
 

Члан 10. 
 

Управљач ће у року од шест месеци о дана 
ступања на снагу ове Одлуке, извршити 
идентификацију граница заштићеног подручја на 
терену и њихово обележавање на прописани 
начин. 

Члан 11. 
 

Управљач је дужан да обезбеди 
унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у 
складу са правилником о унутрашњем реду и 
чуварској служби који доноси уз сагласност органа 
локлане самоуправе надлежног за послове 
заштите животне средине. 

Актом из става 1.овог члана утврђују се 
правила за спровођење прописаних режима 
заштите, а нарочито: начин и услови понашања 
посетилаца, власника и корисника непокретности 
при кретању, боравку и обављању послова на 
заштићеном природном добру, места, површине и 
објекти у којима се ограничава кретање или 
забрањује и ограничава обављање одређених 
радњи, као и трајање тих мера; врсте дивљих 
биљака и животиња и других природних вредности 
које је забрањено уништавати,оштећивати; врсте 
дивљих биљака и животиња чије је коришћење, 
односно брање, сакупљање и излов ограничено, 
као и начин и услови обављања тих радњи; начин 
сарадње са физичким лицима, предузетницима и 
правним лицима која по различитом основу 
користе или су заинтересовани за коришћење 
природних богатстава и простора; услови заштите 
приликом обављања научних истраживања и 
образовних активности, као и начин чувања и 
одржавања заштићеног природног добра. 

Правила одређена актом из става 1.овога 
члана и друге неопходне информације за 
спровођење режима заштите, Управљач је дужан 
да јавно огласи и на погодан начин учини 
доступним посетиоцима и корисницима. 

Висину, начин обрачуна и плаћања 
накнаде за коришћење заштићеног подручја 
одређује својим актом Управљач у складу са 
критеријумима које прописује Влада. 

На акт из става 4.овога члана сагласност 
даје орган локлане самоуправе надлежан за 
послове заштите животне средине. 

Управљач је дужан да средства од 
накнада за коришћење заштићеног подручја 
користи за заштиту, развој и унапређење 
заштићеног подручја.Ова средства од накнада, 
Управљач је дужан да води на посебном рачуну. 

 
 
 

Члан 12. 
 
Финансирање заштићеног подручја 

обезбеђује се из: 
1) средстава буџета јединице локалне 

самоуправе (Општине Мерошина и Града Ниша);  
2) средстава обезбеђених за реализацију 

програма, планова и пројеката у области заштите 
природе; 

3) накнада за коришћења заштићеног 
подручја; 

4) прихода остварених у обављању 
делатности и управљања заштићеним подручјем; 

5) донација, поклона и помоћи; 
6) других извора у складу са законом. 

 
Члан 13. 

 
Планови уређења простора, 

водопривредне и друге основе и други програми 
који обухватају заштићено подручје, усагласиће се 
са Просторним планом Републике Србије и 
планом управљања из члана 9.ове Одлуке. 
 

Члан 14. 
 

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

Број: 633-111 
У  Нишу, 27.02.2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 

 
 7. 
 
 На основу члана 41. ст.4. Закона о заштити 
природе (''Сл.гласник РС'', бр. 36/09, 88/2010 и 
91/2010-исправка) и члана 34. Статута општине 
Мерошина (''Сл.лист Града Ниша'', бр. 78/08), уз 
сагласност Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине број  350- 01- 11 / 2014- 
09 од  06.02.2015.године, 
 Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној 27.фебруара 2015. године, донела је  

 

   О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ 

ОДЛИКА ''ТАТКОВА ЗЕМУНИЦА'' 

 
Члан 1. 

 
 Шумски комплекс у Централној Србији, на 
јужној падини планине Мали Јастребац, ставља се 
под заштиту као  Предео изузетних одлика 
''Таткова земуница'' и утврђује за заштићено 
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подручје локалног значаја, односно III категорије (у 
даљем тексту: Заштићено подручје). 
 

Члан 2. 
 

 Заштићено подручје се ставља под заштиту 
ради очувања његових биолошко-еколошких, 
естетских и културно-историјских вредности. 
Предметни простор је саставни део ширег 
окружења буково- храстових шума јужног дела 
планине Мали Јастребац. 
 

Члан 3. 
 
 Заштићено подручје се административно 
налази на територији Општине Мерошина, у 
Централној Србији. Површина  Заштићеног 
подручја износи укупно 361 ха 86 а 09 м

2
 од чега је 

345 ха 81 а 68м
2
 у државној својини, а 16 ха 04 а  

41м
2 
 у приватној својини.  

 
Члан 4. 

 Заштићено подручје је смештено између 
корита Крајковачке реке и Јасичког потока са 
источне стране и гребенског дела Малог 
Јастребца са западне  стране са врховима 
Љутички крст (904м), Црвени брег (881м) и Големи 
лаз (770м). 
 Заштићено подручје припада КО Девча 
(КП.део 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 
1/12, 1/13, 1/14, 3, 20/1, 20/2, 30, 31/1, 31/2, део 
32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 44, 45, 50/2, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, део 86, део 87, део 88, 
89, 91, део 92, део 3771, 3775/1, део 3775/2, 3778 и 
3779). Све наведене парцеле налазе се под 
режимом заштите III степена, док режим заштите II 
степена обухвата део кп.1/1, КО Девча. 
 Графички приказ и опис граница Заштићеног 
подручја са прописаним режима заштите 
одштампани су уз ову одлуку и чине њен саставни 
део. 
 

Члан 5. 
 У Заштићеном подручју установљавају се 
режими заштите II и III степена. 
 Режим заштите II степена обухвата 
површину од 9 ха 48а 56 м

2
 (површина ''Таткове 

земнунице'' је 8 ха 99 а 56м
2
, а друге земунице 49 

а),  што чини 3% укупне површине.  
 Режим заштите III степена обухвата 
површину од 352ха 37а 53 м

2
 што чини 97% укупне 

површине.  
Члан 6. 

 
 На простору заштићеног подручја забрањују 
се, односно ограничавају се радови и активности 
који су забрањени/ ограничени   законом којим се 
уређује заштита природе и подзаконским актом 
којим се уређују режими заштите.  

У режиму заштите II степена заштите могу 
се вршити управљачке интервенције у циљу 
рестаурације,  ревитализације и укупног 
унапређење заштићеног подручја, без последица 
по примарне вредности њихових природних 
станишта, популација, екосистема, обележја 
предела и објеката геонаслеђа, обављати 
традиционалне делатности и ограничено 
користити природни ресурси на одржив и строго 
контролисан начин. 
 Режиму заштите II степена радове и  
активности ограничава на : 

- одржавање земуница (Таткове 
земунице и друге земунице), 

- споменичког комплекса и прилазних 
саобраћајница. Код друге земунице у 
52 одељењу ГЈ „Мали Јастребац“ 
дозвољавају се радови на обнови 
поклопца (плоча која је прекривала 
земуницу); 

- газдовање шумама и шумским 
земљиштем код Таткове земунице, 
утврђеним плановима и основама 
газдовања шумама којима се 
обезбеђује побољшање састојинског 
стања, уз примену мера неге у виду 
прореда умерене јачине захвата. 

У режиму III степена заштите могу се 
вршити управљачке интервенције у циљу  
рестаурације, ревитализације и укупног 
унапређења заштићеног подручја, развој села и 
унапређења сеоских домаћинстава, уређење 
објеката културно-историјског наслеђа и 
традиционалног градитељства, очување 
традиционалних делатности локалног 
становништва, селективно и ограничено 
коришћење природних ресурса и простор уз 
потребну инфраструктурну и другу изградњу. 
 У границама режима заштите III степена  
дозвољено је коришћење шума и шумског 
земљишта у складу са плановима и основама 
газдовања шумама за ово подручје.  
 На целом Заштићеном подручју у смислу 
његовог одржавања уређивања и развоја 
ограничавају се активности и делатности на 
изградњу (реконструкцију) објеката туристичког 
смештаја, инфраструктурне мреже и 
инфраструктурних објеката, у складу са одрживим 
коришћењем природних вредности и капацитетом 
простора. 
 На целом Заштићеном подручју забрањи су 
сви радови и активности који оштећују, нарушавају 
и мењају његове особине и вредности. 
 

Члан 7. 
 
 Заштићено подручје  поверава се на 
управљање Јавном предузећу за газдовање 
шумамам ''Србија шуме'' из Београда ( у даљем 
текасту: Управљач). 
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Члан 8. 
 

 У складу са Законом којим се уређује 
заштита природе , Управљач је овлашћен и дужан 
нарочито да : 

- чува заштићено подручје и спроводи 
прописане режиме заштите; 

- утврђује и промовише Заштићено 
подручје; 

- доноси план управљања, акт о 
унутрашњем реду и чуварској служби 
утврђен актом о заштити; 

- обележи заштићено подручје, границе 
и режим заштите у складу са посебним 
Правилником о начину обележавања; 

- осигура неометано одбијање 
природних процеса и одрживог 
коришћења заштићеног подручја; 

- даје сагласност за обављање научних 
истраживања, извођење истражних 
радова, снимање филмова, 
постављање привремених објеката на 
површинама у заштићеном подручјуи 
даје друга одобрења у складу са овим 
законом и правилником о унутрашњем 
реду и чуварској служби; 

- обезбеди надзор над спровођењем 
услова и мера заштите природе; 

- прати кретање и активности 
посетилаца и обезбеђује обучене 
водиче за туристичке посете; 

- води евиденције о природним 
вредностима и о томе доставља 
податке Заводу за заштиту природе 
Србије (у даљем тексту: Завод); 

- води евиденцију о људским 
активностима, делатностима и 
процесима који представљају фактор 
угрожавања и оштећења Заштићеног 
подручја и о томе доставља податке 
Министарству надлежном за послове 
заштите животне средине и Заводу;  

- води евиденцију о непокретностима са 
подацима од значаја за управљање 
Заштићеним подручјем; 

- у сарадњи са републичком 
инспекцијом и органима безбедности 
спречава све активности и делатности 
који су у супротности са актом о 
заштити и представљају фактор 
угрожавања и девастације заштићеног 
подручја; 

- доноси акт о накнадама; 
- врши и друге послове утврђене 

законом и актом о заштити. 
Управљач испуњава наведене обавезе у 
сарадњи са локалном самоуправом, а уз  

стручну помоћ Завода. 
 Управљач је дужан да у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке изврши упис 
делатности управљања Заштићеним подручјем у 

складу са прописима којима се уређује 
класификација делатности и регистрација 
удружења. 

Члан 9. 
 

 Очување, унапређење, одрживо коришћење 
и приказивање природних и других вредности 
подручја Споменика природе  спроводи се према 
плану управљања који доноси Управљач на 
период од 10 година (у даљем тексту: План 
управљања), са садржином и на начин прописан 
законом којим се уређује заштита природе. 
 План управљања, између осталог, садржи и 
превентивне мере заштите од пожара у складу са 
законом који уређује заштиту од пожара и 
прописима донетим на основу тог закона. 
 На План управања сагласност даје орган 
јединице локалне самоуправе надлежан за 
послове заштите животне средине, по претходно 
прибављеном мишљењу Завода. 
 План управљања Управљач ће донети и 
доставити органу јединице локалне самоуправе 
надлежном за послове заштите животне средине 
најкасније у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 
 Управљач је дужан да једном у три године 
анализира спровођење Плана управљања и 
остварене резултате и по потреби извши његову 
ревизију. 
 План управљања остварује се годишњим 
програмима управљања, који садрже нарочито: 
сажет приказ природних и других вредности 
заштићеног подручјам циљеве заштите и одрживог 
коришћења, могућности и ограничења за њихово 
остваривање; детаљан приказ годишњих задатака 
на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању 
и одрживом коришћењу заштићеног подручја за 
потребе науке, образовања, рекреације и туризма  
и укупног социо-економског развоја; приказ 
конкретних послова на изради и доношењу 
управљачких докумената, превенствено плана 
управљања, акта о унутрашњем реду и чуварској 
служби и акта о накнади за коришћење 
заштићеног подручја: приказ задатака на 
обележавању заштићеног подручја, заснивању 
информационог система и противпожарној 
заштити; приказа субјеката и организационих и 
материјалних услова за извршење програма, 
висине и избора потребних финансијских 
средстава. 
 До доношења Плана управљања, Управљач 
ће послове заштите и развоја заштићеног подручја 
обављати према привременом програму 
управљања који ће донети у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке, уз сагласност 
органа локалне самуправе надлежног за послове 
заштите животне средине. 
 Извештај о остваривању годишњег програма 
за претходну годину и годишњи програм 
управљања за наредну годину, Управљач 
доставља  органу надлежном за послове заштите 
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животне средине јединице локалне самоуправе  
до 15. децембра текуће године. 

Извештај о остваривању Плана 
управљања Управљач доставља органу 
надлежном за послове заштите животне средине 
јединице локалне самоуправе  најкасније 60 дана 
пре истека периода за који је План управљања 
донет.       

Члан 10. 
 Управљач ће у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу ове Одлуке, извршити 
идентификацију граница и обележавања 
Заштићеног подручја на прописани начин. 
 

Члан 11. 
 
 Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи 
ред и чување Заштићеног подручја у складу са 
Правилником о унутрашњем реду и чуварској 
служби ( у даљем тексту: Правилник)  који доноси 
уз сагласност органа локалне самуправе 
надлежног за послове заштите животне средине, у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 Правилником се  утврђују  правила за 
спровођење прописаних режима заштите, а 
нарочито : начин и услови понашања посетилаца, 
власника и корисника непокретности при кретању, 
боравку и обављању послова на заштићеном 
природном добру, места, површине и објекти у 
којима се ограничава кретање или забрањује и 
ограничава обављање одређених радњи, као и 
трајање тих мера; врсте дивљих биљака и 
животиња и других природних вредности које је 
забрањено уништавати, оштећивати; врсте 
дивљих биљака и животиња чије је коришћење, 
односно брање, сакупљање и лов ограничено, као 
и начин и услови обављања тих радњи; начин 
сарадње са физичким лицима, предузетницима и 
правним лицима која по различитом основу 
користе или  су заинтересовани за коришћење 
природних богатства и простора; услови заштите 
приликом обављања научних истраживања и 
образовних активности; начин чувања и 
одржавања заштићеног природног добра и друга 
правила које Управљач пропише. 
 У оквиру садржине прописане законом којим 
се уређује заштита природе, Правилником се 
ближе утврђују забрањени, односно радови и 
активности који су ограничени, као и правила и 
услови обављања радова и активности који су 
допуштени на Заштићеном подручју. 
 Правила одређена Правилником и друге 
неопходне информације за спровођење режима 
заштите, Управљач је дужан да јавно огласи и на 
погодан начин учини доступним посетиоцима и 
корисницима. 
 Правилни се објављује у ''Службеном листу 
града Ниша'' и на други погодан начин који одреди 
Управљач. 

Члан 12.  
 

 Висину, начин обрачуна и плаћања накнаде 
за коришћење Заштићеног подручја одређује 
својим актом Управљач у складу са Законом о 
заштити природе. 
 Управљач ће у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке донети и доставити 
на сагласност органу јединице локалне 
самоуправе надлежном за послове заштите 
животне средине акт из става 1. овог члана. 
 

Члан 13. 
  

 Финансирање Заштићеног подручја 
обезбеђује се из : 
 1) средстава буџета јединице локалне 
самоуправе; 
 2) средстава обезбеђених за реализацију 
програма, планова и пројеката у области заштите 
природе; 
 3) накнаде за коришћење Заштићеног 
подручја; 
 4)прихода остварених у обављању 
делатности и управљања Заштићеним подручјем; 
 5) донација, поклона и помоћи; 
 6) других извора у складу са законом. 
 

Члан 14. 
 

 Планови уређења простора, шумске, ловне, 
пољопривредне, водопривредне и друге основе и 
програми који обухватају Заштићено подручје, 
усагласиће се са Просторним планом Републике 
Србије, Планом управљања и режимима заштите 
утврђеним овом одлуком. 
 

Члан 15. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 
 
 Број:633-112 
 У Мерошини, 27.02.2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

                                                   Председник  
    Горан Микић,с.р. 

  
 8. 

 
На основу члана  34. Статута општине 

Мерошина („Службени лист Града Ниша'',бр. 
32/2013-пречишћен текст, 36/2014 и 81/2014), 
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 Скупштина општине Мерошина, по 
прибављеном Мишљењу Локалног савета за 
запошљавање у општини Мерошина, бр. 06-4/4  од 
26.01.2015.године,  на седници одржаној 27. 
фебруара 2015.године, донела је  
 

О Д Л У К У 

о усвајању Локалног акционог плана  

запошљавања  општине Мерошина за 

2015.годину 

 
Члан 1. 

 
  УСВАЈА СЕ Локални акциони план  
запошљавања општине Мерошина за 2015.годину. 
 

Члан 2. 
 

 Текст Локалног акционог плана  
запошљавања општине Мерошина за 2015.годину  
је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 
 Број:10-113 
 У Мерошини, 27.02.2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
                                          

                                                   Председник  
    Горан Микић,с.р. 

 
 9. 

 
На основу члана 27. ст 10., члана 28. ст 2., 

члана 36. ст 6. и члана 49. ст. 3. Закона о јавној 
својини („Сл.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 83/2014) и члана 34. Статута општине Мерошина 
(„Сл.лист  Града Ниша“, број 32/2013-пречишћен 
текст, 36/2014 и 81/2014),  

Скупштина општине Мерошина, на 
седници одржаној 27. фебруара 2015. године, 
донела је 

  

О Д Л У К У 

О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 

 
I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком уређује се располагање и 
управљање пословним простором општине 

Мерошина (тј. начин, услови и поступак давања у 
закуп и на коришћење пословног простора на коме 
право јавне својине, односно право коришћења 
има општина Мерошина) у складу са Уредбом o 
услoвима прибављања и oтуђeња нeпoкрeтнoсти  
нeпoсрeднoм пoгoдбoм, давања у закуп ствари у 
jавнoj свojини и пoступцима jавнoг надмeтања и 
прикупљања писмeних пoнуда и Законом о јавној 
својини. 

Члан 2. 
 

 Пословним простором у смислу ове одлуке 
сматрају се комерцијалне непокретности у јавној 
својини општине Мерошина, односно на којима 
право коришћења има општинa Мерошина и то: 
локали,  канцеларијски простор, магацини, хале, 
гараже, станови. 
 Пословни простор општине из става 1. овог 
члана је и пословни простор изграђен или 
прибављен средствима општине, средствима 
самодоприноса и средствима јавних предузећа и 
установа чији је оснивач општина, као и пословни 
простор на територији општине за који се законом 
утврди да је без власника. 
 Намену и врсту пословне делатности која ће 
се обављати у пословном простору из става 1 овог 
члана одређује  председник општине Мерошина 
пре почетка спровођења поступка за издавање у 
закуп, на предлог Општинског већа. 

 
Члан 3. 

 
 Располагање пословним простором општине 
јесте његово отуђење, прибављање, давање на 
коришћење, односно у закуп, као и стављање 
хипотеке у складу са Законом и овом одлуком. 
 

Члан 4. 
 
 Управљање пословним простором општине 
јесте његово одржавање, обнављање и 
унапређивање, као и остваривање законских 
права и извршавање законских обавеза у вези 
пословног простора општине. 
 

Члан 5. 
 

 Органи и службе општине у обавези су да 
пословним простором општине располажу и 
управљају у складу са законом и овом одлуком. 
 

Члан 6. 
 

 Пословним простором којим располаже 
општина управља Општинска управа општине 
Мерошина. 
 У управљању пословним простором 
Општинска управа општине Мерошина надлежна 
за пословни простор: 

1. Води евиденцију пословног простора; 
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2.  Води евиденцију о закљученим уговорима 
о закупу, односно коришћењу пословног 
простора; 

3.  Предузима мере за испуњење уговорених 
обавеза; 

4.  Извршава законске и уговорне обавезе у 
вези са пословним простором; 

5.  Обезбеђује одржавање пословног 
просотра који није дат у закуп, односно 
коришћење и 

6.  Обнавља пословни простор општине. 
 

Члан 7. 
 
 Органи и службе општине који су овлашћени 
у складу са овом одлуком да располажу 
пословним простором општине, непосредно су 
одговорни за наменско коришћење службених 
зграда и простора и за спровођење мера чувања и 
заштите у складу са прописима којима се 
регулише ова материја. 
 

Члан 8. 
 
 Одржавање службених зграда и просторија, 
односно пословног простора општине врши се 
предузимањем мера инвестиционог, текућег и 
хигијенско-санитарног одржавања, којима се 
обезбеђује њихово наменско коришћење. 
 

Члан 9. 
 
 Одржавање, опремање и плаћање накнаде 
за комуналне трошкове за службене зграде и 
просторије, у надлежности је Општинске управе 
општине Мерошина. 
 За одређене стручне послове за које нису 
оспособљени чланови Општинске управе општине 
Мерошина иста може ангажовати специјалзоване 
привредне субјекте. 
 

II.  НАЧИН И ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП 
 

Члан 10. 
 
 Пословни простор на коме право јавне 
својине односно право коришћења и управљања 
има општина Мерошина даје се у закуп на период 
до пет година. 
 Одлуку о давању у закуп пословног простора 
у форми решења, доноси председник општине на 
предлог Општинског већа општине Мерoшина. 
 

Члан 11. 
 
Пословни простор даје се у закуп: 

1. јавним надметањем, 
2. прикупљањем писмених понуда,  
3. пословни простор може се изузетно 

дати у закуп и непосредном погодбом 

у случајевима предвиђеним овом 
Одлуком, Уредбом o услoвима 
прибављања и oтуђeња нeпoкрeтнoсти  
нeпoсрeднoм пoгoдбoм, давања у 
закуп ствари у jавнoj свojини и 
пoступцима jавнoг надмeтања и 
прикупљања писмeних пoнуда и 
Законом о јавној својини. 

 
Члан 12. 

 
 Поступак давања у закуп по одредбама ове 
одлуке, спроводи комисија коју Решењем формира 
председник општине. 
 Комисију чине председник и четири члана.  
 Комисија одлучује већином гласова 
присутних чланова комисије. 
   

Јавно надметање/ прикупљање писмених 
понуда. 

 
Члан 13. 

 
 Комисија је дужна да након што је донето 
Решење о формирању комисије и акта о давању у 
закуп пословног простора објави оглас о 
спровођењу поступка јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда за давање у закуп 
пословног простора. 
 

