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 1. 
 
На основу члана 53. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист 

Града Ниша“, бр. 6/2014 и 10/2015), 
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ И ОБРАЧУНУ ТРОШКОВА 

ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником прописују се модели за одређивање удела тарифних купаца у испорученој 
количини топлотне енергије очитане на мерачу утрошка топлотне енергије. 

Овим Правилником прописује се уградња уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне 
енергије, уређаја за регулацију испоручене топлотне енергије и контролних мерача утрошка топлотне 
енергије у објектима тарифних купаца. 

Члан 2. 

Појмови који се користе у овом Правилнику имају значења утврђена Законом о енергетици („Сл. 
гласник РС“, бр. 145/2014) и Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист 
Града Ниша“, бр.6/2014 и 10/2015). 

У овом Правилнику користе се и појмови који у смислу овог правилника имају следећа значења: 

1. „Деловник трошкова“ - документ којим се дефинише расподела трошкова топлотне 

енергије која је утврђена на првом нивоу расподеле испоручене топлотне енергије. 
Деловником трошкова се одређују удели тарифних купаца у трошковима испоручене 
топлотне енергије, а збир свих удела мора бити 100%; 

2. „Накнада за даљинско грејање“ - накнада обрачуната прописаним тарифним елементима 

за одабрани тарифни модел из Тарифног система, која се састоји од: 
- накнаде за грејну површину (фиксни део), 
- накнаде за испоручену топлотну енергију (варијабилни део); 

3. „Накнада за грејну површину (фиксни део)“ – накнада која се израчунава тако што се 

обрачунска грејна површина објекта купца топлотне енергије изражена у m
2
, помножи са 

одговарајућом ценом за јединицу грејне површине (дин/m
2
) која се одређује у складу са 

одредбама Тарифног система; 
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4. „Накнада за испоручену топлотну енергију (варијабилни део)“ – накнада која се 

израчунава тако што се испоручена количина топлотне енергије (kWh) очитана на мерачу 
утрошка топлотне енергије помножи са одговарајућом ценом за јединицу испоручене 
количине топлотне енергије (дин/kWh) која се одређује у складу са одредбама Тарифног 
система; 

5. „Уређај за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије“ - уређај којим се 

одређује удео сваког појединачног потрошача у укупно испорученој количини топлотне 
енергије која је утврђена на првом нивоу расподеле испоручене топлотне енергије; 

6. „Уређај за индивидуалну регулацију температуре“ - уређај којим се може подешавати 

(регулисати) потрошња топлотне енергије; 
7. „Контролни мерач утрошка топлотне енергије“ - уређај којим се региструје количина 

утрошене топлотне енергије сваке стамбене или пословне јединице појединачно. Овако 
регистрована количина топлотне енергије служи за прерасподелу укупно испоручене 
количине топлотне енергије, која је утврђена на првом нивоу расподеле испоручене 
топлотне енергије, свакој стамбеној или пословној јединици; 

8. „Контролор“ - правно лице или предузетник са којим тарифни купци уговарају контролу, 

мерење и прерасподелу испоручене количине топлотне енергије, односно неку од ових 
делатности. Контролор може бити и енергетски субјект; 

9. „Мерач утрошка топлотне енергије“ - уређај којим се региструје количина испоручене 

топлотне енергије на месту предаје топлотне енергије у топлотној подстаници, у складу са 
позитивним законским прописима и Правилима о раду дистрибутивног система, а на коју 
може бити прикључен један или више купаца; 

10. „Заједнички контролни мерач утрошка топлотне енергије“ - уређај којим се региструје 

количина утрошене топлотне енергије сваке зграде, односно сваког дела зграде који 
представља независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично), у случају 
када се са једне подстанице топлотном енергијом снабдева више зграда, односно више 
независних функционалних целина зграде (посебни улази, ламеле и слично). Уређај се 
уграђује на засебном воду сваке зграде, односно сваког дела зграде који представља 
независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично). Овако регистрована 
количина топлотне енергије служи за прерасподелу укупно испоручене количине топлотне 
енергије измерене на мерачу утрошка топлотне енергије; 

11. „Први ниво расподеле испоручене топлотне енергије“ представља расподелу 

испоручене топлотне енергије очитане на мерачу утрошка топлотне енергије у топлотној 
подстаници на сваку засебну грану у топлотној подстаници преко које се снабдева свака 
засебна зграда, односно део зграде који представља независну функционалну целину 
(посебан улаз, ламела и слично); 