Члан 14. 
 

Oглас из члана 14. ове одлуке, кojи сe 
oбjављуje у срeдствима jавнoг инфoрмисања, 
oбавeзнo садржи: 

– назив oргана и кoрисника нeпoкрeтнoсти 
кojа сe даje у закуп у jавнoj свojини (назив 
закупoдавца); 

– ближe пoдаткe o начину давања у закуп 
нeпoкрeтнoсти у jавнoj свojини (jавнo надмeтањe 
или прикупљањe писмeних пoнуда); 

– oпис нeпoкрeтнoсти у jавнoj свojини кojа сe 
даje у закуп; 

– услoвe пoд кojима сe нeпoкрeтнoст у jавнoj 
свojини даje у закуп (рoк траjања закупа и др.); 

– oбавeзe закупца у вeзи са кoришћeњeм 
нeпoкрeтнoсти за oдрeђeну сврху и намeну; 

– врeмe и мeстo oдржавања jавнoг 
надмeтања, oднoснo разматрања приспeлих 
пoнуда; 

– начин, мeстo и врeмe за дoстављањe 
приjава за учeшћe у пoступку jавнoг надмeтања, 
oднoснo писмeних пoнуда за учeшћe у пoступку 
прикупљања писмeних пoнуда; 

– мeстo и врeмe увида у дoкумeнтациjу у 
вeзи са нeпoкрeтнoсти кojа сe даje у закуп; 

– пoчeтну, oднoснo наjнижу висину 
закупнинe пo кojoj сe нeпoкрeтнoст у jавнoj свojини 
мoжe дати у закуп; 

– висину и начин пoлагања дeпoзита; 



 
 
 
 
06. март 2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 17  Страна 31 
 

 
 

  

– рoк за пoвраћаj дeпoзита учeсницима кojи 
нису успeли на jавнoм надмeтању, oднoснo у 
пoступку прикупљања писмeних пoнуда. 
 

Члан 15. 
 

Приjава, oднoснo пoнуда кojа сe дoставља 
oбавeзнo садржи:  

- дoказ o уплати дeпoзита,  
- изнoс закупнинe кojа сe нуди,  
- за физичка лица: имe и прeзимe, 

адрeсу, брoj личнe картe, jeдинствeни 
матични брoj грађана,  

- за прeдузeтникe: имe и прeзимe 
прeдузeтника, адрeсу, брoj личнe 
картe, jeдинствeни брoj грађана, назив 
радњe, матични брoj,  

- за правна лица: назив и сeдиштe, 
кoпиjу рeшeња o упису правнoг лица у 
рeгистар кoд надлeжнoг oргана, каo и 
пунoмoћje за лицe кoje заступа 
пoднoсиoца приjавe. 

Пoднoсиoци нeблагoврeмeнe или 
нeпoтпунe приjавe, oднoснo пoнудe нe мoгу 
учeствoвати у пoступку jавнoг надмeтања или 
прикупљања писмeних пoнуда, а нeпoтпунe или 
нeблагoврeмeнe приjавe, oднoснo пoнудe сe 
oдбацуjу. 

Члан 16. 
 

 Пoступак jавнoг надмeтања сматра сe 
успeлим и у случаjу дoстављања jeднe исправнe 
приjавe за учeшћe кojoм сe пoднoсилац приjавe 
рeгиструje и присуствуje jавнoм надмeтању и 
прoглашава закупцeм, акo прихвати пoчeтну 
висину закупнинe пo кojoj сe нeпoкрeтнoст мoжe 
дати у закуп. 
 Укoликo пoднoсилац приjавe нe прихвати 
пoчeтну висину закупнинe, губи правo на враћањe 
дeпoзита. 
 Пoступак прикупљања писмeних пoнуда 
спрoвeшћe сe акo сe приjави наjмањe jeдан 
учeсник. 

Члан 17. 
 

 Избoр наjпoвoљниjeг пoнуђача врши сe 
примeнoм критeриjума висинe пoнуђeнe 
закупнинe. 

Укoликo у пoступку два или вишe пoнуђача 
пoнудe исти изнoс закупнинe, кoмисиjа из члана 12 
oвe Одлуке задржава правo да избoр 
наjпoвoљниjeг пoнуђача изврши пo слoбoднoм 
увeрeњу. 

Члан 18. 
 

На поступак давања у закуп пословног 
простора путем прикупљања писмених понуда  
сходно се примењују одредбе ове одлуке којима 
се уређује давање у закуп пословног  простора 
путем јавног надметања. 

 

Непосредна погодба 
 

Члан 19. 
 

 Пословни простор у jавнoj свojини мoже сe 
изузeтнo, дати у закуп и ван пoступка jавнoг 
надмeтања, oднoснo прикупљања писмeних 
пoнуда, у случаjeвима: 

– када закуп тражe амбасадe страних 
држава у Рeпублици Србиjи, каo и тргoвинска и 
вojна прeдставништва и другe oрганизациje при 
диплoматскo-кoнзуларним прeдставништвима у 
Рeпублици Србиjи, пoд услoвoм рeципрoцитeта, 
мeђунарoднe oрганизациje за пoмoћ и сарадњу са 
зeмљама Eврoпскe униje, мeђунарoднe 
хуманитарнe oрганизациje у циљу oбeзбeђeња 
услoва за смeштаj и рад у Рeпублици Србиjи, каo и 
дoмаћe хуманитарнe oрганизациje, пoлитичкe 
странкe, oрганизациje и удружeња грађана из 
oбласти здравства, културe, наукe, прoсвeтe, 
спoрта, сoциjалнe и дeчиje заштитe, пoд услoвoм 
да таj прoстoр нe кoристe за oстваривањe 
прихoда; 

– када закупац прeстанe да oбавља свojу 
дeлатнoст, услeд тeшкe бoлeсти, oдласка у 
пeнзиjу или смрти, а дoдeлу у закуп тражи брачни 
друг, дeтe или рoдитeљ закупца (чланoви 
пoрoдичнoг дoмаћинства), пoд услoвoм да настави 
са oбављањeм истe дeлатнoсти; 

– када закупац – правнo лицe тражи 
oдрeђивањe за закупца другo правнo лицe чиjи je 
oснивач или када закупац – правнo лицe тражи 
oдрeђивањe за закупца другo правнo лицe, а oба 
правна лица имаjу истoг oснивача, oднoснo када je 
кoд закупца – правнoг лица дoшлo дo oдрeђeних 
статусних прoмeна; 

– када закупац – физичкo лицe тражи 
oдрeђивањe за закупца правнo лицe чиjи je 
oснивач или када oснивач правнoг лица, збoг 
брисања истoг из рeгистра надлeжнoг oргана, 
тражи да будe oдрeђeн за закупца, каo физичкo 
лицe; 

– када закупац кojи je урeднo измириваo 
oбавeзу плаћања закупнинe, тражи прoдужeњe 
угoвoра o закупу, закључeнoг на oдрeђeнo врeмe, 
наjраниje три мeсeца, а наjкасниje мeсeц дана прe 
истeка угoвoра o закупу; 

– када сe пословни простор даje за пoтрeбe 
oдржавања спoртских, културних, саjамских, 
научних и других сличних пoтрeба, а рoк закупа je 
краћи oд 30 дана; 

– када сe пословни простор нe изда у закуп 
пoслe спрoвeдeнoг jeднoг пoступка jавнoг 
oглашавања, али нe испoд тржишнe висинe 
закупнинe за ту нeпoкрeтнoст, oднoснo висинe 
закупнинe прoписанe oпштим актoм надлeжнoг 
oргана; 

– када давањe у закуп тражи физичкo лицe 
кojeм je та нeпoкрeтнoст oдузeта 
нациoнализациjoм, oднoснo њeгoви наслeдници, 
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пoд услoвoм да je пoкрeнут пoступак за враћањe 
oдузeтe имoвинe прeд надлeжним oрганoм; 

– када jeдан oд закупаца истe нeпoкрeтнoсти 
тражи прeстанак закупoдавнoг oднoса, а други 
закупац тражи закључeњe угoвoра o закупу, каo 
jeдини закупац; 

– када закупац – правнo лицe затражи 
oдрeђивањe за закупца пословног простора другo 
правнo лицe, пoд услoвoм да oнo измири 
цeлoкупан дуг закупца настаo услeд нeплаћања 
закупнинe и трoшкoва кoришћeња закупљeнe 
нeпoкрeтнoсти, а укoликo таj дуг ниje мoгућe 
намирити на други начин; 

– када je тo пoтрeбнo ради бoљe 
oрганизациje и eфикаснoсти рада нoсиoца права 
jавнe свojинe, oднoснo кoрисника ствари у jавнoj 
свojини, каo и пoсeбних служби и oрганизациjа 
чиjи су oни oснивачи; 

Oдлуку o давању у закуп пословног простора 
из става 1. oвoг члана дoнoси председник 
општине, на oбразлoжeн прeдлoг кoмисиje. 
 

Члан 20. 
 

 Пoслoвни прoстoр у jавнoj свojини даje сe у 
закуп ради стицања прихoда, пoлазeћи oд 
прoцeњeнe тржишнe висинe закупнинe утврђeнe 
на oснoву oпштег акта jeдинице лoкалнe 
самoуправe кojим сe урeђуje закупнина за 
пoслoвни прoстoр – ценовник закупа пословног 
простора, а прeма лoкациjи пoслoвнoг прoстoра, 
какo у пoглeду утврђивања пoчeтнe висинe 
закупнинe, такo и у пoглeду разврставања 
лoкациjа пo зoнама и дeлатнoстима. 
 Одлуку о ценовнику закупа пословног 
простора доноси Општинско веће општине 
Мерошина. 

У случаjу да ниje дoнeт oпшти акт jeдиницe 
лoкалнe самoуправe из става 1. oвoг члана, 
прoцeну тржишнe висинe закупнинe утврдићe 
надлeжни пoрeски oрган.  

Висина закупнинe за oсталe нeпoкрeтнoсти у 
jавнoj свojини утврђуje сe у складу са пoсeбним 
прoписима. 

Члан 21. 
 

 Закупац нe мoжe вршити адаптациjу 
пoслoвнoг прoстoра бeз прeтхoднe сагласнoсти 
закупoдавца. 

Сви трoшкoви адаптациje закупљeнe 
нeпoкрeтнoсти извршeнe у складу са ставoм 1. 
oвoг члана падаjу на тeрeт закупца. 
 

Члан 22. 
 

 Закупoдавац мoжe пo захтeву закупца 
oдoбрити извoђeњe радoва кojи имаjу карактeр 
инвeстициoнoг oдржавања на закупљeнoj 
нeпoкрeтнoсти, прeма уoбичаjeним стандардима и 
важeћим прoписима у oбласти грађeвинарства. 

Извeштаj o пoстojeћeм стању 
нeпoкрeтнoсти, са oписoм, прeдмeрoм и 
прeдрачунoм планираних радoва, трeба да изради 
oвлашћeни судски вeштак oдгoвараjућe струкe, 
oднoснo oвлашћeна oрганизациjа, са кojим 
закупoдавац трeба да закључи угoвoр o пoслoвнoj 
сарадњи, с тим да трoшкoвe израдe oвe 
дoкумeнтациje снoси закупац. 

Закупац je у oбавeзи да сe тoкoм извoђeња 
радoва oдoбрeних oд странe закупoдавца, у 
пoступку oписанoм у ставу 2. oвoг члана, 
придржава oдoбрeнoг oписа, прeдмeра и 
прeдрачуна, каo и да у случаjу oдступања oд 
oдoбрeних радoва на инвeстициoнoм oдржавању 
пoслoвнoг прoстoра у свакoм пojeдиначнoм 
случаjу oд закупoдавца тражи oдoбрeњe за тo 
oдступањe. 

Радoви на инвeстициoнoм oдржавању 
извршeни супрoтнo ставу 3. oвoг члана, каo и 
радoви кojи прeвазилазe уoбичаjeнe стандардe за 
ту врсту радoва, нeћe сe признати закупцу. 

Накoн извoђeња радoва уз сагласнoст 
закупoдавца на начин и у пoступку oписанoм у 
oвoм члану, закупац je у oбавeзи да закупoдавцу 
пoднeсe захтeв за признавањe трoшкoва 
инвeстициoнoг oдржавања пoслoвнoг прoстoра, уз 
кojи сe каo дoказ дoстављаjу рачуни, с тим да 
изнoс улoжeних срeдстава мoра бити 
вeрификoван oд странe oвлашћeнoг вeштака, 
oднoснo oрганизациje, кojа ћe прoцeнити врeднoст, 
квалитeт и стандард извeдeних радoва и укупнoг 
стања нeпoкрeтнoсти, у oднoсу на извeштаj o 
пoстojeћeм стању, oпис, прeдмeр и прeдрачун 
планираних радoва oдoбрeних oд странe 
закупoдавца. 

Закупац кojи je уз сагласнoст закупoдавца 
у инвeстициoнo oдржавањe у пoслoвни прoстoр, у 
смислу oвoг члана, улoжиo сoпствeна срeдства, 
има правo на умањeњe закупнинe у изнoсу oд 
наjвишe 50 % oд мeсeчнe закупнинe, за пeриoд 
кojи oдгoвара висини улoжeних срeдстава, бeз 
мoгућнoсти признавања свojинских права на 
пoслoвнoм прoстoру пo oснoву улагања срeдстава. 

Изузeтнo oд става 6. oвoг члана, а на 
oснoву пoсeбнo oбразлoжeнe oдлукe надлeжнoг 
oргана нoсиoца права jавнe свojинe, изнoс 
закупнинe мoжe бити умањeн и за вeћи прoцeнат. 
 

 
Члан 23. 

 
Уколико је општина Мерошина кoрисник 

ствари у jавнoj свojини а ниje нoсилац права jавнe 
свojинe у oбавeзи  je да нoсиoцу права jавнe 
свojинe Републици Србији, преко Републичке 
дирекције за имовину Републике Србије дoстави 
пoдаткe o спрoвeдeнoм пoступку давања у закуп 
пословног простора у jавнoj свojини, у рoку oд 
oсам дана пo oкoнчању пoступка. 
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III.  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА, ПРАВА И 
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА И  

ПРЕСТАНАК УГОВОРА 
 

Члан 24. 
 

 На основу Решења о давању пословног 
простора у закуп између закуподаваца и закупца 
закључује се уговор о закупу пословног простора. 
 Нацрт уговора о закупу израђује Општинска 
управа општине Мерошина, након чега га 
доставља Општинској јавном правобраниоцу ради 
мишљења. По прибављеном мишљењу закључује 
се уговор.  
 Уговор о закупу пословног простора 
закључује председник општине, или лице које он 
писменим путем овласти.  
 Уговором о закупу пословног простора 
регулишу се међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
 Уговор о закупу пословног простора 
закључен супротно одредбама става 3 овог члана, 
ништав је. 
 Закупац је дужан да уговор закључи у року 
од 8 дана од дана пријема позива. 
 Уколико закупац у остављеном  року из 
става 2 овог члана не закључи  уговор, сматраће 
се  да је одустао од закупа пословног простора. 
 

Члан 25. 
 

 Уговор о закупу пословног простора садржи: 
 - назначење уговорних страна. 
 - назначење пословног простора 
 - назначење пословне делатности коју ће 
закупац вршити у пословном простору 
 - одредбе о коришћењу заједничких уређаја 
у пословном простору 
 - начин промене, односно проширење 
делатности 
 - одредбе о времену на који је уговор 
закључен. 
 - износ закупнине и накнаде за коришћење  
уређаја , као и време њиховог плаћања 
 - одредбе о забарани давања пословног 
простора  у подзакуп 
 - одредбе  о отказу и отказним роковима. 
 - место и датум закључења  уговора и 
потписе уговорних страна.. 
 - одредбе о трошковима текућег и 
инвестиционог одржавања 
         - одредбе о начину плаћања трошкова 
коришћења пословног простора (ел. енергије, 
воде, грађевинског земљишта и др.) 
 

Члан 26. 
 

 Правно односно физичко лице коме је 
пословни простор дат у закуп обавезно је да: 

- користи пословни простор у складу с 
наменом која је утврђена уговором 

- не даје пословни простор у подзакуп, 
односно уступа на коришћење 

- у одређеном року плаћа закупнину 
- плаћа трошкове коришћења пословног 

простора (електрична енергија, 
грејање, друге комуналне услуге) 

- сноси  трошкове текућег одржавања, 
хитних интервенција, коришћења 
заједничких просторија и комуналних 
услуга, као и  инвестиционог 
одржавања (делимичног или  
потпуног) сразмерно квадратури 
пословног простора 

- чува и одржава уређаје, апарате и 
друге опреме са којом је пословни 
простор дат у закуп. 

- преда пословни простор по истеку 
времена закупа у исправном стању 

- надокади штету насталу у пословном 
простору и опреми која му је предата 
на коришћење осим оне настале услед 
редовне употребе. 

 
Члан 27. 

 

 Уговор о закупу пословног простора 
престаје: 

- споразумом закупца и закуподавца 
- протеком времена на који је закључен 
- отказом 
- отуђењем пословног простора, 

односно уколико на основу одлуке 
надлежног органа и по прописима о 
денационализацији, дође до враћања 
пословног простора у својини ранијих 
власника 

- пропашћу пословне просторије 
односно даном извршења одлуке 
надлежног органа о рушењу. 

- у другим случајевима предвиђеним 
законом. 

 
Члан 28. 

 

 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 29. 
 

 Закуподавац има право да откаже уговор о 
закупу нарочито из следећих разлога: 

- ако закупац не плати закупнину ни у 
року од 15 дана пошто да је 
закуподавац позвао на плаћање. 

- ако се  пословни простор не користи у 
складу  са уговорном наменом или се 
утврди да се исти не користи дуже од 
30 дана. 

- ако се издаје у подзакуп или на други 
начин уступа на коришћење, без 
претходне сагласности закуподавца у 
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случајевима предвиђеним овом 
Одлуком. 

- ако се у пословном простору изврше  
промене без потребне сагласноти 
закуподавца 

- ако се не  врши оржавање у складу да 
уговором. 

- ако својом кривицом изазове пропаст 
или оштећење пословног простора и 
не изврши санацију истог у одређеном 
року 

- aко закупац не извршава друге 
обавезе предвиђене  уговором о 
закупу пословног простора. 

- ако закуподавцу пословни простор 
буде потребан за остваривање права 
и дужности јединице локалне 
самоуправе, односно њених органа 
или организација чији је она оснивач, 
директним или индиректним 
корисницима буџета и тиме престану 
да буду комерцијалне непокретности, 
што се утврђује посебном Одлуком 
општинског већа. 

- ако је закуподавац носилац права 
коришћења пословног простора датог 
у закуп а носилац права јавне својине 
отуђи, да у закуп трећем лицу или на 
други начин врши расоплагање 
пословним простором а то захева 
раскид уговора о закупу. 

 
Промене у обављању пословне делатности. 

 
Члан 30. 

 

 Закупац може променити делатност или 
поред уговором предвиђене обавља другу 
делатност у пословном простору, уз претходну 
писмену сагласност закуподавца. 
 По добијању сагласности закупац је дужан 
да закључи Анекс уговора о закупу у року од 8 
дана од дана добијања сагласности. 
 Уколико закупац у остављеном року не 
закључи анекс уговора сматраће се да је одустао 
од захтева за промену. 
 

Члан 31. 
 

 Промена  делатности, односно обављање 
поред уговором предвиђене и друге делатности, а 
без претходне писмене сагласноти закуподаваца, 
јесте основ за отказ Уговора о закупу. 
 

IV. УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И НАПЛАТА. 
 

Члан 32. 
 

 Према погодностима које пружа локација на 
коме се налази пословни простор, на територији 
општине Мерошина утврђују се следеће зоне: 
 Прва зона: насеље Мерошина; 

 Друга зона: Александрово, Мраморско брдо 
у Југбогдановац; 
 Трећа зона: остала насељена места на 
територији општине. 
 Општинско веће општине Мерошина, на 
предлог Одељења за финансије доноси  ценовник 
којим се утврђује  висина закупнине  односно 
накнаде за коришћење послоног простора зависно 
од локације пословног простора по зонама и 
делатностима, комуналне опремљености, врсте и 
намене, као и површине пословног простора. 
 

Члан 33. 
 

 Када се пословни простор даје у закуп у 
поступку јавног надметања, односно 
прикупљањем писмених понуда, висина закупнине 
одређена је износом понуде лица које је дало 
највећу понуду и одређено за закупца, и исти не 
може бити нижи од почетног износа закупнине 
утврђеног ценовником. 

 
Члан 34. 

 

 Када су у току закуподавног  односа 
закупнина за одређену делатност ценовником 
утврди у вишем износу од износа из члана 26 ове 
одлуке, закупац је дужан да до истека рока закупа 
плаћа закупнину утврђену ценовником. 
 Када у току закуподавног односа дође до 
промене висине закупнине, односно иста буде 
утврђена од стране надлежног органа општине 
Мерошина у већем износу, закупац је дужан да 
плаћа тако утврђену закупнину по пријему 
обвештења о промени цена, на исти начин и у 
роковима као и до тада. 
 

Члан 35. 
 

 Наплата закупнине врши се преко уплатног 
рачуна јавних прихода ''Приходи од давања у 
закуп објеката општине''. 
 Надзор над извршењем уговора у погледу 
наплате закупнине врши Одељење за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију. 
 Надзор над извршењем уговора у погледу 
свих других уговорних обавеза врши Одељење за 
привреду и комуналне делатности. 
 Свако Одељење из делокруга својих 
надзорних обавеза о неизвршавању и кршењу 
уговорних обавеза од стране закупца 
благовремено обавештава Председника општине 
и предлаже мере за њихово отклањање односно 
раскид уговора. 
 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
 

 Уговори о закупу пословног простора са 
закупцима који су исте добили по  раније важећим  
прописима, анексираће се на период закупа уз 
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складу са чланом 10 ове Одлуке под условима из 
претходног уговора и на основу Решења о измени 
решења о додели пословног простора у закуп, и 
само уколико је закупац по претходно закљученом 
уговору уредно извршавао све своје обавезе 
према закуподавцу и обавезе предвиђене 
уговором или предуговором о закупу. 
 

Члан 37. 
 

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

Члан 38. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о пословном простору општине 
Мерошина бр. 361-683 од 28.12.1999. године, 
објављена у “Службеном листу Града Ниша“, бр. 
25/1999. 

Члан 39. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 Број: 361-118 
 У Мерошини, 27.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 

 
 10. 
 
 На основу члана 5. Закона о заштити 
цивилних инвалида рата (''Сл.гласник СРС'', бр. 
52/96) и члана 34. Статута општине Мерошина 
(''Сл.лист града Ниша'', бр. 32/2013-пречишћен 
текст, 36/2014 и 81/2014), 
 Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној  27. фебруара 2015.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о проширеном обиму заштите цивилних 

инвалида рата 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком утврђују се услови 
остваривања проширеног обима заштите 
цивилних инвалида рата, облици и обим 
проширене заштите и поступак за остваривање 
права на проширени облик заштите. 
 

Члан 2. 
 

 Право на проширени обим заштите под 
условима и на начин предвиђен овом одлуком 
имају: 
 1. цивилни инвалиди рата са најмање 20% 
трајног оштећења организма, ако су им својство 
цивилног инвалида рата и процена инвалидитета 
утврђени Законом о заштити цивилних инвалида 
рата (даље:Закон); 
 2. чланови породица цивилних инвалида 
рата и чланови породице цивилних жртава рата 
остварују право на заштиту по Закону. 
 Лица из претходног става могу остварити 
право на проширену заштиту по овој одлуци ако 
им је пребивалиште на територији ове општине. 
 

II ОБЛИЦИ, УСЛОВИ И ОБИМ ПРАВА 
 

Члан 3. 
 

 Проширени облици заштите цивилних 
инвалида рата су: 
 1. цивилна инвалиднина и 
 2. месечно новчано примање. 
 
 1. Цивилна инвалиднина 
 

Члан 4. 
 

 Право на цивилну инвалиднину имају 
цивилни инвалиди рата код којих је утврђено у 
Законом предвиђеном поступку трајно оштећење 
организма од 20-40%. 
 Цивилна инвалиднина се утврђује у висини 
од 50% у односу на инвалиднину одговарајућих 
група ратних војних инвалида, а у смислу важећих 
прописа за ратне војне инвалиде. 
 Цивилни инвалиди рата од 50-100% 
телесног оштећења имају право на проширену 
заштиту у износу од 20% на име повећања 
инвалиднине у односу на износ утврђен Законом о 
заштити цивилних инвалида рата (''Сл.гласник 
СРС'', бр. 52/96). 
 
 
 2. Месечно новчано примање цивилних 
инвалида рата 
 

Члан 5. 
 

 Цивилни инвалиди рата,  чланови породице 
цивилних ивналида рата и чланови породице 
цивилних жртава рата који остварују право на 
месечно новчано примање по Закону, имају право 
на увећано месечно новчано примање у висини од 
1.000,00 динара месечно. 
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III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ПРОШИРЕНИ ОБЛИК ЗАШТИТЕ 

 
Члан 6. 

 
 О правима на прoширене облике заштите по 
овој одлуци решава, на захтев лица из члана 2. ст. 
1. ове одлуке, Одељење за општу управу и 
непривредне делатности Општинске управе 
општине Мерошина. 
 По жалбама на решење органа из 
претходног става решава Општинско веће 
општине Мерошина. 
 

Члан 7. 
 

 О правима на прoширене облике заштите 
решава се у истом поступку који се  спроводи за 
остваривање права на заштиту по Закону. 
 Ако је по захтеву лица на заштиту по Закону  
из чл. 2.ст.1. ове одлуке управни поступак окончан 
и решење постало правоснажно, о проширеним 
облицима заштите решаваће се на основу већ 
спроведеног поступка и по накнадно поднетом 
захтеву тих лица. 
 Право на проширени обим заштите по овој 
Одлуци тече од првог наредног месеца по 
поднетом захтеву и траје док постоје услови за 
остваривање тог права. 
 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 8. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивањеу ''Службеном листу града 
Ниша''. 
 Ступањем на снагу ове  Одлуке престаје да 
важи Одлука о проширеном обиму заштите 
цивилних инвалида рата ''Сл.лист Града Ниша'', 
бр. 25/1977. 
 
 Број:580-120 
 У Мерошини, 27.02.2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 

 
 11. 

 
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 34. Статута општине Мерошина („Службени 
лист Града Ниша“, бр. 32/2013-пречишћен текст, 
36/2014 и 81/2014),  

Скупштина општине Мерошина,   на 
седници одржаној 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.  

Члан 3. 
 

Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа инвеститор. 

Средства добијена од доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта користе се за 
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 
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обрачуна доприноса који врши ЈП-Дирекција за 
изградњу општине Мерошина  

Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу објекта 
обрачунава се тако што се просечна цена 
квадратног метра станова новоградње у Општини 
Мерошина објављена од стране Републичког 
завода за статистику за територију општине 
помножи са укупном нето површином објекта који 
је предмет градње, израженом у м² и 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. 
 

За утврђивање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта одређују се следеће зоне 
у општини   и то:  
 

- I зона-насељено место Мерошина, 
- II зона-Мраморско Брдо, Александрово и 

Југбогдановац 
- III зона- остала насељена места  на 

територији Општине Мерошина. 
 
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   
 

- производна: производни и складишни објекти, 
гаражни простор у овим објектима 
 
- јавна: 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, гаражни 
простор у свим наведеним објектима, 
пољопривредни објекти, економски објекти 
гаражни простор у овим објектима, помоћни 
објекти, отворени паркинзи 
  

Објекти који нису наведени у ставу 1 овог 
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној 
намени.  
 
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  
 

За обрачунавање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта одређују се следећи 
коефицијенти: 

 
Члан 8. 

 
Коефицијент за зону (Куз): 
 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Прва зона 0,02 

Друга зона 0,015 

Трећа зона 0,010 

 
Коефицијент за намену (Кн)

1
: 

 

                                                                 

 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 0,1 

Комерцијална 0,3 

Производна    0,2 

Остали 
Економски и помоћни  објекти 
на пољоп.газдинству 

0,15 
 

0,07 

Јавна  0,10 
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Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У 
случају опремљености грађевинског земљишта 
приступним путем, канализационом и водоводном 
мрежом, тротоаром и јавном расветом, 
коефицијент комуналне опремљености је 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 10 

канализациона мрежа  10 

водоводна мрежа 10 

јавна расвета 10 

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. 
 

Члан  11. 
 

Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини, објекте комуналне и друге 
инфраструктуре, производне и складишне објекте, 
подземне етаже објеката високоградње (простор 
намењен за гаражирање возила, подстанице, 
трафостанице, оставе, вешернице и сл.),осим за 
делове подземне етаже које се користе за 
комерцијалне делатности, отворена дечија 
игралишта, отворене спортске терене и атлетске 
стазе. 

Члан 12. 

 

За изградњу објеката за обављање 
делатности која је од значаја за привредни развој 
општине, допринос се може умањити до висине и 
под условима које утврди Општинско веће 
општине Мерошина. 

2
 

Умањење из става 1 овог члана не односи 
се на објекте станоградње.  
                                                                 

  

 

Члан 13. 
 

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 14. 

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 15. 
 

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. 

Легалност и површина објекта из става 1 
овог члана доказује се: изводом из земљишних 
књига, односно изводом из Листа непокретности; 
грађевинском и употребном дозволом или актом 
надлежног одељена Општинске управе општине 
Мерошина 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 надлежног одељења 
Општинске управе општине Мерошина, или 
техничке документације која је саставни део 
грађевинске дозволе и копије плана. 
 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 16. 

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 30%  или 
-  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на 
месечном нивоу, са индексом потрошачких цена 
према подацима  Републичког завода за 
статистику.  
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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 
месеца  од дана доспећа последње рате 
или 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди 
најмање 30% више од укупног износа 
недоспелих рата у корист јединице 
локалне самоуправе 

 
У случају плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта на рате за изградњу 
објеката чија укупна бруто развијена грађевинска 
површина не прелази 200м² и који не садржи више 
од две стамбене јединице, из става  5 овог члана, 
не достављају се средства обезбеђења.  

Право на умањење од 30% има и инвеститор 
који плаћање врши у ратама у случају 
једнократног плаћања преосталих недоспелих 
рата.  

Члан 17. 
 

Инвеститор је дужан да изврши уплату 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
у целости, односно ако плаћа на рате да уплати 
прву рату и достави средства обезбеђења, 
најкасније до подношења пријаве. 

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  18. 
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 надлежном органу јединице 
локалне самоуправе (или: правном лицу из члана 
94 став 2 Закона) 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 
објекта 

-   копија плана за парцеле  
-  предлог динамике и рокова изградње  

 
Члан  19. 

 
ЈП-Дирекција за изградњу општине 

Мерошина након разматрања предлога лица из 
става 2. члана 18. ове Одлуке и достављене 
документације, припрема Елаборат о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта и предлог уговора о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта.  

На предлог уговора из члан 1. овог члана 
сагласност даје Општинско веће општине 
Меоршина. 
 
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-Дирекције за изградњу 
општине Мерошина  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 20. 
 

На основу елабората из члана 19. ове 
одлуке закључује се Уговор о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта између лица из става 2. члана 19  ове 
одлуке и  ЈП-Дирекције за изградњу општине 
Мерошина. 
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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;  
- обавезу ЈП-Дирекције за изградњу општине 

Мерошина 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.  
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 21. 
 

Инвеститори који су са ЈП-Дирекцијом за 
изградњу општине Мерошина 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 22. 

 
Инвеститор који је уговорио накнаду за 

уређивање грађевинског земљишта по раније 
важећим прописима има право на раскид уговора 
и повраћај уплаћених средстава у  номиналном 
износу, уколико од надлежне управе достави 
доказ да није издата потврда о пријему 
документације, односно грађевинска дозвола, 
односно да инвеститор не може остварити право 

изградње објекта на основу издате документације 
као и да није започета изградња објекта.  
 

Члан 23. 
 

Инвеститори који су закључили уговоре са 
ЈП-Дирекцијом за изградњу општине Мерошина 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 24 

 
Одлуку објавити у ''Службеном листу Града 

Ниша''. 
Одредбе ове Одлуке примењују се од 

1.03.2015. године. 
Ступањем на снагу ове Одлуке  престаје да 

важи  Одлуке о мерилима за уговарање и 
утврђивање висине накнаде за  уређивање 
грађевинског земљишта (''Сл.лист Града Ниша'', 
бр. 28/01, 10/02, 7/04, 18/05 и 26/10). 
 
 Број:430-125 
 У Мерошини,27.02.2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 

 
 12. 

 
На основу чл. 32. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон), члана 2., 4. став 3. и  члана 13. 
Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник 
РС", број 88/2011) и члана 34. Статута општине 
Мерошина ("Сл. лист Града Ниша", број 32/2013-
пречишћен текст, 36/2014 и 81/2014), 

Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној 27. фебруара 2015. године, донела је 
 

Одлуку 

о водоснабдевању на територији 

општине Мерошина 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови и начин 
пружања комуналних услуга у области 
пречишћавања и дистрибуције воде, односно у 
области водоснабдевања. 

Одредбе ове одлуке примењују се на 
територији општине Мерошина. 
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Члан 2. 

Послове водоснабдевања на територији 
општине Мерoшина врши: ЈП-Дирекција за 
изградњу општине Мерошина и друго јавно 
предузеће за водоснабдевање коме Општина 
Мерошина у складу са чл. 9. Закона о комуналним 
делатностима повери обављање делатности 
снабдевања водом за пиће (у даљем тексту: јавно 
предузеће).  

Јавно предузеће може од месних заједница 
са сеоских подручја или од других инвеститора 
преузимати  објекте  за водоснабдевање  ради 
одржавања и експлоатације. 

Члан 3. 

Средства за изградњу, инвестиционо и 
текуће одржавање и функционисање јавног 
водовода, пословање јавног предузећа и 
обезбеђивање техничког и технолошког јединства 
система, обезбеђују се из јавних извора, донација, 
средстава од наплате испоручене воде и услуга и 
других непоменутих извора. 

I I  ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  

Члан 4. 

Технички систем за пречишћавање и 
дистрибуцију воде (у даљем тексту: јавни водовод) 
представља техничко-технолошку целину коју 
чине следећа постројења и уређаји: 

1. изворишта са опремом, 
2. цевоводи сирове воде, са разделним 

шахтом, 
3. уређаји за пречишћавање воде, 
4. уређаји за потискивање воде, 
5. резервоари, 
6. водоводна мрежа, на целој територији 

општине, 
7. прикључци до мерног уређаја корисника 

закључно са I вентилом, 
8. окна за постављање мерног уређаја, 
9. уређаји за мерење количине испоручене 

воде (у даљем тексту: водомери) и 
10. кућне инсталације. 
Постројења и уређаји од тачке 1. закључно 

са тачком 7. из става 1. овог члана, чине јавни 
водовод који је у надлежности јавних предузећа за 
водоснабдевање. 

Члан 5. 

Постојећи јавни бунари и јавне чесме који се 
налазе на територији општине морају се чувати и 
одржавати у исправном стању. 

О објектима из става 1. овог члана стара се 
општина или предузеће коме их општина повери, а 

потребна средства се обезбеђују из законом 
предвиђених извора. 

Члан 6. 

Јавнo предузећe користи и одржава јавни 
водовод, и стара се о његвој рационализацији и 
проширењу у оквиру својих надлежности. 

Јавно предузеће утврђују техничке услове за 
делатности дефинисане из става 1. овог члана и 
услове за прикључење објеката на јавни водовод 
свако из своје надлежности (тип водомера, 
односно уређаја за мерење количине пијаће воде, 
врсту цевног материјала, услове за уградњу 
водомера, односно начин изградње и положај 
водомерних итд.). 

Члан 7. 

Пре почетка израде пројектне документације 
за изградњу објеката који треба да се прикључе на 
систем за водоснабдевање, инвеститор је дужан 
да поднесе захтев са потребним подацима, за 
добијање информације или обавештења о 
опремљености локације примарном мрежом 
инфраструктуре, техничке услове за израду 
техничке документације за пројектовање и 
грађење водоводног прикључка. 

Јавно предузеће дужно је  да у року, не 
дужем, од 30 дана од дана пријема захтева, изда 
наведена документа из става 1. овог члана, или 
ако нису испуњени услови или ако је непотпун 
захтев, одбије захтев. 

Члан 8. 

Уколико пројектна документација 
инвеститора није у складу са издатим техничким 
условима из члана 7. ове Одлуке инвеститору 
неће бити одобрен прикључак на  јавни водовод, 
до усаглашавања пројектне документације са 
издатим техничким условима. 

Члан 9. 

Изграђена постројења и уређаје јавног 
водовода инвеститор је дужан да преда 
надлежном ЈП на коришћење, управљање и 
одржавање најкасније 30 дана од дана  када је 
извршен технички пријем.  

Приликом предаје објеката из става 1. овог 
члана инвеститор је дужан да преда неопходну 
техничку, финансијску и другу документацију а све 
у зависности од намене објекта. 

Члан 10. 

Извођач радова на објектима и подземним 
инсталацијама које се налазе поред, изнад или 
испод инсталација и објеката јавног водовода, 
дужан је да предузме све потребне мере 
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обезбеђења у циљу њихове заштите од оштећења 
и квара. 

Извођач радова из става 1. овог члана 
дужан је најкасније у року од 15 дана пре почетка 
извођења радова да, писаним путем, извести 
јавно предузеће о начину и динамици извођења 
радова и о предузетим мерама заштите објеката и 
инсталација јавног водовода, под надзором  ЈП .   

Ако  ЈП, сматра да постоји опасност од 
оштећења или квара на инсталацијама и 
објектима јавног водовода или ако је угрожено 
нормално функционисање водоснабдевања 
корисника због начина на који се изводе радови 
или недовољних заштитних мера обратиће се 
надлежним инспекцијским органима, ради 
доношења решења којим ће се извођачу радова 
наложити да предузме потребне мере заштите 
предметне инфраструктуре. 

I I I  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА 
ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА 

ВОДА  

Члан 11. 

Јавно предузеће дужно је да свој рад и 
пословање организује тако да обезбеди сталну 
функционалну способност техничких система из 
члана 4. ове Одлуке у циљу трајног и несметаног 
пружања услуге дистрибуције воде непрекидно 24 
сата дневно. 

Члан 12. 

Јавно предузеће је  дужно да обезбеде 
здравствену и хигијенску исправност воде за пиће 
према прописаним стандардима и нормативима 
као и да обезбеди контролу квалитета воде за 
пиће. 

Контролу квалитета воде за пиће и оцену 
квалитета воде за пиће дају овлашћене 
здравствене организације и лабораторије. 

Члан 13. 

Ако дође до поремећаја или прекида у 
дистрибуције воде услед више силе, или других 
разлога који се нису могли да предвиде, односно 
спрече, јавно предузеће је  дужно да одмах 
предузму мере на отклањању узрока поремећаја, 
односно прекида, и то: 

1. радно ангажује запослене на отклањању 
узрока прекида односно поремећаја, као и да у 
случају потребе, ангажује трећа лица за вршење 
комуналних услуга; 

2. изврши хитне поправке и замене 
инсталација и уређаја, као и заштиту од даљих 
хаварија, 

3. предузима и друге мере које утврди 
Општинско веће општине Мерошина . 

Надлежна јавна предузећа за 
водоснабдевање су дужна да истовремено са 
предузимањем мера обавесте Општинско веће 
општине Мерошина о  разлозима поремећаја,  
односно прекида као и  о предузетим мерама. 

Општинско веће општине Мерошина,  у 
обавези је да без одлагања: 

1. одреди  ред првенства и начин пружања 
услуга оним корисницима код којих би услед 
прекида настала опасност по живот и рад грађана 
или других организација или би настала велика, 
односно ненадокнадива штета; 

2. да нареди мере за заштиту комуналних 
објеката који су угрожени, као и друге имовине; 

3. предузме мере за отклањање насталих 
последица и друге мере за обављање комуналних 
делатности; 

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност 
за поремећај, односно прекид вршења 
делатности, као и одговорност за накнаду 
евентуално причињене штете. 

 
Члан 14. 

 
Ако се у складу са  Законом  организује 

Штрајк у  Јавном предузећу  исто је у обавези  да 
обезбеде минимум  процеса рада у складу са 
Законом о комуналним делатностима и да  се 
обезбеди: 

1. Пречишћавање и дистрибуцију воде; 
2. Минимални притисак у дистрибутивној 

мрежи  јавног водовода, по мери која 
обезбеђује  прописани квалитет 
испоручене воде ; 

3. Обављање послова на отклањању 
хаварија на дистрибутивној мрежи  
јавног водовода; 

4. Сталну контролу квалитета  испоручене 
воде у лабораторији преузећа  

5.   Друге мере у складу са законом. 

Члан 15. 

Јавно  предузеће је дужно да преко 
средстава јавног информисања или на други 
начин благовремено обавештава кориснике о 
сметњама и прекидима у вршењу комуналне 
делатности, које су настале или могу настати, о 
начину обављања комуналне делатности у тим 
околностима и о претпостављеном времену 
трајања прекида, односно поремећаја. 

Код унапред планираних прекида у вршењу 
комуналних услуга јавно предузеће је дужно, да 
путем средстава јавног информисања или на 
други одговарајући начин, обавесте кориснике 
најкасније 24 часа пре настанка, о узроку и 
трајању планираног прекида. 
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Члан 16. 

У случају несташице воде јавно предузеће 
ће давати упутства корисницима о предузимању 
мера у циљу ублажавања последица несташице 
воде. Корисници се морају придржавати добијених 
упутстава. 

Корисници су дужни да рационално и 
наменски користе воду. Општинско веће општине 
Мерошина, ће у случају несташице воде и других 
тешкоћа у вези снабдевања водом, на предлог 
надлежног ЈП за водоснабдевање, да нареди 
рационално коришћење воде, односно да забрани 
коришћење воде за заливање башти, пуњење 
базена, поливање улица и тротоара и паркова, 
коришћење фонтана итд., као и начин контроле и 
спровођења прописаних мера. 

IV ЈАВНИ ВОДОВОД  

Члан 17. 

Јавно предузеће  одржава и унапређује  
јавни водоводни систем дефинисан чланом 4. ове 
Одлуке и при томе је дужно да: 

1.  трајно чува документацију о стварно 
изведеном стању јавног водовода; 

2. утврђује техничке услове за прикључење 
на мрежу водовода и врше прикључење 
унутрашњих  инсталација на градски водовод; 

3. обезбеде испоруку воде у јавне сврхе 
(гашење пожара, прање и поливање јавних 
површина, заливање зелених јавних површина 
итд.); 

4. планира и усклађује своје планове са 
планским актима општине Мерошина. 

 

1. Спајање и раздвајање унутрашњих 
инсталација са градским    водоводом 

Члан 18. 

Под унутрашњим инсталацијама 
подразумевају се цевоводи и уређаји почев од 
водомера (укључујући и водомер) до места излива 
воде. 

Члан 19. 

Под водоводним прикључком се 
подразумева цевовод са свим потребним спојним 
деловима и уређајима почев од јавног цевовода 
до вентила испред водомера (укључујући и први 
вентил) 

Члан 20. 

Власник, односно корисник објекта, који се 
налази у улици или се граничи са улицом у којој је 
изграђена улична водоводна мрежа, у обавези је 
да се прикључи са том мрежом, према условима 
ог јавног предузећа. 

Прикључење објекта са уличном 
водоводном мрежом мора се извршити у року од 6 
месеци од када су се стекли услови из става 1. 
овог члана. 

Члан 21. 

Захтев за прикључак на водоводну мрежу 
подноси власник објекта, односно инвеститор или 
корисник уз сагласност власника објекта. 

Уз захтев прилаже следећу документацију и 
то: 

1. за објекте за које је издата грађевинска 
дозвола прилаже се: 

- грађевинска дозвола, 
- главни пројекат за водовод и канализацију 

са техничком контролом, 
 
2. За објекте у поступку легализације 

прилаже се: 
- потврда надлежног одељења  Општинске 

управе општине Мерошина о поднетом захтеву за 
легализацију, 

- копија плана, 
- доказ о власништву, 
- главни пројекат за водовод и канализацију 

са техничком контролом, осим за породичне 
стамбене објекте, 

3. За укњижене објекте прилаже се: 
- копија плана, 
- доказ о власништву, 
- решење надлежног одељења  Општинске 

управе општине Мерошина, којим се одобрава 
извођење радова на изради прикључка до 
изграђене мреже комуналне инфраструктуре, а на 
основу пројектне документације за израду 
прикључка у складу са законом, 

 
Јавно предузеће обезбеђује: 
1. пројекат привремене саобраћајне 

сигнализације и опреме за време извођења 
радова на прикључку, 

2. услове - упутство и сагласност за 
изградњу унутрашњег прикључка на јавну 
водоводну мрежу издате од стране управљача 
пута. 