12. „Други ниво расподеле испоручене топлотне енергије“ представља расподелу 

испоручене топлотне енергије утврђене за засебну грану у топлотној подстаници преко које 
се снабдева свака засебна зграда, односно део зграде који представља независну 
функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично), утврђене на првом нивоу расподеле 
на сваку стамбену или пословну јединицу појединачно; 

13. „Упоредни месечни обрачунски период“ је период у којем су постојали слични услови 

преузимања топлотне енергије или потрошње потрошне (санитарне) топле воде, а када је 

уређај за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, контролни мерач утрошка 

топлотне енергије или заједнички контролни мерач утрошка топлотне енергије исправно 

радио. Упоредни месечни обрачунски период за уређаје за утврђивање сопствене потрошње 

топлотне енергије и контролне мераче утрошка топлотне енергије одређује контролор, а за 

заједничке контролне мераче утрошка топлотне енергије енергетски субјект; 

14. „Референтни период“ је период период у којем су постојали слични услови преузимања 

топлотне енергије или потрошње потрошне (санитарне) топле воде, а пре почетка 

очитавања уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, односно 

контролних мерача утрошка топлотне. Утврђивање референтног периода је неопходно при 

утврђивању специфичне сопствене потрошње топлотне енергије објекта, и Енергетски 

субјект за дистрибуцију топлотне енергије има обавезу да обезбеди неопходне податке који 

се тичу референтног периода у табеларном приказу са вредностима специфичних 

сопствених потрошњи објекта у зависности од услова референтних периода (просечне 

месечне спољне температуре). 
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II 

УГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ, УРЕЂАЈА ЗА ИНДИВИДУАЛНУ РЕГУЛАЦИЈУ ТЕМПЕРАТУРЕ И КОНТРОЛНИХ 

МЕРАЧА УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 3. 

Контролни мерачи утрошка топлотне енергије, заједнички контролни мерачи утрошка топлотне 
енергије и уређаји за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије морају испуњавати нормативе 
и стандарде којима се регулише ова област. 

Произвођач опреме је дужан да пре припреме понуде према купцима добије потврду енергетског 
субјекта о усклађености са техничким условима енергетског субјекта за дистрибуцију топлотне енергије. 

Потврдом енергетског субјекта о усклађености са техничким условима енергетског субјекта за 
дистрибуцију топлотне енергије морају се прописати и технички услови који се односе на уређаје за 
аутоматску регулацију испоручене топлотне енергије коју је неопходно уградити на унутрашњој грејној 
инсталацији. 

Члан 4. 

Одлуку о уградњи уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, заједничког 
контролног мерача, контролног мерача утрошка топлотне енергије и уређаја за индивидуалну регулацију 
испоручене топлотне енергије, за постојеће објекте, доносе власници објекта, односно тарифни купци, уз 
сагласност енергетског субјекта за дистрибуцију топлотне енергије. Обавеза уградње ових уређаја за 
нове објекте регулисана је енергетским условима за израду пројектне документације. 

Енергетски субјект за дистрибуцију топлотне енергије дужан је дати сагласност на одлуку из 
става 1 овог члана ако су испуњени следећи услови: 

- Да су уређаји за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије и  контролни мерачи 
утрошка топлотне енергије изабрани у складу са нормама из члана 3. овог Правилника; 

- Да је одлуком о уградњи уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије и 
уређаја за индивидуалну регулацију испоручене топлотне енергије, за постојеће објекте, 
извршена уградња на најмање 70% активних грејних тела у објекту; 

- Да су усклађени формати електронских информација за доставу података о потрошњи свих 
уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије у обрачунском периоду са 
форматом базе података енергетског субјекта за дистрибуцију топлотне енергије.  

Тарифни купци су дужни да на унутрашњим грејним инсталацијама уграде уређаје за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије, односно контролне мераче утрошка топлотне енергије и уређаје 
за индивидуалну регулацију температуре у својим просторијама, као и уређаје за аутоматску регулацију 
испоручене топлотне енергије  до почетка обрачунске грејне сезоне 2018/2019. 

Тарифни купац је у обавези да сноси трошкове одржавања и поправке уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије, контролних мерача утрошка топлотне енергије, заједничких 
контролних мерача утрошка топлотне енергије и уређаја за индивидуалну регулацију испоручене 
топлотне енергије. 