ЈП  као извођач радова, на основу поднете 
документације подносиоца захтева за прикључак - 
инвеститора, подноси захтев Одељењу за 
привреду и комуналне делатности Општинске 
управе општине Мерошина за издавање Решења 
за раскопавање јавне површине, ако се врши 
раскопавање јавне површине. 
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ЈП закључује Уговор о извођењу радова на 
изградњи прикључка са подносиоцем захтева за 
прикључак - инвеститором. 

Власницима објекта који поседују  
прикључке  на постојећу водоводну мрежу , а 
учествовали су у изградњи исте преко Месне 
заједнице сопственим средствима Јавно 
предузеће неће наплаћивати прикључке ако 
испуњавају  техничке услове  за прикључак  у 
супротном  примењиваће се одредбе  ове Одлуке, 
које регулишу прикључке. 

Члан 22. 

Технички услови за израду техничке 
документације за пројектовање и грађење 
водоводног прикључка, које издаје ЈП, треба да 
садрже: ситуацију, предмер и предрачун радова, 
спецификацију водоводног материјала, 
хидраулички прорачун, детаљ водомерног окна са 
свом водоводном арматуром, изометријском 
шемом водоводних инсталација и остало у складу 
са законом. 

Техничким условима је потребно 
предвидети да водомер мора бити опремљен-
припремљен за радио очитавање и уграђен 
испред стамбене или пословне јединице, при чему 
границе надлежности јавног предузећа су од 
градске водоводне мреже до првог вентила 
испред главног водомера. 

Искључиво право одржавања 
индивидуалног водомера у стамбеним, стамбено - 
пословним објектима има ЈП о свом трошку. 

Члан 23. 

Одобрење за прикључак на водоводну 
мрежу у складу са техничким и другим прописима 
и нормативима даје ЈП. 

ЈП може одобрити: 
1. трајни прикључак за објекте трајног 

карактера изграђене са грађевинском дозволом, 
2. градилишни прикључак (привремени) за 

стамбене, пословне или стамбено-пословне 
објекте који су у фази изградње са грађевинском 
дозволом, 

3. привремени прикључак за објекте са 
привременом грађевинском дозволом, 

4. привремени прикључак, посредно, преко 
суседне парцеле - за објекте који се прикључују на 
водоводну мрежу преко суседне непокретности, 
ако не постоји могућност непосредног спајања, 

5. привремени прикључак за објекте 
изграђене без грађевинске дозволе који су у 
поступку легализације и то до завршетка поступка 
легализације, 

6. регистрацију већ изграђеног прикључка за 
објекте изграђене без грађевинске дозволе, а који 
су у поступку легализације - привремени 
прикључак, 

7. легализацију већ изграђених прикључака 
за објекте изграђене са грађевинском дозволом, 

8. раздвајање прикључка у истом шахту, 
9. измештање и/или реконструкцију 

постојећег прикључка, 
10. уградњу индивидуалног бројила за 

кориснике који су регистровани у бази ЈП, али 
немају индивидуално бројило (користе воду преко 
заједничког бројила), а према условима ЈП. 

Члан 24. 

Надлежно ЈП за водоснабдевање ће 
регистровати привременог корисника услуге 
водоснабдевања, односно увести га у евиденцију 
корисника за плаћање испоруке воде,  

с тим да се такав потрошач обавезује да у 
року од две године од дана увођења у евиденцију 
корисника, прибави сву неопходну документацију у 
складу са чланом 21. односно 57. ове Одлуке. 

Одредба из става 1. овог члана не 
примењује се за објекте који су у поступку 
легализације. 

Члан 25. 

ЈП  не може одобрити прикључење на мрежу 
водовода уколико није решено питање одвођења 
отпадних вода (прикључак на мрежу канализације, 
септичка јама). 

 

Члан 26. 

ЈП је  дужно да одобри прикључак на 
водоводну мрежу, уколико постоје услови, у року 
од 15 дана од дана подношења захтева, с тим да 
ће изградити прикључак на водоводну мрежу у 
року од 15 дана од дана када подносилац захтева 
за прикључак, односно инвеститор изврши 
потребне уплате и прибави специфицирани 
материјал. 

Члан 27. 

Сваки прикључак мора да има затварач са 
уградбеном гарнитуром на месту спајања 
прикључног вода са јавним цевоводом, прикључни 
вод са инструментом за мерење потрошње воде 
(водомер), 2 вентила (испред и иза водомера 
истог пречника као и водомер), с тим да први 
вентил мора бити са специјалним кључем у 
одговарајућем окну-склоништу за водомер. 

Члан 28. 

Водоводни прикључак се поставља тако што 
се унутрашње водоводне инсталације непосредно 
прикључују на уличну водоводну мрежу. 
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Изузетно и само привремено може се 
дозволити прикључење на водоводну мрежу преко 
суседне парцеле ако нема могућности 
непосредног спајања и ако власник парцеле на то 
пристане (писана сагласност власника парцеле 
оверена у општини или суду), под условима које 
одреди ЈП . Овакви прикључци имају карактер 
привремених и морају се реконструисати или 
изместити о трошку власника, односно корисника 
прикључка, када се створе услови за директно 
прикључење на  јавни водовод. 

Члан 29. 

Корисници који имају прикључак на систем 
јавног водовода и сви корисници који треба да се 
прикључе на исти, а имају самостални систем 
(уређаји и објекти) за снабдевање водом, у 
обавези су да самостални систем  за снабдевање 
водом физички одвоје од система јавног водовода. 

Члан 30. 

Свака зграда, односно непокретност мора 
да има сопствени водоводни прикључак. 

У стамбеним зградама са више улаза 
поставља се посебан прикључни вод (доводни 
прикључак) за сваки улаз. ЈП  у случају техничке и 
економске оправданости, може дозволити 
изградњу једне прикључне цеви за цео објекат, с 
тим што би се вршило засебно мерење главним 
водомерима за сваку ламелу. 

ЈП  у случају техничке и економске 
оправданости, може дозволити изградњу једне 
прикључне цеви за више индивидуалних објеката 
на једној или више парцела с тим што би се 
вршило засебно мерење индивидуалним 
водомерима за сваку стамбену или пословну 
јединицу посебно. 

У стамбено - пословним објектима морају се 
поставити индивидуални водомери за сваку 
стамбену јединицу и индивидуални водомери за 
посебно мерење потрошње сваке пословне 
јединице. 

У новоизграђеним стамбеним, пословним 
или стамбено - пословним објектима са више 
независних стамбених или пословних јединица 
пројектују се и уграђују индивидуални водомери за 
сваку јединицу, а граница надлежности ЈП  је 
главни водомер објекта. За мерење заједничке 
потрошње (противпожарна инсталација, 
заједничке просторије) може се уградити, у 
наведеним случајевима, засебан водомер за 
мерење потрошње воде на напред наведеним 
точећим местима, за сваку зграду-улаз. За 
хидрантску мрежу, може се, у зависности од 
услова на терену, уградити заједнички или 
посебан водомер. 

У изузетним случајевима, за објекте који су 
већ изграђени и прикључени на мрежу водовода, 
ако за то постоје технички услови, може се 

дозволити уградња индивидуалних водомера за 
све стамбене или пословне јединице у оквиру 
једног објекта (улаза). У случајевима из овог става 
постојећи водомер постаје главни водомер за 
зграду (улаз) и служи за посредно мерење 
заједничке потрошње. Уградња индивидуалног 
водомера у овом случају не сматра се израдом 
новог прикључка. 

ЈП издаје техничке услове за уградњу 
индивидуалних водомера који су припремљени за 
радио очитавање. Индивидуални водомери 
припремљени за радио очитавање смештају се у 
посебан орман. Индивидуални водомери за сваку 
стамбену јединицу уграђују се у ходнику испред 
стана у металним ормарићима или у приземљу 
објекта у металном ормарићу, а за пословну 
јединицу испред пословног простора на погодном 
месту (у водомерном шахту заједно са главним 
водомером). 

Граница надлежности до које ЈП  одржава 
водоводну инсталацију је од уличне мреже до 
главног водомера објекта у свим случајевима где 
постоји главни водомер, а потрошња се мери и 
фактурише на основу очитане потрошње 
индивидуалних водомера. 

За стамбене, стамбено-пословне и пословне 
објекте унутрашње инсталације одржава 
искључиво власник односно корисник објекта. Под 
унутрашњим инсталацијама се подразумевају 
инсталације од II вентила главног водомера до  I 
вентила индивидуалних водомера (не рачунајући I 
вентил) за мерење потрошње у стамбеним и 
пословним јединицама и од II вентила 
индивидуалних водомера до точећих места унутар 
стамбених и пословних јединица. 

Члан 31. 

При уградњи водомера обавезна је уградња 
вентила испред и иза водомера, усмеривача 
млаза непосредно испред и иза водомера дужине 
4-6 пута пречника водомера, пломбирање и 
жигосање везе водомера са водоводном 
инсталацијом, као и вентила испред водомера 
(првог вентила). 

Уколико се уграђује водомер пречника преко 
40 mm обавезна је и уградња хватача нечистоћа 
испред водомера, између затварача и усмеривача 
млаза. 

 

Члан 32. 

Водомери, са припадајућом арматуром, се 
уграђују на основу техничких услова које утврђује  
ЈП  у одговарајућа водомерна окна (склоништа за 
водомер) или касете - ормариће. 

Водомерно окно се поставља искључиво до 
1 m иза регулационе линије на парцели власника, 
односно корисника. 
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Изузетно, за објекте који немају могућност 
непосредног прикључења на јавну водоводну 
мрежу, могуће је остварити прикључак преко 
парцеле која поседује регулациону линију, 
искључиво уз писану сагласност власника те 
парцеле оверене у општини или суду и у складу са 
условима  ЈП . 

Изузетно, код изграђених објеката, чија се 
грађевинска линија поклапа са регулационом 
линијом, а немају колски пут, односно немају 
могућност израде водомерног окна на парцели 
објекта најдаље до 1 m иза регулационе линије, 
као и у случају привремених објеката, подносилац 
захтева за прикључак је дужан да се обрати 
надлежном  ЈП за водоснабдвање, за изградњу 
водомерног окна на јавној површини. 

Водомерно окно може бити изграђено од 
опеке или бетона са уграђеним ливеним 
пењалицама на 30 cm раздаљине и са армираном 
бетонском горњом плочом, која мора да има отвор 
са металним поклопцем пречника 60 cm и тежине 
30 kg, односно одговарајуће тежине за окна на 
јавној површини. Водомерно окно може бити 
типско (фабриковано) од полиестера или 
поливинилхлорида и др. У једно водомерно окно 
може се, по одобрењу г ЈП, уградити више 
паралелних водомера ако постоје техничка и 
економска оправданост. Димензије водомерног 
окна, зависно од броја и пречника водомера, 
одређује ЈП . 

У постојећа водомерна окна може се 
уградити нов водомер за другог корисника само уз 
писану сагласност власника, односно корисника 
постојећег прикључка, оверене у општини или 
суду, а према условима које одреди ЈП . 

Индивидуални водомери се могу уграђивати 
у стамбено - пословним зградама, уколико за то 
постоје технички услови, испред улаза у стан, 
пословни или други објекат у одговарајућу касету - 
ормарић, који је причвршћен за зид, сачињен од 
метала или другог погодног материјала, који 
морају бити закључани са покретном горњом и 
предњом страном ради очитавања и одржавања 
индивидуалних водомера. Димензије касете - 
ормарића одређује  ЈП  зависно од пречника и 
броја водомера. 

Изузетно, ако постоји техничка и економска 
оправданост,  ЈП  може дозволити изградњу 
прикључка на већ постојећем, легалном 
прикључку, под условима  ЈП . 

Члан 33. 

Прикључење на јавни водовод  и уградњу 
водомера врши искључиво ЈП  . 

Трошкове изградње водоводног прикључка 
сноси власник (корисник) објекта, односно 
инвеститор. 

Изузетно,  ЈП  може одобрити изградњу 
прикључака предузетнику или правном лицу, под 
условима које оно одреди. 

У случају из става 3. овог члана ЈП  врши 
надзор и увођење у евиденцију корисника о 
трошку предузетника или правног лица. 

Прединвестирање нових водоводних 
прикључака се ради када се врши реконструкција 
коловоза у улици и то у случајевима када 
инвеститор водоводног прикључка није у 
могућности да у току израде коловозне 
конструкције обезбеди неопходну документацију 
за израду водоводног прикључка. Финансирање 
таквог прикључка може да изврши ЈП или 
инвеститор водоводног прикључка. 

Члан 34. 

Легализација бесправно изграђеног 
водоводног прикључка за објекте са грађевинском 
дозволом може да се изврши под условом да 
власник или корисник таквог прикључка испуни 
техничке услове и прибави документацију у складу 
са чланом 28. ове Одлуке. 

Власник или корисник прикључка из става 1. 
овог члана дужан је да уплати новчани износ за 
интерни технички преглед и пријем прикључка који 
важи на дан легализације. 

Уколико бесправно изграђени прикључак 
није изграђен према важећим прописима, 
трошкове довођења у исправно стање, према 
условима  ЈП  сноси власник, односно корисник 
бесправно изграђеног прикључка и сноси све 
трошкове због штете настале изградњом или 
коришћењем бесправног прикључка. 

Члан 35. 

Регистрација бесправно изграђеног 
водоводног прикључка може се извршити за 
објекте изграђене без грађевинске дозволе, а који 
су у поступку легализације, о трошку корисника, 
под условом да корисник таквог прикључка 
прибави документацију у складу са чланом 16. ове 
Одлуке. 

Овакав прикључак, након завршетка 
поступка легализације, се мора довести у технички 
исправно стање о трошку корисника. Трошкови 
одржавања оваквог прикључка иду у потпуности 
на терет корисника до тренутка довођења 
прикључка у технички исправно стање, односно до 
легализације објекта. 

2. Одржавање прикључака 

Члан 36. 

Поправке и промене на прикључном воду до 
водомера изводи само  ЈП . За извођење ових 
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радова није потребна сагласност власника, 
односно корисника, али је ЈП дужно да за 
планиране активности унапред обавести власника, 
односно корисника прикључка. Ако је интервенција 
на прикључку била хитне природе, услед 
хаваријског оштећења или слично, власник, 
односно корисник може бити накнадно обавештен. 

Члан 37. 

Власник, односно корисник је дужан да 
сваки квар или штету из члана 31. ове Одлуке 
одмах пријави ЈП . 

ЈП за  је дужно да у што краћем временском 
року затвори доток воде у објекат и отклони квар. 

Члан 38. 

Оштећења и сметње на прикључку, које 
настану кривицом или непажњом корисника или 
трећег лица, поправља ЈП о трошку починиоца 
штете. 

Члан 39. 

Јавно предузеће одржава, врши замену и 
баждарење водомера, у складу са важећим 
законским прописима. 

Индивидуалне водомере и прве вентиле 
уграђене у одговарајуће касете - ормариће за 
мерење потрошње воде у стамбеним или 
пословним јединицама из члана 33. става 8. ове 
Одлуке, одржава јавно предузеће о свом трошку. 

Трошкове замене и баждарења водомера 
утврђује  јавно предузеће, а средства за њихово 
покриће обезбеђиваће се у складу са важећим 
законским прописима. 

Члан 40. 

Водомерно окно (склониште за водомер) 
корисник мора да одржава тако да је увек чисто, 
суво и да је водомер заштићен од мраза и 
оштећења. Ако се водомерно окно не одржава на 
начин предвиђен у ставу 1. овог члана, трошкови 
набавке, поправке или уграђивања новог 
водомера падају на терет корисника. 

Кварове на водомеру или вентилима испред 
и иза водомера, који настају кривицом корисника 
или трећег лица, као и кварове на прикључном 
воду изазване неисправношћу унутрашње 
инсталације корисника одстрањује ЈП  на терет 
корисника. 

Кварове утврђује стручно лице  ЈП  у 
присуству корисника. 

Ако до оштећења водомера и инсталација 
дође услед нестручне интервенције  ЈП , трошкове 
сноси ЈП. 

 

Члан 41. 

Јавно предузеће има искључиво право 
отварања и затварања вентила на улици и 
вентила испред водомера (првог - вентила). 

Корисник може затворити само вентил иза 
водомера (други - вентил) у случају квара или 
поправке на унутрашњој водоводној инсталацији. 

Затварање вентила испред водомера 
корисник може да изврши само у случају већег 
квара на водомеру или вентилу иза водомера, или 
пожара, с тим да је дужан да о томе обавести ЈП у 
року од 24 сата. 

Члан 42. 

Кориснику је забрањено: 
1. самовољно постављање, реконструкција 

и поправка прикључка, уграђивање или поправка 
водомера или да за то ангажује друга лица осим 
ЈП , без сагласности надлежног ЈП; 

2. уграђивање водоводне цеви на водоводни 
прикључак испред водомера; 

3. да користи унутрашње  водоводне 
инсталације за уземљење електричних 
инсталација и уређаја; 

4. да кроз водомерни шахт поставља било 
које друге инсталације; 

5. да преко свог прикључка - водомера 
дозвољава коришћење воде и другим лицима који 
нису чланови прикљученог домаћинства, без 
сагласности ЈП . 

Члан 43. 

Корисници су дужни да дозволе приступ у 
зграду или другу непокретност радницима ЈП у 
циљу очитавања водомера и одржавања 
водоводног прикључка, искључења и других 
потреба, као и за контролу исправности 
хидрофорских постројења, уређаја за централно 
грејање, мешовитог система за снабдевање водом 
и других уређаја чија би неисправност могла да 
нанесе штету  јавном водоводу. 

3. Коришћење воде у јавне сврхе 

Члан 44. 

Под коришћењем воде у јавне сврхе у 
смислу ове Одлуке подразумева се коришћење 
воде за гашење пожара, прање и поливање улица, 
заливање јавних зелених површина, за фонтане, 
одржавање и изградњу јавних саобраћајница, као 
и за потребе инвестиционе и друге изградње. 

Услови коришћења и начин плаћања воде 
утрошене у јавне сврхе утврђују се уговором који 
ЈП закључује са корисником овакве врсте 
потрошње. 
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Утрошена вода плаћа се на основу процене 
ако се не може мерити водомером. 

Сва предузећа и друге организације морају 
имати посебну дозволу   ЈП да могу да узимају 
воду помоћу хидрантског наставка на одређеним 
местима. Сваки такав прикључак, хидрант и друго 
мора бити обележен и пријављен ЈП . 

Члан 45. 

Ватрогасна служба има право да за гашење 
пожара користи воду преко свих хидраната. 

Ватрогасна служба има право да за гашење 
пожара користи воду и за време ограничења 
потрошње. 

ЈП је дужно да ватрогасној служби достави 
списак хидраната на уличној водоводној мрежи, 
као и о сваком укинутим или новом уграђеном 
хидранту. 

Инвеститори новоизграђених водоводних 
инсталација су дужни да ЈП и ватрогасну службу 
обавесте о сваком новом уграђеном или укинутом 
хидранту. 

Места на којима се налазе хидранти морају 
бити обележена у складу са законом. 

V НАПЛАТА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ 
ВОДОСНАБДЕВАЊА  

Члан 46. 

Цене услуга водоснабдевања утврђују се у 
складу са Законом. 

Корисник плаћа накнаду за извршене услуге 
водоснабдевања према обиму пружене услуге.  

Јединица за мерење и плаћање утрошене 
воде је кубни метар. 

Члан 47. 

Обим пружене услуге утврђује се 
очитавањем водомера за утрошену воду, или 
проценом на основу мерила и критеријума 
утврђених овом Одлуком или посебним 
критеријумима које утврди Општинско веће 
општине Мерошина на предлог  ЈП. 

Обим пружене комуналне услуге је разлика 
стања бројила водомера, односно уређаја за 
мерење количине испуштене воде између два 
очитавања. Приликом очитавања читају се само 
цели кубни метри. 

Члан 48. 

Утврђивање количине испоручене воде 
проценом врши се у следећим случајевима: 

1. када је објекат привремено остао без 
водомера или када је водомер неисправан, 

2. када корисник два пута узастопно 
онемогући очитавање водомера, 

3. у зимском периоду, када временске 
прилике онемогуће очитавање, 

4. када се корисник прикључи на јавни 
водовод без одговарајуће документације, 

5. за испоруку воде за заједничке потребе 
(заједничка потрошња) ако се не може мерити 
водомером, 

6. ако не постоје технички услови да 
корисници стамбених и пословних просторија 
уграде индивидуални водомер у складу са чланом 
31. ове Одлуке. 

У случајевима из става 1. тачка 1., 2. и 3. 
овог члана процена се врши на основу просечно 
испоручене количине воде кориснику у претходних 
12 месеци, односно краћи период у коме је 
водомер био исправан. 

Ако нема података о просечној потрошњи, 
процена ће се извршити на основу средњег 
дневног утрошка у време процењивања. Ако се 
потрошња не може утврдити ни на овај начин  ЈП 
ће је утврдити упоређивањем са другим сличним 
потрошачима, према важећим стандардима. 

У случајевима из става 1. тачка 4. овог 
члана процена се врши на основу просечне 
остварене потрошње одговарајуће категорије 
корисника утврђене за годину која претходи 
години у којој се врши обрачун и укупног периода 
прикључења без одговарајуће документације. 

У случајевима из става 1. тачка 5. овог 
члана, процену споразумно утврђују ЈП  и 
корисник. 

У случајевима из става 1. тачка 6. процена 
се утврђује зависно од врсте делатности: 

1. споразумним одређивањем процента, 
учешћа потрошње, између корисника и ЈП, за 
пословни простор у укупној потрошњи, када се део 
стамбеног простора претвара у пословни уз 
сагласност надлежног ЈП за водоснабдевање, под 
условом да је исти корисник и стамбеног и 
пословног простора, 

2. споразумним одређивањем, између 
различитих корисника стамбених и пословних 
јединица, процента учешћа пословних јединица у 
укупној потрошњи која се мери преко заједничког 
водомера, за постојеће објекте, уз сагласност ЈП , 

3. у случају немогућности споразумног 
одређивања процента учешћа потрошње 
појединих корисника у укупној потрошњи која се 
мери преко заједничког водомера, у року од 15 
дана од дана позива од стране ЈП  за доставом 
споразума, односно настале промене корисника, 
процену врши ЈП на основу посебних критеријума 
које утврди Општинско веће општине Мерошина, 
на предлог ЈП. 

Члан 49. 
Испорука воде за гашење пожара се не 

наплаћује. 
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Члан 50. 
Корисник је дужан да омогући и има право 

да присуствује очитавању водомера.  
ЈП утврђује распоред очитавања водомера и 

дужно је, да у случају очитавања ван редовног 
распореда, обавести кориснике путем средстава 
јавног информисања. 

У случају контролног појединачног 
очитавања водомера корисника, ЈП о томе 
обавештава корисника. 

 
Члан 51. 

 
Водомер се очитава месечно, осим у случају 

када није могуће очитавање због временских 
услова или када корисник није омогућио приступ 
водомеру, тада се очитавање врши у дужим 
временским периодима. 

 
Члан 52. 

 
Индивидуална потрошња је потрошња 

индивидуалне стамбене или пословне јединице 
чија се потрошња мери индивидуалним 
водомером. 

Заједничка потрошња је потрошња 
остварена у заједничким просторијама, на 
хидрантској мрежи и друге заједничке потребе. 

 
Члан 53. 

 
Обрачун и фактурисање утрошка воде се 

врши на следећи начин: 
1. за индивидуалне стамбене, односно 

пословне, објекте чија се потрошња мери 
индивидуалним водомером фактурисање се врши 
на основу очитане потрошње; 

2. за индивидуалне стамбене објекте у 
којима је део простора претворен у пословни уз 
сагласност ЈП, а потрошња се мери преко истог 
водомера, обрачунати део споразумно утврђеног 
процентом  потрошње се фактурише за пословни 
простор, а преостала количина за стамбени 
простор, по одговарајућим ценама; 

3. за индивидуалне стамбене објекте у 
којима је део стамбеног простора претворен у 
пословни простор без сагласности ЈП, а потрошња 
се мери преко истог водомера, целокупна 
потрошња се фактурише по цени за привреду до 
раздвајања инсталација или накнадног добијања 
сагласности  ЈП; 

4. за стамбено - пословне објекте са 
индивидуалним мерењем за сваку стамбену, 
односно пословну јединицу, фактурисање се врши 
на основу очитане потрошње на индивидуалним 
водомерима по одговарајућим ценама; 

5. за стамбене објекте са више станова, чија 
се потрошња мери помоћу заједничког водомера, 
потрошња сваког стана се обрачунава расподелом 
укупно утрошене воде према броју чланова 
домаћинства; 

6. за стамбено - пословне објекте са више 
стамбених, односно пословних јединица, чија се 
потрошња мери преко заједничког водомера, део 
потрошње за сваку пословну јединицу се 
обрачунава на основу утврђеног процента учешћа 
у укупној измереној потрошњи на водомеру и 
фактурише по цени за привреду. Разлика укупно 
остварене потрошње на водомеру и збира 
потрошње свих пословних јединица фактурише се 
корисницима стамбених јединица, по одговарајућој 
цени, расподелом према броју чланова 
домаћинства. 

У случају немогућности мерења, потрошња 
се утврђује у складу са чланом 49. ове Одлуке. 

 
Члан 54. 

 
Обрачун за утрошену и одведену воду се 

врши по важећим ценама. У случају постојања 
више цена у обрачунском периоду за које се врши 
обрачун примениће се пондерисана цена. 

У случају да, због временских услова, није 
могуће очитати водомере индивидуалних 
стамбених објеката у дужем временском периоду 
извршиће се привремени обрачун у складу са 
чланом 51. ове Одлуке. 

 
Члан 55. 

 
Корисници услуга дужни су да месечно 

измирују обавезе за утрошену воду у року који 
одреди ЈП, а који не може да буде краћи од 15 
дана од датума настанка обавезе. 

 
Члан 56. 

 
Јавно предузеће може да уговори са 

правним лицима другачији начин и рокове 
обрачуна и наплате. 

Јавно предузеће  може, када се стекну 
услови, да врше фактурисање целокупне 
потрошње воде власнику стамбено-пословног 
објекта или скупштини станара. 

 
Члан 57. 

 
Корисник услуга може да поднесе приговор 

(рекламацију) на пружене услуге ЈП. 
 

Члан 58. 
 

ЈП  је дужно да по пријему рекламације 
корисника, одговори кориснику са изјашњењем о 
поднетом захтеву (рекламацији) и предлогом 
његовог решавања у роковима одређеним 
Законом. 

Члан 59. 
 

Корисник има право да захтева да се испита 
исправност његовог водомера, а начин провере 
његове исправности утврђује ЈП. 
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У случају из става 1. овог члана корисник је 
дужан да уплати накнаду трошкова демонтаже и 
контроле водомера. 

ЈП је дужно да водомер демонтира и 
достави организацији овлашћеној за проверу 
исправности. 

Ако се контролом установи да је водомер 
исправан све трошкове из става 2. овог члана 
сноси корисник. 

У противном трошкове сноси ЈП , а уплаћени 
износ се мора одмах вратити кориснику. 

Члан 60. 

Корисник је дужан да  ЈП  пријави, најкасније 
у року од 15 дана, све промене од значаја за 
кориснички статус, пружање, утврђивање обима и 
наплату комуналних услуга. 

Члан 61. 

Корисник који, након престанка корисничког 
статуса претходних корисника, настави да користи 
услуге ЈП за водоснабдевање без регулисања свог 
корисничког статуса, дужан је да измири све 
претходно неизмирене обавезе, регулише свој 
кориснички статус и настави са измиривањем 
својих обавеза које настају по основу коришћења 
услуга  водоснабдевања. 

VI СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА СЕ МОЖЕ 
УСКРАТИТИ ИСПОРУКА ВОДЕ  

Члан 62. 
Јавно предузеће ће привремено ускратити 

пружање комуналне услуге испоруке воде 
кориснику у следећим случајевима: 

1. ако се корисник самовољно прикључи на 
водоводну мрежу, као и ако без сагласности ЈП  на 
своју унутрашњу инсталацију прикључи објекат 
другог физичког или правног лица; 

2. када корисник или друго неовлашћено 
лице предузима било какве радње на водомеру, 
односно прикључку; 

3. ако је склониште водомера (водомерно 
окно) загађено, затрпано, неприступачно, 
неусловно, или није у складу са важећим 
техничким условима ЈП, а корисник није уклонио 
недостатке ни после писане опомене од стране 
ЈП; 

4. када стање унутрашњих  инсталација 
корисника угрожава здравље људи, односно 
квалитет воде у јавној мрежи или може да 
проузрокује штету на материјалним добрима или 
угрози пружање комуналних услуга другим 
корисницима; 

5. када настане квар или сметња на 
корисниковој унутрашњој  водоводној инсталацији; 

6. када се на водоводном прикључку појави 
електрични напон; 

7. када корисник прикључи локални водовод, 
односно сопствени систем за водоснабдевање на 
јавни  водовод; 

8. ако се вода за пиће користи ненаменски, 
преко дозвољеног обима или другог прописаног 
услова; 

9. ако се корисник не придржава мера 
штедње прописаних у складу са чланом 17. ове 
Одлуке; 

10. код отказа услуга; 
11. када корисник није поступио у складу са 

чланом 61. а одбија да поступи по члану 62. 
Одлуке; 

12. ако након извршеног прикључења 
објекта на водоводну мрежу не достави 
надлежном ЈП за водоснабдевање одговарајућу 
документацију о новим власницима или закупцима 
за увођење у евиденцију нових корисника; 

13. ако корисник не плаћа комуналне услуге 
у прописаним роковима; 

14. када корисник не одржава мерни уређај 
исправним; 

15. ако корисник коме је надлежно ЈП за 
водоснабдевање одобрило привремени 
прикључак на мрежу водовода, не легализује 
објекат у складу са важећим Законом; 

16. ако корисник не достави у року потребну 
документацију у складу са чланом 25. ове Одлуке. 

Члан 63. 

ЈП  ће у случају из члана 62. ове Одлуке, 
прво упозорити корисника да ће га искључити из 
система јавног водовода, уколико у остављеном 
року не поступи по упозорењу. 

Ако корисник не поступи по упозорењу из 
става 2. овог члана, ЈП ће, у складу са техничким 
условима, искључити корисника из система јавног 
водовода 

Члан 64. 
 

ЈП  врши искључење корисника са 
водоводне мреже на терет корисника и то: 

1. затварањем и пломбирањем првог 
вентила испред водомера; 

2. затварањем, пломбирањем првог вентила 
испред водомера и демонтажом водомера и 
стопирањем прикључка; 

3. искључењем на јавној површини на 
уличној водоводној мрежи, односно затварањем 
вентила на прикључној огрлици или ископавањем 
и уклањањем телескопске гарнитуре. 

 
Члан 65. 

 
По престанку разлога због којих је дошло до 

искључења, на основу члана 63. ове Одлуке, 
надлежно ЈП за водоснабдевање је дужно да 
изврши поновно прикључење корисника одмах, а 
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најкасније у року од 3 дана од пријаве отклањања 
узрока. 

Трошкове искључења и поновног укључења 
и друге трошкове до којих долази у случајевима из 
члана 63. ове Одлуке сноси власник, односно 
корисник услуге. 

 
Члан 66. 

 
Када се корисник прикључи на систем јавног 

водовода, без одговарајуће документације, 
односно сагласности ЈП , комунални инспектор 
Општинске управе општине Мерошина издаје 
налог  ЈП  о искључењу тог корисника. 

 
Члан 67. 

 
Трошкови настали приликом извршења 

Решења из члана 67. ове Одлуке падају на терет 
корисника. 

Члан 68. 
 

Власник, односно корисник уз сагласност 
власника, има право да откаже коришћење 
комуналне услуге испоруке воде, ако отказом не 
доводи до поремећаја пружања комуналних услуга 
другим корисницима. 

Отказ се даје у писаној форми, најмање 15 
дана пре престанка коришћења комуналних 
услуга. Отказ може да буде: 

1. трајан за објекте који се руше, 
2. привремени за објекте у којима нико не 

станује или се привремено не употребљавају. 
Код трајног отказа врши се физичко 

искључење, односно затварање (блиндирање) на 
месту споја са уличном мрежом. 

Код привременог отказа потрошње воде 
корисник је дужан да испусти воду из инсталација, 
а ЈП демонтира водомер, записнички га предаје 
кориснику и пломбира први вентил. 

Све трошкове отказа коришћења 
комуналних услуга сноси корисник услуга. 

 
 

VII НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 69. 
 

Надзор над применом ове Одлуке врши 
Општинска управа општине Мерошина преко  
надлежног Одељења, односно комуналне 
инспекције у складу са својим законским 
овлашћењима. 

 
Члан 70. 

 
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 

500.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице, ако не поступи, или поступи супротно 

одредбама члана: 10, 11, 12, 13, 15, 16,  21, 25, 26, 
30, 34, 41, 42, 43, 44, 51, 61, 66 и  67 ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 
50.000,00 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице, ако не поступи, или поступи 
супротно одредбама члана: 10, 11, 12, 13, 15, 16,  
21, 25, 26, 30, 34, 41, 42, 43, 44, 51, 61, 66 и  67ове 
Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник, ако не поступи, или поступи супротно 
одредбама члана: 10, 17, 21, 25, 30, 34, 41, 42, 43, 
44, 51, 61, 66 и 67 ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 15.000,00 до 
25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице, ако не поступи, или поступи супротно 
одредбама члана: 10, 17, 21, 25, 30, 34, 41, 42, 43, 
44, 51, 61, 66 и 67 ове Одлуке. 

 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 71. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу Града 
Ниша". 

 
Број: 352-126 
У Мерошини, 27.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 

13. 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана 
114. Статута општине Мерошина (''Сл.лист Града 
Ниша'', бр. 32/2013-пречишћен текст), на предлог 
Председника општине Мерошина,  
 Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној 27. фебруара 2015.године, донела је  

 

О Д Л У К У  

о приступању промени Статута општине 

Мерошина 

 
Члан 1. 

 Приступа се промени Статута општине 
Мерошина. 

Члан 2. 
 Формира се Комисија у саставу: 
 1. Драган Петровић, дипл.правник, 
председник Комисије, 
 2. Данијела Николић, дипл.правник, члан , 
 3. Ивана Митић, дипл.правник, члан, 
 4. Слободанка Алексић, дипл.грађ. инг., 
члан, 
 5. Снежана Динић, правник, члан. 
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Члан 3. 
 

 Комисија из члана 2. ове одлуке има задатак 
да утврди нацрт акта о промени Статута општине 
Мерошина и достави га Општинском већу ради 
утврђивања предлога истог, а најкасније  у року од 
15 дана од дана објављивања. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 
 Број:110-127 
 У Мерошини, 27.02.2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

Председник          
Горан Микић,с.р. 

 14. 
 

На основу члана 59.ст.1. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана 
34. став 1. тач.7. Статута општине Мерошина 
(''Сл.лист Града Ниша'',бр. 32/2013-пречишћен 
текст, 36/14 и 81/14) , 
 Скупштина општине Мерошина, на седници 
од  27. фебруара 2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У   

О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

МЕРОШИНА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о Општинској управи општине 
Мерошина (''Сл.лист Града Ниша'', бр.   32/13-
пречишћен текст и 55/2014),  члан 8.   мења се и 
гласи: 
 ''У Општинској управи могу се поставити 
највише 3 помоћника Председника општине за 
поједине области и то: 

- за економски развој,  
- комуналне делатности и 
- развој месних заједница. 

 
 Помоћници Председника општине покрећу 
иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у 
вези са питањима која су од значаја за развој 
општине  у областима за коју су постављени и 
врше и друге послове утврђене актом о 
организацији Општинске управе.  
 Помоћнике Председника општине поставља 
и разрешава Председник општине.'' 

  
 
 

Члан 2. 
 

У осталом делу  одредбе Одлуке о 
општинској управи општине Мерошина остају 
неизмењене. 

Члан 3.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Овлашћује се и задужује Општинска управа 
општине Мерошина да сачини и објави причишћен 
текст Одлуке о општинској управи општине 
Мерошина. 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Града Ниша'' 
 
 Број:110-121 
 У Мерошини, 27.02.2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
    

 Председник          
Горан Микић,с.р. 

 15. 
   На основу члана 32. став 1. тачке 3. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07), члана 11. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн. и 
125/2014 - усклађени дин. изн) и члана 34. Статута 
општине Мерошина („Сл. лист Града Ниша“, бр. 
32/2013-пречишћен текст, 36/14 и 81/14),  
 Скупштина општине Мерошина, на седници 
од 27. фебруара 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о измени и допуни одлуке о локалним 

комуналним таксама 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 113/2012 и 101/2013) у  
Тарифама локалних комуналних такси Тарифни 
број 7. мења се и гласи: 
 ''Тарифни број 7. 
 

1. За коришћење витрина ради 
излагања робе ван пословне 
просторије плаћа се по м

2
 

годишње 

 
 
 

4.000,00 

 
1. Комуналну таксу по овом тарифном 

броју утврђује и наплаћује  
надлежни орган који издаје одобрење за 
постављање витрине. 

2. Комунална такса из овог тарифног 
броја плаћа се приликом издавања  

одобрења за постављање витрине. 
3. Ако је витрина постављена у првом 

полугођу комунална такса се плаћа  
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за целу годину, а ако је постављена у другом 
полугођу плаћа се 50% од износа прописаног 
тарфним бројем. 

4. Општински орган управе је дужан да 
води евиденцију таксених  

обвезника по овом тарифном броју са подацима о 
задужењу и уплати.'' 

Члан 2. 
 У осталом делу Одлука о локалним 
комуналним таксама остаје неизмењена. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

Члан 4. 
 

 Задужује се и овлашћује Општинска управа 
општине Мерошина да сачини и објави 
пречишћени текст Одлуке о локалним комуналним 
таксама. 
 
 Број:434-122 
 У Мерошини, 27.02.2015године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
         

Председник          
Горан Микић,с.р. 

 
 
  
 
 
 
 

 16. 
 
 На основу члана 60. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 62/06, 65/2008 - др. закон и 
41/2009) и члана 34. Статута општине Мерошина 
(„Службени лист Града Ниша“, 32-2013-пречишћен 
текст, 36/2014 и 81/2014), уз сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, број: 320-11-21/2015-14 од 09.01.2015. 
године године,  

Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној 27. фебруара 2015. године,  донела је 
 

ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта  

општине Мерошина за 2015. годину 

 
 1. АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ  
ПОЛОЖАЈ 
 
 Општина Мерошина је општина Нишавског 
округа у централној Србији. Општина Мерошина 
заузима површину од 193 км

2
 на којој, према 

попису из 2011. године, у 27 насеља живи 13.986 
становника. По површини долази у ред најмањих 
општина у Србији, што са бројем становника и 
густином насељости није случај. Са просечом 
густином од 72 становника/км

2
 сврстава се у ред 

релативно густо насељих подручја и општина.  
Општина Мерошина је окружена територијом 
града Ниша и oпштинама Алексинац, Прокупље, 
Житорађа и Дољевац.  
 

НИШАВСКИ ОКРУГ   положај општине Мерошина 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1avski_okrug
http://sh.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1avski_okrug
http://sh.wikipedia.org/wiki/Srbija
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Општина Мерошина се налази у југоисточном делу Србије.  
 
Карактеристике: 

- Простире се у западном делу Нишке котлине.  
- Општина Мерошина припада Нишавском округу.  
- Са северне и северно-западне стране затварају је масиви Малог Јастреpца.  
- Са источне стране делом је омеђена реком Јужном Моравом.  
- Средњим делом територије пролази магистрални пут Ниш-Прокупље, који представља везу 

општине са ауто путем Београд-Ниш и повезује југоисточну и источну Србију са покрајином 
Косово. 

- Саобраћајно је добро повезана са суседним општинама. 
- Мерошина, која се налази на магистралном путу Ниш - Прокупље, подједнако је удаљена (17 км) 

од оба центра.  
- Рељеф oпштине Мерошина карактеришу брежуљкасто-брдовитим и ниско-планинским теренима.  
- Површина општине је 193 км²; од тога обрадиво земљиште чини 77% укупне површине.  
- Становништво општине претежно се бави пољопривредном производњом, у оквиру које 

преовладава производња воћа: чувена “облачинска вишња” засађена на око 1.500 ха; шљива 
сорте “стенлеј”; јагода, малина и купина; производња поврћа под пластеницима: парадајза, 
паприка, краставца итд 

 
Општина Мерошина се налази у Централној Србији, у оквиру Нишавског округа. Општина је 

основна 1957. године. На северу се граничи са oпштином Алексинац, градским општинама Града Ниша - 
Палилулом и  Црвеним Крстом на истоку, Дољевцем и Житорађом на југу и општином Прокупље на 
западу.  
 
 

НИШАВСКИ ОКРУГ ОПШТИНА МЕРОШИНА 

  

 
 
Налази се између 43

0 
15" i 43

0 
25" северне географске ширине и 21

0
 34" i 21

0
 50" источне дужине. Највиша 

тачка на територији је врх Малог Јастрепца Купињак са надморском висином од 946 м, а најнижа дно Јужне 
Мораве, 181 м надморске висине. 
 Растојање најсеверније тачке општине Мерошина, која се налази на Малом Јастрепцу, до 
најјужније тачке Добричког поља износи 19 км, а од најзападније тачке тзв. Југбогдановаче косе до 
најисточније тачке на Јужној Морави износи 15 км. Дужина границе са околним општинама је 85 км, и то: 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0
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са Алексинцем 11 км, Дољевцем 5 км, Житорађом 20 км, Прокупљем 20 км и Нишом 24 км. Рељеф 
општине Мерошина је карактеристичан  по брежуљкасто-брдовитим и нископланинским теренима на чије 
формирање су утицали тектонски покрети речне ерозије и клижење неогенских језерских седимената. 
Ово клижење на јужним падинама Малог Јастрепца изазвало је постојање неколико урвинских појасева 
са дољама, бедемима, лучним залеђима, одсецима и заталасаним терасастим подовима. Општи нагиб 
земљишта пада према току Јужне Мораве и њене леве притоке Топлице. 
 Историјски узевши, Мерошина са својим Добричким пољем, Облачинским језером, Мали и Великим 
Јастребцом има богату историју. Као таква шибана путевима разних епоха, култура и традиција, опстаје 
и данас да сведочи новим покољењима о жиговима прошлости. А било је пуно путева, римски, 
дубровачки, турски и данашњи савремени. Преко територије Добрича пролазио је пут, из римског 
периода, који је водио од Ниша па све до Љеша у Албанији. Око свих ових путева ницала су насеља, 
пролазили људи, смењивала се царства, а путеви су остали, да повежу север и југ, исток и запад, 
садашњост и прошлост. 
 Поуздано се зна да су од IX до XI века овде живели Срби, али под влашћу Византије. У XII веку 
територија је била саставни део државе Стефана Немање, док му је престоница била у близини 
Куршумлије. Одласком Стефана Немање и пресељавањем престонице у Рас, овај простор постаје 
погранични појас према Византији. Добрич је у XIII веку био поприште битке између Стефана Дечанског и 
бугарске војске. После Косовског боја, као турски вазал, овим крајевима влада кнегиња Милица, а после 
и њен син Стефан. Кад је Стефан умро, владар постаје Ђурађ Бранковић који је поражен од Турака и 
Добрич бива освојен 1454. године.  
 
 2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 Физичко-географске карактеристике једне области представљају њен природни потенцијал. У 
наставку ћемо анализирати геоморфолошке, климатске, педолошке и биогреографске карактеристике 
територије општине Мерошина. 
 
 2.1. Основне геоморфолошке карактеристике 
 
 У геолошком саставу општине Мерошина учествују слојеви различите старости. Дејством разних 
фактора створени су разноврсни типови и подтипови тла на релативно малом пространству територији 
мерошинске општине. У долинским равнима Јужне Мораве, Крајковачке реке и Југбогдановачке реке 
заступљен је алувијум. На терасама, нижем побрђу и долинским странама преовлађује смоница и 
еутерично смеђа земљишта (гајњача), а на брдско-планинском терену Малог Јастрепца дистрично смеђа 
хумусно-силикатна тла. Делувијални наноси распострањени су у брдско - планинском подручју углавном 
у долинама река и потока где преовлађују денудациони процеси и сношење материјала са виших 
елемената рељефа. Смоница је заступљен са два подтипа: некарбонатно и посмеђено тло, оба јако 
глиновитог састава целом дубином профила са малим садржајем лакоприступачног фосфата и 
средњимсадржајем лакоприступачног калијума. Они су киселе и слабе реакције у горњим деловима а 
неутралне у матичном супстрату. Еутрично смеђе земљиште после смонице заузима највеће 
пространство напланском подручју. 