Члан 5. 

Очитавање потрошње топлотне енергије на мерачу утрошка топлотне енергије и заједничком 
контролном мерачу врши енергетски субјект за дистрибуцију топлотне енергије. Очитавања се врше 
сваког месеца. 

За период када су поједини заједнички контролни мерачи утрошка топлотне енергије били 
неисправани, а врши се испорука топлотне енергије, испоручена количина топлотне енергије се одређује 
на основу потрошње у упоредном месечном обрачунском периоду. 

 

Члан 6. 

Очитавање уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, и контролног мерача 
утрошка топлотне енергије, Контролор врши у термину који је усаглашен са енергетским субјектом за 
дистрибуцију топлотне енергије, односно у термину очитавања потрошње топлотне енергије на мерачу 
утрошка топлотне енергије и заједничком контролном мерачу које врши енергетски субјект за 
дистрибуцију топлотне енергије. 
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III 

РАСПОДЕЛА ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА НИВОУ ТОПЛОТНЕ 
ПОДСТАНИЦЕ – ПРВИ НИВО РАСПОДЕЛЕ 

 

Члан 7. 

Испоручена количина топлотне енергије очитана на мерачу утрошка топлотне енергије у 
топлотној подстаници (TЕuk1) се расподељује на једну или више грана преко којих се снабдевају зграде, 
односно делови зграда који представљају независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и 
слично), што представља први ниво расподеле испоручене топлотне енергије. 

  [kWh] 

  - Укупна количина топлотне енергије испоручена i – тој згради, односно i – том 

делу зграде који представља независну функционалну целину (посебан улаз, 
ламела и слично); 

  n - број грана преко којих се снабдевају зграде, односно делови зграда који 
представљају независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично) из 
заједничке топлотне подстанице. 

 

Члан 8. 

Расподела испоручене топлотне енергије на првом нивоу расподеле испоручене топлотне 
енергије врши се на један од следећих начина: 

- Уколико је на топлотну подстаницу прикључено више зграда, односно делова зграде који 
представљају независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично) и уколико су 
на засебним гранама у топлотној подстаници уграђени заједнички контролни мерачи 
утрошка топлотне енергије, расподела испоручене количине топлотне енергије се врши 
одређивањем процентуалног удела сваког заједничког контролог мерача утрошка топлотне 
енергије у укупно испорученој количини топлотне енергије измереној на мерачу утрошка 
топлотне енергије. 

- Уколико је на топлотну подстаницу прикључено више зграда, односно делова зграде који 
представљају независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично) и уколико на 
засебним гранама у подстаници нису уграђени заједнички контролни мерачи утрошка 
топлотне енергије, расподела испоручене количине топлотне енергије се врши према 
процентуалном учешћу грејних површина по грани. 

- Уколико је на топлотну подстаницу прикључено више зграда, односно делова зграде који 
представљају независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично) и нису на 
свим гранама у подстаници уграђени заједнички контролни мерачи, или је неки од њих 
неисправан, прерасподела се врши на следећи начин: количина топлотне енергије грана са 
уграђеним и исправним заједничким контролним мерачима представља очитану вредност на 
заједничким контролним мерачима, а за преостале гране се након одузимања потрошње 
измерене на уграђеним и исправним заједничким контролним мерачима од укупно измерене 
потрошње на мерачу утрошка топлотне енергије, остатак прерасподељује по процентуалном 
учешћу грејних површина по грани. 

- Уколико је на топлотну подстаницу прикључена једна зграда, односно део зграде који 
представља независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично), количина 
топлотне енергије измерена на мерачу утрошка топлотне енергије представља количину 
топлотне енергије која се расподељује на другом нивоу расподеле. 
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IV 

РАСПОДЕЛА ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА 
СТАМБЕНИХ/ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА НА НИВОУ ЗГРАДЕ – ДРУГИ НИВО РАСПОДЕЛЕ 

 

Члан 9. 

Количина топлотне енергије, утврђена на првом нивоу расподеле испоручене количине топлотне 
енергије за засебну грану (TEuk2), представља укупну количину топлотне енергије испоручену згради, 
односно делу зграде који представља независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично), 
односно основ за расподелу испоручене топлотне енергије на другом нивоу расподеле. 