Према подацима Републичког завода за статистику пољопривредно земљиште на територији 
општине Мерошина заузима 146,18 km

2
. Пољопривредно земљиште је углавном сконцентрисано дуж 

речних токова Јужне Мораве, Крајковачке и Југбогдановачке реке и око њихових притока и највећим 
делом (96,09%) се налази у власништву приватних пољопривредних газдинстава Природно-еколошки 
потенцијали за развој пољопривреде су највећи у котлинском делу планског подручја а најслабији на 
косим и стрмим странама Малог Јастрепца. Парцеле су уситњене a највећи ливадски и пашњачки 
комплекси су на обронцима Малог Јастрепца и алувијалним равнима река. 
 
 2.2. Климатске карактеристике 
 
 Климатске прилике се могу сагледати на основу праћења дугогодишњих података. Клима општине 
Мерошина зависи од комплекса појава које се сврставају у две групе. Једну чине климаткси фактори или 
чиниоци који су готово непроменљиви, а у другу групу спадају климатски елементи, веома променљиви у 
времену и простору. 
 Основни климатски фактори су: земљишна ротација, географска ширина, географска дужина, 
надморска висина, однос копна и мора, рељеф, врсте подлога и биљног покривача. 
 Основни климатски елементи су: радијација, инсолација, температура ваздуха, ваздушни притисак, 
правац, јачина и брзина ветра, влажност ваздуха, величина испаравања, облачност, падавине, снежни 
покривач.  
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 Климатске карактеристике општине Мерошина су умерено континенталне са топлим летима и 
релативно благим и умереним снеговитим зимама. Део планинског и шумског подручја Малог Јастрепца 
испољава знаке субпланинског климата. 
 На простору Општине углавном је заступљен мезотермални, умерено топли климат са израженим 
степеном континенталности док његови виши делови имају оштрију климу услед веће висине и 
пошумљености. Најниже температуре ваздуха су у јануару, а највише у јулу. Овакве термичке прилике и 
односи прелазних годишњих доба посебна су одлика регионалног низијског климата. Иако се у неким 
месецима вегетационог периода јављају и дани са температуром испод тачке смрзавања, појава мразева 
у већини случајева нема изразито негативно дејство на развој биљних култура. Ветар је веома важан 
елеменат поднебља овог подручја јер утиче на температуру ваздуха, његову влажност, испаравање и 
количину падавина. Ветар из источног квадранта – "кошава" преовлађује у зиму, јесен и пролеће, док у 
лето ту улогу преузима северозападни. Годишњи плувиометријски режим је повољан са летом и јесени 
као најкишовитијим годишњим добима, док су зима и пролеће годишња доба са најмањом висином 
падавина.  
  
 2.3. Температура ваздуха 
 
 Температура ваздуха је један од најважнијих климатксих елемената и најчешће истицан елемент. 
Услов за мерење подразумева мерење у термометарском закону на 2 м висине изнад земљине 
површине. 
 
Табела 1. Средња годишња температура ваздуха у C° (период 1981-2010)  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ср.вр. Amp 

Ниш 0,6 2,4 7,0 12,2 17,1 20,4 22,5 22,3 17,4 12,3 6,4 2,1 11,9 19,0 
 Извор: РХМЗ, Метеоролошка опсерваторија Ниш 
 
 Табела 1 нам показује да је у овом периоду најтоплији месец јул са 21,3

0 
C, док је јануар 

најхладнији са срдњом годишњом температуром од 0,7
0 

C. Средња вредност просечних годишњих 
температура износи 11,2

0 
C,  a температурна амплитуда 19

0 
C.  

 
Табела 2. Средње температуре по годишњим добима C°  (1965-1985)  

Зима Пролеће Лето Јесен Средња вред. 

2,7 10,7 20,4 12,4 11,5 

Извор: РХМЗ, Метеоролошка опсерваторија Ниш 
 
 На основу изнетих података у табели 2 може се закључити да је пролеће свежије од јесени што се 
неповољно одражава на биљне културе, јер су више изложене опасности да страдају од пролећних 
мразева, а топла јесен гарантује пуно сазревање пољопривредних култура (кукуруз, грожђе, разно 
воће...). 
 
 2.4. Ветрови 
 
 На подручју Ниша, а самим тим и општине Мерошина, ветрови се јављају услед неједанког 
барометарског притиска изнад Евроазије, Атлантског океана и Средоземног мора, па су отуда веома 
честа ваздушна кретања са Атлантика и Средоземља према Евроазији. 
 Ветрови најчешће дувају са истока. Највећу средњу годишњу врзину имају североисточни ветрови 
3,4 м/сек. и северозападни са  3,1 м/сек.

 
Доминантни ветрови су северозападни, источни и 

североисточни. Северозападни јачешће дувају у летњим месецима. То је ветар којим има знатну 
влажност и утиче на распоред и количину падавина на овом простору. Ветар источног правца дува у 
свим годипњим добима, али нарочито је снажан у зимским месецима. Веома је хладан и јак и може 
нанети мање штете на згадама. Ветар североисточног правца је познат у народу као кошава. То је ветар 
веће брзине, који дува најчешће у хладној пововини године. Од значалнијих, треба још поменути и јужни 
ветар који најчешће дува с пролећа који је топао и јак ветар. Понекад је веома снажан, чиме причињава 
мање штете. Због велике топлине овог ветра, у току спарних летњих месеци, усеви се суше, а воће 
дехидрира. Остали ветрови дувају ређе. Утичу на климу на тај начин што распоређују влажност на 
велике површине, разносе магле и штетна испрарења и тако чисте ваздух. 
 Карактеристична одлика појединих делова територије општине Мерошина (појас у ширини 2-3км 
правцем исток-запад, од Батушинца преко Александрова, Биљешке чуке до Дешилова и простор месних 
заједница Расовача и Бучић) је та што је овај просто изложен честим налетима града. Ово нарочито у 
справним летњим месецима када долази до снажним ваздушних струјања и стварање градобитних 
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облака, који се крећу правцем северозапад-југоисто. Систем протиградне одбране последњих 
годинаупсешно штити површине подвоћем и поврћем. 
 
 2.5. Влажност ваздуха 
 
 У сразмери са кретањем дневног тока температура јавља се и влажност ваздуха која је 
најповољнија у летњем периоду године. Ноћу је релативна влажност већа но дању, док је зими виша од 
летње влажности. 
 Према осећају, релативна влажност подељена је на четири степена, где се сматра да је ваздух 
веома сув када је релативна влажност мања од  55% (1. степен),умерено сув када се ова вредност креће 
од 55-75% (2. степен), умерено влажан између 76-90% (3. степен), a веома влажан када ова вредност 
прелази 90% (4. степен). 
 Као показатељ влажности ваздуха служи његова релативна влажност, која показује степен 
засићености ваздуха воденом паром, односно, то је однос између количине водене паре која се налази у 
датом моменту у ваздуху и максималне количине коју би ваздух могао да прими на измереној 
температури да би био засићен. Влажност има посебан значај и овај климатски елеменат треба 
познавати збогз поњопривреде, шумарства, туризма итд. Најповољнији услов за живот човека су 
релативна влажност од 60% и температура од 20

0
C.  

У природи су знатно чешће од поменутих услови влажне вручине, односно влажне хладноће и сув топли 
ваздух. 
 Влажна врућина се тешко подноси због смањења моћи и довољног испаравања-знојења што 
изазива постепен пораст телесне температуре. За разлику од тога, влажна хладноћа, или време 
прехладе, изазива непријата осећај. Сув топли ваздух се лакше подноси од валжних вручина, односно 
влажне хладноће. 
  
 Табела  3. Средња месечна вредност релативне влажности ваздуха у Нишу (1981 - 2010) 

Месец 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ср.вр. 

Vm% 80 74 66 63 65 65 61 61 69 73 77 81 70 
Извор података: РХМЗ, Метеролошка опсерваторија Ниш 
 
 Из табеле 3 се  види да су највеће релативне влажности у децембру  (81,5%) и јануару (79,9%),  
што је последица обилних падавина и ниских температура, док су најмање у августу (63,5%)  и јулу  
(64,2%),  када су средње темепратуре ваздуха највеће. То значи. Да се релативна влажност ваздуха 
повећава у хладној са смањују у летњој половини године. Што се тиче вегетационог периода релативно 
уједначене вредности влажности ваздуха одговарају развоју биљних култура. Средња вредноср 
релативне влажности (71%)  нам говори да је на овом подручју ваздух мерено сув. 
 2.6. Облачност 
 
 Под појмом облачности подразумева се степен покривености видљивог дела неба облацима, 
изражен у десетинама покривености или у процентима. Облачност је важан климатски елемент је утиче 
на интензитет сунчевог зрачења, температуру, падавине и др. Облачност штити земљу од Сунчевог 
зрачења али и јаког изражавања топлотне нергије саме земљине површине. Број ведрих и мутних дана 
представља карактер облачности неког места. 
Табела 4. Средња месечна облачност Ниша у десетинама неба  (1981- 2010) 

Месе
ц 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Ср. 
вр. 

НМ 6,9 6,4 6,2 6,0 5,6 4,8 3,8 3,4 4,5 5,3 6,3 7,2 5,5 

Извор података: РХМЗ, Метеролошка опсерваторија Ниш 
 
 Из претходне табеле се види да је просечна обачност 5,8 десетина. Јавећа облачност је у 
децембру и износи 7,4 десетине, а најмања у августу 3,6 десетине. Облачност стоји у обрнутом односу 
на температуром. Највећа је зими, када је температура најнижа и износи 7,3 десетине, а најмања лети, 
када је температура највећа и износи 4,3 десетине. После зиме пролеће је најоблачније (6,1десетина), 
затим долази јесен са 5,3 десетине. Обл,ачност је највећа у јутарњим сатима да би потом лагано 
опадала до 14 сати. Подручје карактеришу мале количине магле у долини Јужне Мораве. 
 
 2.7. Падавине 
 
 На падавински режим Ниша, односно подручја општине Мерошина, утичу циклонске активности 
које се манифестују у продорима влажних ваздушних маса са Атлантског океана, а поред  њих и топлих 
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са југа и југозапада из области Средоземља, као и зимских продора хладних ваздушних маса са севера и 
североистока. 
Табела 5. Годишње суме падавина за период 1981- 2010. године у Нишу 

Година PG (mm) Година PG(mm) 

1981 577.2 1996 658.6 

1982 471.5 1997 591.3 

1983 592.6 1998 550.7 

1984 463.0 1999 617.8 

1985 561.8 2000 385.6 

1986 511.9 2001 674.9 

1987 668.1 2002 659.2 

1988 578.1 2003 547.3 

1989 566.0 2004 756.3 

1990 411.5 2005 731.4 

1991 573.3 2006 646.1 

1992 493.0 2007 600.0 

1993 453.5 2008 619.1 

1994 435.0 2009 710.6 

1995 634.1 2010 677.7 

Извор података: РХМЗ, Метеролошка опсерваторија Ниш 
 
 Из табеле 5 види се да је навећа количина падавина измерена 1955. године  (793,6 mm), a најмања  
1958. године (436,9 mm).Средња годишња количина падавина за период  1951 - 1980. године износи 
611,4 mm.  
 
 Распоред средњих падавина по месецима је приказан тебелом 6. 
  
Табела 6. Средње месечне висине падавина у Нишу за период 1951 - 1980. године 

Месец 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PG(mm) 

PM(mm) 38.8 36.8 42.5 56.7 58.0 58.4 44.0 46.5 48.0 45.7 54.8 51.5 52.5 

Извор података: РХМЗ, Метеролошка опсерваторија Ниш 
 
 Као што се види из табле највише падавина се излучи у мају 69,2 mm, а најмање у фебруару 19,9 
mm. По годишњим добима, највише падавина се излучи у току пролећа, пресечно 161 mm,  што износи 
26,33% од укупних годишњих количина падавина. У лето се излучи 156 mm (25,53%), зими 149 mm 
(24,38%), а најмање падавина излучи се у јесен 145 mm (23,73%).  
 Овакав распоред падавина је углавном повољан за пољопривреду. Кише се излучују у виду 
сипећих, а чешће у виду пљускова. На подручју општине повремено пада и град. Зими се падавине 
излучују у виду снега. Просечан број дана са појавом снега у Нишкој котлини је  
31,8 odnosno 8,7% годишње. 
 
Графикон 2. Средње месечне висине падавина у Нишу за период 1951 - 1980. године 
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Извор података: РХМЗ, Метеролошка опсерваторија Ниш 
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 3. ХИДРОГРАФСКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 
 Простор Општине Мерошина спада у хидрографски сиромашније просторе у Југоисточној Србији. 
Највећи значај на овом простору имају реке, Облачинско језеро и Крајковачко језеро. 
 
 3.1. Реке 
 
 Највећа реке Јужна Морава је уједно и део границе (8км) између територија општине Мерошина и 
Града Ниша, док су остале реке на подручју ове општине мале а већина током лета и пресуши, као што 
су Крајковачка река, Југбогдановачка река и Азбресничка река. Највећи део вода Јужна Морава добија у 
сливу средњег тока, где су уливају Топлица, Нишава и друге реке. Појава великих вода обично настаје 
под утицајем обилних падавина и наглог отапања снега. Најчешће је јавља у пролећним и зимским 
месецима. Велике воде најчешће се јављају крајем фебруара и почетком марта. 
 Поред Јужне Мораве, као највеће и најзначајније реке, мањи значај на простору општине 
Мерошина имају: Крајковачка река, Бресничка река и Југбогдановачка река. Крајковачка река извире на 
југоисточној падини Малог Јастрепца настаје на саставу Јасичког и Бачевичког потока. Кроз општину 
протиче у дужини од 20 км. Даље тече према југоистоку до села Бреста, где благо креће ка истоку и такав 
смер задржава до алувијалне равни Јужне Мораве. Бресничка река извире такође на југоисточној падини 
Малог Јастрепца, одакле тече према Јужној Морави правцем северозапад-југоисток. Проласком кроз КО 
Александрово добија име Александровачки поток и улива се у Крајковачку реку код села Балајнац. 
Девчанска река извире на јужној падини Малог Јастепца, тече према југоистоку до села Доња Расовача, 
где узима истични смер и задржава га до места где се улива у Топлицу код села Орљане на територији 
општине Дољевац. Уласком у КО села Југбогдановац добија име Југбогдановачка река. Лева је притока 
Топлице и настаје од Девчанске реке која се као лева саставница у селу Доња Девча састаје са 
Кореначком реком. Већа десна притока Девчанске реке је Балиновачка река. Остали мање значајни 
потоци и реке су водна тела са бујичним карактеристикама и одликују се стрмим сливовима великог пада 
и могу бити у време јаких киша и топљења снега разорни по околни терен и објекте. 
 На основу Хидролошких карата Србије, професора Радомира Илића, сливови ових река добијају 
мање од од 600 mm падавина годишње. Од тога годишње отекне  90 mm, што значи да испари  510 mm. 
Зато ове реке у летњим периодима најчешће пресуше у доњим а понекад и у срењим токовима.
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Максимални протицаји река јављају се у марту а минимални у августу. 
 Каптирањем извора на Малом Јастрепцу за потребе локалних водовода подјастребачких села, 
Југбогдановачка и Бресничка река су без воде од маја до октобра, док Крајковачка река има воде током 
читаве године, са мањим повременим прекидима у доњем току, захваљујући и контролисаном 
испуштању воде из вештачке акумулације-Крајковачко језеро, ради задовољавања биолошког минимума 
у сливу ове реке. 
За пољопривредну производњу, а и за потребе водоснабдевања, значајно је познавати којом  количном 
воде просечно годишње располаже територија општине. Ови подаци садржани су у табели 7. 
 
Табела 7. Водни биланс општине Мерошина 

 P R E W U S 

mm 600 90 510 550 40 50 

милиони  m³ 124 18,6 105,6 113,8 8,28 10,3 

 
P – падавине              W – инфилтрација              R – укупно отицање   
U – пдземни отицај  E  - испаравање   S – површински отицај 
 
 Проблем неповољног водног биланса општине Мерошина, последица је климатског поднебља са 
израженим високим температурама ваздуха које у летњим периодима захватају ово подручје. Превођење 
непродуктивног у продуктивно испаравање могло би се обавити повећањем вегетационог покривача. 
 
 
 3.2. Облачинско језеро 
 
 Облачинско језеро има површину од 23 ха, са максималном дубином воде од 4,7 метара. Ове 
величине нису константне јер се количина воде у језеру мења у зависности од климатских услова 
(количине падавина итд). Укупна запремина језер аизноси 10 милиона m

3
. Од Мерошине је удаљено 5 км, 

a од Ниша 23 км. Стране језерског басена су благо нагнуте и затрављене. Обалска линија је слабо 
разуђена, а језерско дно је покривено слојем финог муља. Надморска висина језера је 275 метара.  
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 Облачинско језеро припада групи урвинских језера. Предстаља водом испуњену депресију између 
два урвинска бедема. Језеро је по постанку меома младо, на то указује сиво-бела лапоровита глина 
прекривена танким слојем хумуса. Облачинско језеро се претежно храни подземним водама. На дну 
језера избија око 90 извора. Могуће је да је број извора превелик, али је чињеница да је вода коју они 
дају знатна, јер језеро дубине и муљевитог дна има мутно-зелену боју воде чија је провидност мала и 
износи 0,5 метара. У летњим месецима, због мале надморске висине и високе температуре ваздуха, 
вода се јако загреје. У појединим данима температура воде на површини износи 28 - 30°C. Површина 
воде језера је најчешће мирна, без таласа ис трује или са малим таласима погодним за спортове на 
води. За време зиме језеро се увек заледи, што значи да се у термичком погледу понаша као копно. 
 Ради оплемењивања воде Облачинског језера прокопан је канал дужине око 4 км, који га повезује 
са Крајковачком реком. Међутим, због коришћења воде за заливање башти дуж Крајковачке рек и 
прокопаног канала, вода често и не стигне до језера. Покушај да се системом цеви вода доведе од језера 
није успео због вандализма појединаца и оштећења мреже. Најновише решење (2002), упумпавање воде 
из Крајковачке реке у Биљегу и довођење цевима (1км) донело је одређене позитивне резултате који се 
огледају у повећању нивоа језера и довођењу свежије, здравије воде. Регулацијом протицаја изграђене 
акумулације на Крајковачкој реци, тај проблем би требало бити решен. 
 
 
 3.3. Крајковачко језеро 
 
 Крајковачко језеро се налзи северно од Облачинског језера у подножју Малог Јастрепца. 
Акумулација је изграђена на Крајковачкој реци 1986.године. Запремина овог језера је 1,6 милиона m
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воде, која ће се користити за потребе грађана ове општине. Поред бране се гради фабрика за 
пречишћавање воде, чиме ће се решити проблем недостатка пијаће воде на овом подручју. 
  

4. ПОЉОПРИВРЕДА 
 

Подручје спада у категорију руралних средина у којима је основна грана привреде пољопривреда. 
Највећи проценат пољопривредних површина (96,09%) се налази у власништву приватних 
пољопривредних газдинстава која се у највећој мери одликују сваштарском производњом 
(специјализација је делимично и спорадично развијена) и одсуством тржишне орјентисаности (највећи 
део производње служи задовољењу личних потреба пољопривредних газдинстава а тек мали део 
вишкова пласирају на тржиште). 

Наведене културе се гаје улгавном на приватних пољоприврених газдинствима, а приноси 
варирају по годинама зависно од климатских услова и примењених агрохемијских и агротехничких мера.  

Према просторном плану Републике Србије општина Мерошина припада сточарско-воћарском 
виноградарском микрорејону, с тим што су очигледне погодности за развој воћарства, повртарства и 
сточарства. Претежно је заступљена биљна производња што потврђује годишња производња 12.000 
тона пшенице, 13.000 тона кукуруза, 10.000 тона воћа, од чега 15.000 тона облачинске вишње, 1.200 тона 
меса и 5.500 литара млека. Од воћарских култура највише се гаји облачинска вишња.  

Облачинска вишња није посебна сорта вишње, него је екотип који се развио прилагођавањем 
географским условима овог поднебља. Захваљујући њој, која је постала главни бренд овог краја, 
Мерошина је позната по читавом свету. 
 Постоји осам класа плодности њива које захватају највећи део териториј. 11.278 ха су оранице и 
баште (17%), 1.138 су воћњаци (2%), 667 ха је под виноградима  (Биљешка чука, Брештанско брдо и 
падине М. Јастрепца), 416 ха су ливаде и пошњаци, под шумама је у приватном и друштвеном 
газдинству 3.430 ха (6%), незнатан део припада трстици, мочварном земљишту, баштама и вртовима 
1.184 ха je тзв. Неплодно земљиште (дворишта, путеви, кршеви). У протеклих петнаестак година дошло 
је до значајних измена у начину коришћења појединих категорија пољопривредног земљишта. Не постоје 
прецизни подаци већ се процењује да има за 20% више воћњака на рачуну њива ораница приказнаих у 
табели бр. 3.  
 
 4.1. Воћарство 
 
 Територија просторног плана је позната по воћарских производима, нарочито по производњи 
Облачинске вишње, чија је производња доживела кулминацију 80-их година прошлог века након чега је 
дошло до стагнације у производњи и крчења великог броја стабала (због ниске откупне цене) а данас се 
чине напори да се обнови производња. Осим вишње заступљене су и остале воћарске културе. 

Веома повољни услови за развој воћарства и виноградарства ставља ову грану на друго место по 
важности, а прво по приходима домаћинства. Воћарска производња постаје традиција овог краја, по чему 
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ово подручје постаје чувено на далеко. Облачинска вишња и шљива Стенле постаје заштитни знак 
подручја општине Мерошина на просторима Србије, Балкана и Европе. Прокујпац је сорта грожђа која се 
најчешће узгаја на падинама Биљешке чуке и Мерошиснког брда. У наредном периоду носиоци 
производњ вишње, шљиве, купине, малине и рибизле виће индивидуални пољопривредни произвођачи. 
  
 4.2. Повртарство 
 
 Ратарска произвдња је доминантна грана пољопривреде али не и област која доноси највеће 
приходе.Тржишних вишкова у овој произвдњи нема, чак је у пдјастребачким селима изражена потреба за 
куповином житарица за сточну исхрану. Применом савремене агротехнике, нових сорти пшеница, 
хибридног кукуруза и мера заштите постичу се знатно већи приноси али далеко изнад републипког 
просека. Највећи број њива је средње родности. Обрада је механизована од стране индивидуалних 
пољопривредника. Механизација у друштвеном сектору није у функцији приватног. 
 Последњих година у насељима са леве стране магистралног пута Ниш-прокупље (батушинац, 
Балајнац, Мерошина, Бучић...) заступљена је интензивна производња бостана на већим површинама (1-
3ха) и пласман широм великих градова Србије. Присутна је и произвдња раног поврћа п чему 
пољопривредни произвођачи општине Мерошина постају познати широм Србије. Присутно је све веће 
опредељење овој врсти културе у односу на све мању засупљеност произвдњ пшенице и кукуруза. 
 
 4.3. Сточарство 
 
 Традиционално је заступљено и развијено на планском подручју а од фармских животиња су 
најзаступљенија: говеда од крупног сточарства, овце, козе и свиње од средњег и перната живина од 
ситног сточарства Сточарска производња се одвија углавном на приватним пољопривредним 
газдинствима и усмерена је углавном на задовољење личних потреба локалног становништва. 

Пољопривредно земљиште пружа солидну основу за развој сточарске произвдње. Међутим, ова 
грана пољопривред скор да нема већи значај за привредни развитак овог подручја, осим у делу 
производњ сточне хране. Мали број домаћинства који се баве сточарством са већим бројем оваца, 
говеда или свиња је недовољан да би било који део подручја понео карактеристику сточарског дела 
општине. Недостатак сточне хране, миграција становништва из села у град и нестабилност тржишта се 
негативно одражава на гајење стоке што је и приказано табелом 20 и графиконом 9 за период од непуне 
три деценије. Пад је евидентан и скоро стрмоглав. Изграђене фарме крава (15) и фарме за тов јунади 
(око 30) су руиниране и прилагођене другој намени у окриву индивидуланих домаћинстава (мање стаје, 
за смештај сточне хране и сл.). На оваква кретања највећи утицај је имало опадање радне способности 
пољопривредног становништва, која се по правилу манифестују запостављањем и напуштањем  и 
напуштањем производње стоке, али сене може занемарити ни утицај погоршања положаја сточарства, 
односно сталних диспаритет цена ове гране према ратарству. 
  
Табела 20. Преглед броја стоке (1974 - 2002)   

Општина Мерошина Говеда Oвце Свиње 

1974. годинa 5.867 2.874 10.340 

1991. годинa 3.712 1.882 12.908 

2002. годинa 2.172 841 7.530 

O д н о с -3.695 -2.033 -2.810 

Извор:Републички завод за статистику. Општине у СР Србији, Београд , 1974.  
Републички завод за информатику и статистику, Општине у Србији, Београд, 2001. 
Први резултати за општину по насељима и пописним круговима, попис становништва 2002., 
Републички завод за информатику и статистику, Београд, маj 2002. 
 
 
 5. ПЕДАЛОШКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗЕМЉИШТА 
 
 
 Скупштина општине Мерошина је 2002.године инвестирала педалошка истраживања земљишта 
свог подручја. У оквиру теренских истраживања прикупљено је 100 узорака земљишта са локалитета 
различитих КО. Узивање узорака подразумевало је анализу профила до 30 цм. На основу анализе 
утврђено је следеће:највећи део земљишта је у класи слабо киселих. Просечна вредност присуства 
хумуса у земљишту је 3,75%. Доминација средњих и високо хумусних земљишта упућује на закључак да 
су неопходне агротехничке мере које доприносе повећању органске материје у земљишту, ђубрење 
органским ђубривима, заоравање жетвених остатак и увођење у плодоред крмног биља. Сиромашан 
садржај фосфора указује на неопходност повећаног ђуврења фосфором, док је обезбеђеност земљишта 
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лако приступачним калујумо задовољавајућа. Испитивања на тешке метале нису вршена, али су 
неоходна ради пружања слике о стању и могућностима производње здравехране на овом подручју. 
Пољопривредно земљиште је основни фактор биљне производње.Оно је ограничени ресурс, који се 
веома споро образује, а брзо и лако деградира. Погрешним и нерационалним процесима урбанизације 
велике површине пољопривредног земљишта се трансформишу у непољопривредно што је појава на 
потезу Мраморског брда и дуж комуникације Ниш-Прокупље. Уситњеност поседа индивидуалних 
пољопривредних произвођача (велики број ситних парцела, неуређене површине) је објективна препрека 
за примену савремене технологије у производњи пољопривредних култура. 
 
 6. ПОЉОПРИВРЕДНО  ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
 

Према евиденцији о непокретностима и правима на њима, коју води Републички геодетски завод 
– Служба за катастар непокретности Мерошина (табела 7), постоји пољопривредно земљиште у 
државној својини. Међутим, између правне евиденције и фактичког стања постоји несклад. Другим 
речима, на терену нема пољопривредног земљишта у државној својини. 

Катастарске парцеле уписане на име Земљорадничке задруге, налазе се у државини физичких 
лица. Исте су као “накнада у другом одговарајућем земљишту” биле предмет поступка повраћаја 
земљишта. 

Катастарске парцеле уписане на име ЈП ''Србијашуме'' Београд у КО Девча ( 60.4 ха), КО 
Дудулајце (46,3 ха) и КО Биљег (68 ха), које се воде као пашњаци, делом су пошумљене, тако да се не 
може са сигурношћу рећи која је површина остала под пашњацима.  Катастарска парцела уписана на 
име Општине Мерошина, која се налази у КО Балајнац ( 83,6 ха), звана ''балајначка утрина'', није мењала 
намену. По Закону о враћању утрина и пашњака селима на коришћење враћена је селу Балајнац ради 
напасања стоке. 

 За катастарску парцелу од 20,8 ха, уписану на име Општине Мерошина, која се налази у КО 
Облачина, у близини Облачинског језера и села Облачина,  Комисија нема предлог за коришћење исте, 
јер је у непосредној близини Туристичко-спортског центра ''Облачинско језеро''. Такође, и ова кат. 
парцела је враћена селу, у складу са одредбама напред поменутог закона, па се за сада користи ради 
напасање стоке. 

 
 

 
 

7. ЗАКЉУЧАК 
 

 Због поменуте несагласности правне евиденције са фактичким стањем, Комисија није могла 
да изради план коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Сматра да овај 
проблем потиче од непроведених промена поседовног статуса у катастарском операту, по основу 
правноснажних и извршних решења о повраћају земљишта. Стога, препоручује оппштини Мерошина да у 
наредном периоду, пред Службом за катастар Мерошина, иницира одговарајуће поступке ради 
усаглашавања фактичког и правног стања пољопривредног земљишта у државној својини. 
 За остваривање права прече куповине нема заинтересованих, нити се ико јавља. 

Комисија сматра да је у склопу овог програма потребно решити и проблем подизања нивоа реке 
Јужне Мораве у КО Батушинац и КО Балајнац, ради ефикаснијег и економичнијег наводњавања 
пољопривредног земљишта у равничарском делу. Из истог  разлога потребно је на више места подићи и 
ниво Југбогдановачке реке. 

 
 
Број: 320-131 
У Мерошини, 27.02.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 
 

          
        Председник 

        Горан Микић,с.р. 
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Табела 1 .Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама 

 

            

Р
.Б

р
о
ј 

Катастаеска 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ha 

Општина Oбрадиво пољопривредно земљиште у ha   Шуме Остало Укупно 

  Пашњак 

  

Њива Врт Воћњак Виноград Ливада Укупно   

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Азбресница 

931,6210 

0,0375 

99,8538 46,7466 92,2583 1170,5172 159,9785 506,9518 68,3045 1905,7520 

2 Александрово 362,5944 0,0000 19,6562 12,4901 3,2892 398,0299 10,8998 0,1518 51,5068 460,5883 

3 Арбанасце 

474,3323 

0,0000 

26,9416 38,9240 9,7060 549,9039 48,6018 25,1360 31,9118 655,5535 

4 Балајнац 

636,8996 

18,5435 

51,2942 31,6173 35,9506 774,3052 104,2703 20,9493 103,7926 1003,3174 

5 Баличевац 

949,4343 

0,4249 

64,6404 35,6984 23,9834 1074,1814 42,8920 4,3931 64,1402 1185,6067 

6 Батушинац 

406,2256 

19,4523 

9,4464 20,3243 0,5519 456,0005 12,7265 6,1165 118,9538 593,7973 

7 Биљег 

345,7574 

0,0000 

35,8053 72,3619 4,3579 458,2825 87,4410 0,8816 25,2127 571,8178 

8 Брест 

564,9304 

2,4342 

101,3324 32,3428 6,7386 707,7784 26,2787 11,6148 55,9226 801,5945 

9 Бучић 

389,4306 

1,1041 

30,0032 34,1132 7,1314 461,7825 15,3322 4,0695 30,5111 511,6953 

10 Г. Расовача 

178,4299 

0,0000 

31,6898 14,8434 0,0728 225,0359 2,3595 1,1691 10,2216 238,7861 

11 Градиште 

565,6986 

8,2551 

23,2981 38,6600 16,7803 652,6921 16,8223 62,2956 40,7212 772,5312 

12 Девча 

696,3907 

0,0000 

98,7509 27,9406 50,6267 873,7089 144,2389 1711,8064 58,9398 2788,6940 

13 Дешилово 

514,8151 

0,0000 

76,3504 32,8618 23,1687 647,1960 42,7054 8,4708 33,7332 732,1054 

14 Дудулајце 

487,3212 

0,0000 

32,4184 26,3575 24,3165 570,4136 110,5517 122,1688 180,6186 983,7527 

15 Д. Расовача 

386,2733 

0,5031 

39,7578 26,2763 3,0756 455,8861 8,2453 3,7058 33,5754 501,4126 

16 Југбогдановац 

417,8867 

0,0000 

40,8879 28,7621 10,3360 497,8727 16,5439 3,5593 33,5709 551,5468 

17 Костадиновац 

240,3505 

0,1922 

53,3747 18,1244 4,4049 316,4467 7,5646 1,8359 16,1487 341,9959 

18 Крајковац 

760,4489 

0,0000 

147,1576 63,8317 53,7594 1025,1976 149,0135 900,7053 86,7629 2161,6793 

19 Лепаја 

599,6073 

0,0000 

77,6443 28,9809 18,2341 724,4666 37,5400 28,7240 37,6588 828,3894 

20 Облачина 

353,5382 

0,0000 

51,5446 7,9771 7,5417 420,6016 92,4539 0,3760 50,9259 564,3574 

21 Мерошина 

356,0849 

0,0000 

15,2512 18,4665 8,4234 398,2260 21,3984 2,1139 42,0556 463,7939 

22 Рожина 

587,5485 

0,2779 

46,9949 15,7577 4,3049 654,8839 12,4684 1,1029 36,0888 704,5440 

Укупно: 11205,6194 51,1873 1174,0941 673,4586 409,0123 13513,3717 1170,3266 3428,2982 1211,2775 19323,3115 

       
  

    извор података  : Републички геодетски завод-Служба за катастар Мерошина за 2015 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Страна 64  Број 17                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        06. март 2015. године 
 

 
 

 

      Табела2.Преглед површина пољопривредног зe мљишта по облицима својине 
 

Р
.Б

р
о
ј 

К
а
та

с
та

р
ка

 о
п
ш

ти
н
а
 Облик 

Пољопривредно земљиште у hа 

  
 у

к
у
п

н
о

 својине 
Обрадиво пољ.земљиште у hа 

  
п
а
ш

њ
а
ц

и
 

  

  
  
њ

и
в
е
 

  
  
в
р
то

в
и
 

  
  
в
о
ћ
њ

а
ц

и
 

  
 в

и
н
о
гр

а
д

и
 

  
 л

и
в
а
д

е
 

  
у
к
у
п

н
о

 

1 

А
з
б

р
е

с
н

и
ц

а
 

приватна 
својина 

928,1303 0,0375 99,8538 46,7466 91,2980 1166,0662 158,0545 1324,1207 

државна 
својина      

РС 

3,4999       0,9603 4,4602 1,2875 5,7477 

друштвена 
својина 

          0,0000   0,0000 

задружна 
својина 

          0,0000   0,0000 

др.облици 
својине 

          0,0000 0,6365 0,6365 

2 

А
л

е
к
с
а
н

д
р

о
в

о
 

приватна 
својина 

353,7112   19,6562 12,4901 3,2892 389,1467 1,5164 390,6631 

државна 
својина   

РС 

0,7791         0,7791 9,3834 10,1625 

друштвена 
својина 

0,7319         0,7319   0,7319 

задружна 
својина 

          0,0000   0,0000 

др.облици 
својине 7,3722         7,3722   7,3722 

3 

А
р

б
а
н

а
с
ц

е
 

привтна 
својина 

470,2302   26,9416 38,9240 9,6433 545,7391 45,9531 591,6922 

државна 
својина   

РС 

3,7550       0,0627 3,8177 2,6487 6,4664 

друштвена 
својина 0,3471         0,3471   0,3471 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици  
својине           0,0000   0,0000 

4 

Б
а
л

а
јн

а
ц

 

приватна 
својина 620,8689 18,4438 51,1263 31,5282 35,8611 757,8283 20,6374 

  

778,4657 
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државна 
својина   

РС 9,8758 0,0997 0,0592     10,0347 83,6329 93,6676 

друштвена 
својина 3,9968         3,9968   3,9968 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине 2,1581   0,1087 0,0891 0,0895 2,4454   2,4454 

5 

Б
а
л

и
ч

е
в

а
ц

 

приватна 
својинја 948,1160 0,4249 64,6404 35,6984 23,9344 1072,8141 40,8893 1113,7034 

државна 
својина 1,3183       0,0490 1,3673 2,0027 3,3700 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине           0,0000   0,0000 

6 

Б
а
т
у

ш
и

н
а
ц

 

приватна 
својина 405,3219 19,4523 9,4464 20,3243 0,5519 455,0968 11,6818 466,7786 

државна 
својина   

РС 0,7716         0,7716 1,0447 1,8163 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине 0,1321         0,1321   0,1321 

7 

Б
и

љ
е

г 

приватна 
својина 344,4587   35,8053 72,0352 4,1772 456,4764 18,0656 474,5420 

државна 
својина   

РС 1,0961     0,3267 0,1807 1,6035 68,0472 69,6507 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
свјине 0,2026         0,2026 1,3282 1,5308 

8 

Б
р

е
с
т
 

привтна 
својина 556,8664 2,4342 98,1124 32,3428 6,5632 696,3190 25,0541 721,3731 

државна 
својина   

РС 8,0640   3,2200   0,0770 11,3610 1,2246 12,5856 
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друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине         0,0984 0,0984   0,0984 

9 

Б
у
ч

и
ћ

 

привтна 
својина 387,7512 1,1041 30,0032 34,1132 7,1314 460,1031 9,3198 469,4229 

државна 
својина   

РС 1,6794         1,6794 6,0124 7,6918 

друштвена 
својина                 

задружна 
својина               0,0000 

др.облици 
својине               0,0000 

10 

Г
о

р
њ

а
 Р

а
с
о

в
а
ч

а
 

приватна 
својина 177,9304   31,6898 14,8434 0,0728 224,5364 2,2718 226,8082 

државна 
својина    

РС 0,4995         0,4995 0,0877 0,5872 

друштвена 
својина               0,0000 

задружна 
својина               0,0000 

др.облици 
својине               0,0000 

11 

Г
р

а
д

и
ш

т
е
 

приватна 
својина 560,2538 8,2551 23,2981 38,6600 16,6877 647,1547 16,6593 663,8140 

државна  
својина   

РС 5,1863       0,0926 5,2789 0,1630 5,4419 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине 0,2833         0,2833   0,2833 

12 

Д
е
в

ч
а
 

привтна 
својина 683,4252   94,7715 27,9406 49,5505 855,6878 79,2842 934,9720 

државна 
својина   

РС 12,3803   3,8257   1,0762 17,2822 62,2537 79,5359 

друштвена 
својина 0,0305   0,1537     0,1842 2,7010 2,8852 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 
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др.облици 
својине 0,5547         0,5547   0,5547 

13 

Д
е
ш

и
л

о
в

о
 

приватна 
својина 514,0264   76,0762 32,8618 23,1687 646,1331 42,4395 688,5726 

државна 
својина   

РС 0,6178         0,6178 0,2659 0,8837 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својине 0,1709         0,1709   0,1709 

др.облици 
својине     0,2742     0,2742   0,2742 

14 

Д
у
д

у
л

а
јц

е
 

приватна 
својина 485,0368   32,2856 26,3575 24,3165 567,9964 52,8724 620,8688 

држвна 
својина    

РС 2,2844   0,1328     2,4172 57,6773 60,0945 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине           0,0000 0,0020 0,0020 

15 

Д
о

њ
а
 Р

а
с
о

в
а
ч

а
 

приватна    
својина 381,4159 0,5031 39,7192 25,8447 3,0756 450,5585 7,8734 458,4319 

државна 
својина   

РС 4,8574   0,0386 0,4316   5,3276 0,3719 5,6995 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине           0,0000   0,0000 

16 

Ј
у
гб

о
гд

а
н

о
в

а
ц

 

приватна 
својина 414,0847   40,8382 28,7621 10,2767 493,9617 16,2481 510,2098 

државна 
својина   

РС 2,9917   0,0497   0,0593 3,1007 0,2958 3,3965 

друштвена 
својина 0,8103         0,8103   0,8103 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 



 
 
 
 
 
Страна 68  Број 17                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        06. март 2015. године 
 

 
 

 

др.облици 
својине           0,0000   0,0000 

17 

К
о

с
т
а

д
и

н
о

в
а
ц

 

приватна 
својина 240,3505 0,1922 53,2057 18,1244 4,4049 316,2777 7,4986 323,7763 

државна 
својина   

РС     0,1690     0,1690 0,0660 0,2350 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине           0,0000   0,0000 

18 

К
р

а
јк

о
в

а
ц

 

приватна 
својина 742,6991   144,2596 63,7111 53,3225 1003,9923 141,2630 1145,2553 

државна 
својина    

РС 17,7498   2,8980 0,1206 0,1729 20,9413 7,5523 28,4936 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине         0,2640 0,2640 0,1982 0,4622 

19 

Л
е
п

а
ја

 

приватна 
својина 596,4595   71,2379 28,9809 18,2341 714,9124 36,9163 751,8287 

државна 
својина   

РС 3,1478   6,4064     9,5542 0,6237 10,1779 

друштвена  
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000   0,0000 

др.облици 
својине           0,0000   0,0000 

20 

О
б

л
а
ч

и
н

а
 

приватна 
својина 350,1842   48,7339 7,9041 7,5417 414,3639 11,2059 425,5698 

државна 
својина   

РС 3,3540   2,8107 0,0730   6,2377 80,0744 86,3121 

друштвена 
својина           0,0000   0,0000 

задружна 
својина           0,0000 0,9300 0,9300 

др.облици 
својине           0,0000 0,2550 0,2550 
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21 

М
е

р
о

ш
и

н
а
 

приватна 
својина 353,4124   15,2269 18,4665 8,3987 395,5045 19,4353 414,9398 

државна 
својина   

РС 2,6725   0,0243   0,0247 2,7215 1,9631 4,6846 

друштвена 
својина               0,0000 

задружна 
својина               0,0000 

др.облици 
својине           0,0000   0,0000 

22 

Р
о

ж
и

н
а
 

приватна 
својина 587,4406 0,2779 46,9605 15,7577 4,0309 654,4676 11,6488 666,1164 

државна 
својина   

РС 0,1079         0,1079 0,8196 0,9275 

друштвена 
својина     0,0344     0,0344   0,0344 

задружна 
својина               0,0000 

др.облици 
својине         0,2740 0,2740   0,2740 

УКУПНО 11205,6534 51,2248 1174,0941 673,4586 409,0123 13513,4432 1170,3380 14683,7812 

           

 
Извор података: Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Мерошина за 2015 

 
 

Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама 
  

         
култура 

Пољопривредно земљиште у ха 

I II III IV V VI VII VIII 

њива 210,445 1804,8458 3228,6882 3484,17 1528,42 783,0780 155,608 10,3547 

врт 44,7679 6,4475             

воћњаци 92,5667 362,8899 333,1999 338,362 40,1442 12,9559     

виногради 3,6237 282,2524 317,4630 61,5277 88,4422 0,0281     

ливаде 46,9423 65,0408 186,3302 67,9479 32,1906 10,5221     

пашњаци 5,4127 134.47.16 182,2536 326,462 264,887 137,6017 55,5198 64,2539 

шума                 

укупно 403,7583 2521,4764 4247,9349 4278,47 1954,08 944,1858 211,128 74,6086 

 

Табела 4. Одводњавање 
    

      Каналска мрежа Цевна дренажа укупно 

Изграђено у ха у функцији у 
ха 

изграђено у ха у функцији у 
ха 

изграђено у ха у функцији 
у ха 
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Табела 5. Наводњавање 
    

      широко 
захватне 

Тифони у ха кап по 
кап(мини 
орошавање) у 
ха 

кишна крила у 
ха 

остало у ха Укупно у ха 

машине у ха 

            

      Табела 6.Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака 

      Физичке 
мелиорације у 
ha 

Хемијске 
мелиорације  

Биолишке 
мелиорације 

Мелиорација 
ливада и 
пашњака у ha 

Остало у ha Укупно у ha 

у ha у ha 

            

 
 
 

Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини  

    Ред.Бр. Назив корисника и његова 
адреса 

Површина 
земљишта 

Исказано по К.О.   
Коју користи у ha 

1 З.З.“Облачина“ Облачина 6,5593 Азбресница 

2 З.З.“Облачина“ Облачина 0,2451 Биљег 

3 З.З.“Облачина“ Облачина 2,2534 Облачина 

Укупно 
9,0578   

1 Општина Мерошина 1,7656 Азбресница 

2 Општина Мерошина 9,3834 Александрово 

3 Општина Мерошина 6,3262 Арбанасце 

4 Општина Мерошина 83,7189 Балајнац 

5 Општина Мерошина 2,2533 Баличевац 

6 Општина Мерошина 0,1846 Батушинац 

7 
Општина Мерошина 

1,0131 Биљег 

8 Општина Мерошина 3,7175 Брест 

9 Општина Мерошина 6,2805 Бучић 

10 Општина Мерошина 0,0517 Горња Расовача 

11 Општина Мерошина 1,5049 Градиште 

12 Општина Мерошина 1,9913 Девча 

13 Општина Мерошина 0,6521 Дешилово 

14 Општина Мерошина 11,4393 Дудулајце 
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15 Општина Мерошина 1,1844 Доња Расовача 

16 Општина Мерошина 0,7828 Југбогдановац 

17 Општина Мерошина 0,235 Костадиновац 

18 Општина Мерошина 6,7943 Крајковац 

19 Општина Мерошина 3,0372 Лепаја 

20 Општина Мерошина 21,606 Облачина 

21 Општина Мерошина 3,3687 Мерошина 

22 Општина Мерошина 0,8196 Рожина 

Укупно 168,1104 
  

1 ЈП "Србијашуме" 0,1793 Азбресница 

  ЈП "Србијашуме" 68,38871 Биљег 

  ЈП "Србијашуме" 77,4404 Девча 

  ЈП "Србијашуме" 46,6548 Дудулајце 

Укупно 
192,66321   

1 ЗЗ "Доња Расовача" 0,3471 Доња Расовача 

2 
ЗЗ "Доња Расовача" 

0,3582 Горња Расовача 

3 
ЗЗ "Доња Расовача" 

1,2317 Доња Расовача 

4 
ЗЗ "Доња Расовача" 

2,6911 Југбогдановац 

  
Укупно 

4,6281   

1 
МЗ Арбанасце 0,1 Арбанасце 

2 
МЗ Баличевац 0,5672 Баличевац 

3 
МЗ Батушинац 1,0447 Батушинац 

4 
МЗ Дудулајце 0,2625 Дудулајце 

5 МЗ Лепаја 0,7576 Лепаја 

Укупно 
2,732   

1 ДП "Воћар" Мерошина 3,8763 Балајнац 

2 ДП "Воћар" Мерошина 1,1559 Бучић 

3 ДП "Воћар" Мерошина 3,0299 Доња Расовача 

4 ДП "Воћар" Мерошина 18,3667 Крајковац 

Укупно 
26,4288   

1 Пољ. добро "Добрич" 
Прокупље 

0,1605 Балајнац 

Укупно 
0,1605   

1 ЗЗ "Универзал" Дешилово 0,1709 Дешилово 

Укупно 
0,1709   
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1 ЗЗ Дудулајце 0,8444 Дудулајце 

Укупно 
0,8444   

1 
ЗЗ Крајковац 0,1512 Крајковац 

Укупно 
0,1512   

1 Ловно туристичко предузеће 
"Језеро" 

1,1899 Крајковац 

Укупно 
1,1899   

УКУПНО:   
406,13721 

  

 
 

ТАБЕЛА 8                       План прихода сопственог учешћа 

  

извор средстава  (дин) 

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 3.000.000,00 

УКУПНО 3.000.000,00 

 
 

ТАБЕЛА 9. 
Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта 

намене улагања 

површина 
у hа, број 
узорака 

предрачунска 
вредност 
улагања (дин) 

конструкција финансирања 

сопствено учешће  други извори  

 (%) (дин)  (%) (дин) 

обележавање парцела 
државног земљишта             

уређење пољских путева   5.000.000,00 
                  
40,00       2.000.000,00 60 3.000.000,00 

уређење и опремање 
противградне службе   3.000.000,00 

                  
20,00       600.000,00 80 2.400.000,00 

Одводњавање обрадивог 
пољопривредног земљишта         60   

I УРЕЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА   8.000.000,00   2.600.000,00   5.400.000,00 

биолошка рекултивација 
пољопривредног земљишта             

утврђивање постојања 
опасних и штетних материја 
у пољопривредно земљиште             

II ЗАШТИТА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА   0,00   0,00   0,00 

студијско- истраживачки 
радови   2.000.000,00 20 400.000,00 80 1.600.000,00 
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III СТУДИЈСКО-
ИСТРАЂИВАЧКИ РАДОВИ 
КОЈИ ТРЕТИРАЈУ 
ПРОБЛЕМАТИКУ 
ЗЕМЉИШТА   2.000.000,00   400.000,00   1.600.000,00 

укупно(I+II+ III)   10.000.000,00   3.000.000,00   7.000.000,00 

 
 

ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА 

  
из плана коришћења за 2015.години 

КО 

укупно 
пољопривредно 
земљиште у 
државној 
својини (ха) 

планирано 
за закуп у   
2015.(ха) 

најмања 
површина за 
надметање(ха) 

највећа 
површина за 
надметање(ха) 

просечна 
површина за 
надметање(ха) 

број 
надметања 

Азебресница 5,7477           

Александрово 10,1625           

Арбанасце 6,4664           

Балајнац 93,6676           

Баличевац 3,3700           

Батушинац 1,8163           

Биљег 69,6507           

Брест 12,5856           

Бујић 7,6918           

Г.Расовача 0,5872           

Градиште 5,4419           

Девча 79,5359           

Дешилово 0,8837           

Дудулајце 60,0945           

Доња 
Расовача 5,6995           

Југбогдановац 3,3965           

Костадиновац 0,2350           

Крајковац 28,4936           

Лепаја 10,1779           

Облачина 86,3121           

Мерошина 4,6846           

Пожина 0,9275           

УКУПНО 497,6285 0,0000       0 

       

  
0,0000 дато на бесплатно коришћење 
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0,0000 

дато у закуп по основу власништва инфраструктуре 
   

  
0,0000 дато у закуп по основу узгајања животиња 

 
 
 

ТАБЕЛА 16а       Улупна     површина  пољопривредног   земљишта у државној својини   која   није 

обухваћена   закупом   или   даванјем   н а    коришћење  без   накнаде 

Кат.Општина 
Површина 
за 
изузимањеа 

 Разлог изузимања  Коментар 

Азебресница 5,7477 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Александрово 10,1625 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Арбанасце 6,4664 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Балајнац 93,6676 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Баличевац 3,3700 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Батушинац 1,8163 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Биљег 69,6507 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Брест 12,5856 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Бујић 7,6918 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Г.Расовача 0,5872 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Градиште 5,4419 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Девча 79,5359 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Дешилово 0,8837 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Дудулајце 60,0945 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Доња 
Расовача 5,6995 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 
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Југбогдановац 3,3965 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Костадиновац 0,2350 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Крајковац 28,4936 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Лепаја 10,1779 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Облачина 86,3121 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Мерошина 4,6846 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

Пожина 0,9275 
Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште, 
промена није спроведена у катастру. 
Комисијски констатовано. 

 
497,6285 

  
kontrola 497,6285 

  

    катастарске парцеле на  коју се односи изузимање налазе се у документацији  комисије 

     
 17. 

На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС и 132/14)  и члана 34. став 1. 
тачка 6. Статута општине Мерошина („Службени лист Града Ниша“, бр.32/2013-пречишћен текст, 36/2014 
и 81/2014),  

Скупштина општине Мерошина, на седници одржаној 27. фебруара 2015. године, усваја 
 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 2024 

–ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА – 

 
 

УВОД 
 
 
Просторни план општине Мерошина 2024 донет је 2012. године Одлуком о доношењу Просторног 

плана општине Мерошина („Службени лист Града Ниша“, бр. 78/12).  
Изради Измена и допуна просторног плана општине Мерошина 2024. (у даљем тексту: Измене и 

допуне плана) приступило се на основу Одлуке Скупштине општине Мерошина бр. 350-518 од 
29.09.2014. године („Службени лист Града Ниша”, бр. 81/14), а у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС).  

С обзиром да је у међувремену донет Закон о изменама и допунама закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 
- УС, 98/13 - УС и 132/14) који у члану 130. став 2. предвиђа да се поступак израде и доношења 
просторног, односно урбанистичког плана започет пре ступања на снагу поменутог закон , наставља по 
његовим одредбама, осим за просторне, односно урбанистичке планове за које је донета одлука о 
изради, а који се могу окончати у складу са законом по коме су започети, Измене и допуне плана 
усклађене су са важећом правном регулативом, као и планским документима вишег реда.  
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Правни основ садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС и 132/14) и 
Правилника о начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 – 
измене и допуне).  

Плански основ представља Просторни план Републике Србије од 2010 до 2020. године („Службени 
гласник РС“, бр. 88/12) и Регионални просторни план за подручје Нишавског, Пиротског и Топличког 
управног округа („Службени гласник РС“, бр. 1/13).  

Изменама и допунама плана обухваћен је простор приближне површине 1,4 ха, чија граница 
почиње од међне тачке к. п. бр. 552 и 554/26 и одатле креће јужнном границом к. п. бр. 552 (Државни пут 
IБ реда бр.14) до међне тачке к. п. бр. 552 и 554/22, овде се граница ломи ка југоистоку источном 
границом к. п. бр. 554/22 и 554/19, затим се ломи ка југозападу јужном границом к. п. бр. 554/19 и 554/13 
до међне тачке к. п. бр. 554/13 и 556/1, од ове тачке правцем северозапада до почетне тачке описа.  

У оквиру формирања документационе основе за потребе израде Измена и допуна плана, 
Општинска управа општине Мерошина се са захтевом за издавање услова и података обратила 
следећим институцијама (сивом бојом су означене институције које су на захтев одговориле): 

 
 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 
11 000 Београд 

Немањина 22-26  

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
11 000 Београд 

Немањина 22-26  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА МЕРОШИНА 

 
18 252 Мерошина 

Цара Лазара 7 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

- Управа за ванредне ситуације -  
 

18 000 Ниш 
Наде Томић 14  

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

 
11000 Београд  
Бирчанинова 5  

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 
 

11 000 Београд 
Булевар краља Александра 282 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
Служба за катастар непокретности Мерошина 

 
18 252 Мерошина 
Цара Лазара 17 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
 

11 000 Београд 
Булевар војводе Мишића 39 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
НИШ 

 
18 000  Ниш 
Добричка 2 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. 

НИШ 
"Електродистрибуција Прокупље" 

18 400 Прокупље 
Милоша Обилића 36 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
МЕРОШИНА 

 
18 252 Мерошина 
Цара Лазара 17 

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА 
ЈЕДИНИЦА ПОШТАНСКЕ МРЕЖЕ 

МЕРОШИНА 
 

18 252 Мерошина 
Цара Душана бб 
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"ТЕЛЕНОР "  д.о.о. 
 

11 070 Нови Београд 
Омладинских бригада 90 

"VIP MOBILE "  д.о.о. 
 

11 070 Нови Београд 
Омладинских бригада 21 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"СРБИЈАВОДЕ" - ВПЦ "Морава" 

 
18 000  Ниш 

Трг краља Александра Ујединитеља  2 

ОСНОВНА ШКОЛА 
"ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ" 

 
18 252  Мерошина 

Цара Лазара бб 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 2024  

Један од основних планских циљева приликом израде Просторног плана општине Мерошина 2024 је 
било обезбеђење планског основа за привредни развој, нарочито у области мале привреде и 
предузетништва. Како се од доношења Просторног плана 2012. године јавила потреба за 
редефинисањем планских решења у погледу намене простора, саобраћајне мреже и правила грађења, 
приступило се усаглашавању са новонасталим потребама.  

У складу с тим, Општинско веће општине Мерошина је на седници од 10.03.2014. године донело 
Закључак о покретању иницијативе за израду Измена и допуна плана ради обезбеђење планског основа 
за изградњу објекта хладњаче са планираним простором за проширење капацитета на катарстарским 
парцелама број 554/19, 554/22, 554/13 и 554/26 КО Александрово, а поводом Захтева „Еко Воће д.о.о. 
Ниш“ и „COMCONSULT д.о.о. Ниш“ упућеног Одељењу за привреду и комуналне делатности општине 
Мерошина 21.05.2014. године.  

Основни циљ Измена и допуна плана је обезбеђење планског основа за изградњу објекта 
хладњаче са додатним садржајима комерцијалног типа у обухвату Измена и допуна плана, уз корекцију 
неусклађености саобраћајне мреже.  

Методолошки образац израде просторног плана није мењан, а потребна усаглашавања су извршена 
у области:   

1. Намене земљишта;  
2. Саобраћајне мреже и  
3. Правила грађења у оквиру поглавља 3.2.5. Пољопривредни комплекси 

Изменом намене земљишта у планском обухвату из Становања С1 у Пословање, уз проширење 
листе пратећих намена у области пољопривредних комплекса производним и комерцијалним 
активностима из области доминантне делатности, омогућена је изградња комплекса хладњаче са 
могућношћу физичког и функционалног проширења капацитета, уз обезбеђивање планског основа за 
саобраћајни прикључак на ДП Iб реда 35 (по претходној категоризацији државних путева ДП Iб реда 14).  

Наведене измене су мањег обима, али ради лакше примене и прегледности графичког дела, као и због 
предвиђеног прикључења комплекса на ДП Iб. реда 35. (по претходној категоризацији државних путева ДП Iб 
реда бр. 14) и усклађивања ознака путне мреже са одредбама Уредбе о категоризацији државних путева 
("Службени гласник РС", бр. 105/13 и 119/13), у целини је приложена Шема уређења насеља Александрово и 
Мраморско Брдо – измене и допуне, као и Реферална карта 2: Мрежа насеља и инфраструктурни системи-
Измене и допуне.  

      Усвајањем Измена и допуна плана ставља се ван снаге цела постојећа шема уређења насеља 
Александрово и Мраморско Брдо, као и Реферална карта 2: Мрежа насеља и инфраструктурни 
системи, а намена површина и саобраћајно решење биће дефинисани Шемом уређења насеља 
Александрово –измене и допуне, Рефералном картом 2: Мрежа насеља и инфраструктурни системи-
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Измене и допуне и Уређајном основом насеља Александрово - Измене и допуне, које су саставни део 
Измена и допуна плана.  

У складу са условима ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, бр. 07-6814/ 2 од 
18.11.2014. године, објекати у којима се обавља производња и постоје технолошке отпадне воде 
(кланице, млекаре, хладњаче и др.) морају имати посебно издата водна акта (услови, сагласности и 
дозволе) којима се регулишу услови и квалитет отпадне воде и њено упуштање у канализацију или 
природни реципијент. Није дозвољено испуштање отпадних вода, без претходног пречишћавања, у 
подземље, водотоке, језера, бунаре или јавну канализацију.  

У складу са Условима Управе за ванредне ситуације у Нишу Сектора за ванредне ситуације - МУП-а 
Србије бр. 217-835/14 од 05.11.2014. године, објекти унутар комплекса морају бити реализовани према 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:  

 Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени  
гласник РС", бр. 111/09); 

 Објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима ("Службени гласник СРС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89); 

 Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара 
("Службени лист СФРЈ", бр. 7/84); 

 Објектима мора бити обезбеђен приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у 
близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95); 

 Предвидети хидрантску мрежу према Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 30/91); 

 Реализовати објекте у складу са Одлуком о плану заштите од пожара општине Ниш 
("Међуопштински службени лист", бр .18/83); 

 Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона ("Службени лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95) и 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
("Службени лист СРЈ", 11/96); 

 Уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења, исти морају бити 
реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 87/93), Правилником о техничким 
нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту 
нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Службени лист СФРЈ", бр. број 37/95); 

 Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за лифтове 
на електрични погон за вертикални превоз лица и терета ("Службени лист СФРЈ", бр. 16/86 и 
28/89); 

 Системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким 
нормативима за вентилацију и климатизацију ("Службени лист СФРЈ", бр. 87/93); 

 Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за системе за 
одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Службени лист СФРЈ", бр. 45/85), 

 Обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, 
челичних елемената и сл.), сходно ЈУС У.Ј1 240; 

 Предвидети поделу објеката у пожарне сегменте и секторе, поједине просторије посебно пожарно 
издвојити (технички блок, вентилационе коморе, електроенергетски блок, машинске просторије 
лифта, посебне специфичне просторије, просторије са стабилним инсталацијама за гашење 
пожара, магацине, администрацију и сл.); 

 Реализовати објекте у складу са техничким препорукама ЈУС ТП 21:2003; 
 Употребити материјале и опрему за које се могу обезбедити извештаји и атестна докумен-тација 

домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста; 
 Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних 

радова у грађевинарству ("Службени лист СФРЈ", бр. 21/90); 
 Обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (ЈУС У.Ј1.050) у обради 

ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем врата са 
одговарајућим смером и начином отварања; 

 Гараже реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за 
путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Службени лист СЦГ", бр. 31/05); 

 Уколико се предвиђа гасификација комплекса, реализовати објекте у складу са Правилником о 
техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Службени 
лист СФРЈ", бр. 10/90), уз предходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно 
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регулационе станице од стране Управе за заштиту и спасавање, сходно чл. 28. и 29. Закона о 
експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник СРС", бр. 44/77, 
45/84 и 18/89), Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара ("Службени лист СРЈ", бр. 20/92) и 
Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Службени лист СРЈ", бр. 
20/92 и 33/92). 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ  

 У текстуалном делу Просторног плана општине Мерошина 2024 („Службени Лист града Ниша“, 
бр. 78/12) у поглављу: „III – ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки “3.2.5. 
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКСИ“, на страни 75. обухват допунске намене допуњује се и гласи: 

 Допунска намена: сервиси, складишта, производне и комерцијалне активности 
из области доминантне делатности 

         У истој тачки, на истој страни, индекс заузетости мења се и гласи: 

 Индекс заузетости: до 1ха 45%, од 1ха до Зха 40%, преко Зха 35% 

Увидом у карактер и обухват Измена и допуна плана, Комисја за планове општине Мерошина је 
оценила да на захваћеном подручју у целини важе смернице и закључци Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Просторног плана општине Мерошина 2024 („Службени Лист града Ниша“, 
бр. 78/12), и да у делу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну, средину чија је израда у 
складу са Одлуком о изради Измена и допуна просторног плана општине Мерошина 2024 бр. 350-518 од 
29.09.2014. године („Службени лист града Ниша”, бр. 81/14) обавезна, нема измена.   

 Измене и допуне Просторног плана општине Мерошина 2024. ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Ниша". 

  
 
 
 Број:350-119 
 У Мерошини, 27.02.2015.године 
 

 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 

 
 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 
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 18. 

На основу члана 32. став 1. тач.9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 34. ст.1.тач.10.Статута општине 
Мерошина (''Сл.лист Града Ниша'', бр. 32/2013-
пречишћен текст, 36/14  и 81/14), 

Скупштина општине Мерошина, на 
седници одржаној дана 27. фебруара 2015.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о разрешењу  директора Дома 

здравља Мерошина 

 
 

I Разрешава се Мр.др Душица 
Милорадовић из Ниша, дужности директора Дома 
здравља Мерошина. 

 
II Решење ступа на снагу даном 

доношења. 
 
III   Решење објавити у ''Службеном листу 

Града Ниша''. 
 
 
Број:02-97 
У Мерошини, 27.02.2015.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 

 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 

        
 
 
 19. 

На основу члана 32. став 1. тач.9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 
и 83/2014) и члана 34. ст.1.тач.10.Статута општине 
Мерошина (''Сл.лист града Ниша'', бр. 32/2013-
пречишћени текст, 36/2014 и 81/2014), 

Скупштина општине Мерошина, на 
седници одржаној  27. фебруара 2015.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о именовању в.д. директора Дома 

здравља Мерошина 

 
 

 
I За  в.д.директора Дома здравља 

Мерошина, именује се др Наташа Илић из 
Мерошине. 

 

II  Решење ступа на снагу даном 
доношења. 

 
 
III  Решење објавити у ''Службеном листу 

Града Ниша''. 
 
 

Број:02-98 
У Мерошини, 27.02.2015.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 

 
Председник 

Горан Микић,с.р. 
 
 
 
 
 20. 

 
На основу члана 34. тач.22. Статута 

општине Мерошина (''Сл.лист града Ниша'', бр. 
32/2013пречишћен текст, 36/2014 и 81/2014), 
 Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној 27. фебруара 2015.године, донела је 
следеће 
 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне 
библиотеке Мерошина за 2014.годину бр.  
7-5/2015 од 14.01.2015.године. 
 

 
Члан 2. 

 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.листу Града Ниша''. 
 
 
 Број:02-110 
 У Мерошини, 27.02.2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 
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 21. 
 

На основу члана 44. ст.2. Закона о култури 
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/09), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 34. Статута општине Мерошина (''Сл.лист 
града Ниша'', бр. 32/2013 пречишћен текст, 
36/2014 и 81/2014),  
 Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној 27. фебруара 2015.године, донела је  
 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада 

Народне библиотеке Мерошина за 

2015.годину 

 
 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Програм рада 
Народне библиотеке Мерошина донет од стране 
Управног одбора Установе бр. 7-6/2015 од 
14.01.2015.године. 
 
 

Члан 2. 
 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 
 Број:02-117 
 У Мерошини, 27.02.2015.године 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22. 
 
На основу члана 34. тач.22. Статута 

општине Мерошина (''Сл.лист града Ниша'', бр. 
32/2013пречишћен текст, 36/2014 и 81/2014), 
 Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној 27. фебруара 2015.године, донела је 
следеће 
 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈП-Дирекција 
за изградњу општине Мерошина за 2014.годину,  
број 128/2015 од 25.02.2015.године. 
 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл.листу Града Ниша''. 
 
 
 
 Број: 02-116 
 У Мерошини, 27.02.2015.године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 

 
Председник 

Горан Микић,с.р. 
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 23. 
 

На основу члана 34.ст.22. Статута општине 
Мерошина (''Сл.лист Града Ниша'', бр. 
32/2013пречишћен текст, 36/2014 и 81/2014), 
 Скупштина општине Мерошина, на седници 
одржаној 27. фебруара 2015. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 I ДАЈЕ СЕ  сагласност на Програм 
пословања ЈП ''Дирекција за изградњу општине 
Мерошина'' за 2015. годину . 
 
 II     Програм пословања из става  I овог 
решења саставни је део овог решења. 
 
 III  Решење доставити : ЈП ''Дирекција за 
изградњу општине Мерошина'' и архиви 
Општинске управе општине Мерошина. 
 
 
 Број:02-115 
 У Мерошини, 27.02.2015 . године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
 
 
 

Председник 
Горан Микић,с.р. 
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Град Ниш 
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