Укупна количина топлотне енергије испоручена згради, односно делу зграде који представља 
независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично) састоји се од укупне заједничке 
потрошње (TEzaj) и укупне сопствене потрошње (TEsop) у згради: 

 

  [kWh] 

 

                                           [kWh] 

 

К1 - корекциони фактор за расподелу заједничке потрошње у објекту 

Корекциони фактор за расподелу заједничке потрошње у објекту се уводи у циљу обрачуна 
заједничке потрошње у објекту. Он представља део потрошње унутрашње грејне инсталације који није 
могуће регистровати на уређајима за утврђивање сопствене потрошње или контролним мерачима утрошка 
топлотне енергије (развод унутрашње грејне инсталације, губици у топлотној подстаници...). 

Вредност корекционог фактора за расподелу заједничке потрошње у објекту се дефинише 
Деловником трошкова за моделе за одређивање удела тарифних купаца у испорученој количини топлотне 
енергије 1ЕГ, 2ЕГ и 4ЕГ. 

Заједничка потрошња топлотне енергије се пропорционално расподељује на све 
стамбене/пословне јединице у објекту (без обзира да ли су опремљене уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије или не) на основу појединачног процентуалног учешћа сваке 
стамбене/пословне јединице у укупној обрачунској површини објекта којем се испоручује топлотна 
енергија након првог нивоа расподеле. 

Стамбеним/пословним јединицама којима се привремено обуставља испорука топлотне енергије 
обрачунава се заједничка потрошња у објекту. 

Енергетски субјект за дистрибуцију топлотне енергије дужан је утврдити препоручену вредност 
корекционог фактора (К1). 

Енергетски субјект за дистрибуцију топлотне енергије је дужан да утврди и достави представнику 
тарифних купаца објекта за који се дефинише Деловник трошкова препоручену вредност корекционог 
фактора (К1) која се утврђује посебно за предметни објекат. 
 

V 

ОСНОВНИ МОДЕЛИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ УДЕЛА ТАРИФНИХ КУПАЦА У ИСПОРУЧЕНОЈ 
КОЛИЧИНИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 10. 

Основни модели за одређивање удела тарифних купаца у испорученој количини топлотне 
енергије су: 

- Модел 1ЕГ - примењује се када нису уграђени уређаји за утврђивање сопствене потрошње 

топлотне енергије, ни контролни мерачи утрошка топлотне енергије. У овом случају, за 
утврђени коефицијент К1 израчунава се заједничка потрошња. Од укупно испоручене 
количине топлотне енергије утврђене на првом нивоу расподеле (TEuk2) одузима се 
обрачуната заједничка потрошња (TEzaj) и тиме се добија укупна сопствена потрошња (TEsop). 
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Укупна сопствена потрошња се затим пропорционално расподељује по стамбеним и 
пословним јединицама у зависности од удела обрачунске грејне површине (m

2
) сваке 

стамбене/пословне јединице у њиховом укупном збиру; 

За одређивање удела тарифних купаца у укупно испорученој количини топлотне енергије 
утврђене на првом нивоу расподеле (TEuk2), према Моделу 1ЕГ, користе се следеће величине: 

- Величине за израчунавање: 

TEuk2 - укупно испоручена количина топлотне енергије у месечном обрачунском 
периоду утврђена на првом нивоу расподеле (kWh); 

GPj - обрачунска грејна површина стамбене/пословне јединице (m²); 

GPpoj - обрачунска грејна површина стамбене или пословне јединице којој је 
извршена привремена обустава испоруке топлотне енергије (m²); 

m - укупан број стамбених и пословних јединица; 

mpo - укупан број стамбених и пословних јединица којима је извршена привремена 
обустава испоруке топлотне енергије; 

GPuk - укупна обрачунска грејна површина свих стамбених и пословних јединица на 
другом нивоу расподеле (m²); 

К1 - корекциони фактор за расподелу заједничке потрошње у објекту; 

JCte - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу са тарифним 
системом (дин/kWh). 

- Израчунате величине: 

gpj/ukupno - удео обрачунске грејне површине стамбене/пословне јединице у укупној 
обрачунској грејној површини свих стамбених и пословних јединица на другом 
нивоу расподеле; 

ТЕzaj - заједничка потрошња у објекту (kWh); 

TEsop - укупна сопствена потрошња за расподелу (kWh); 

tezaj - специфичнa заједничкa потрошњa (kWh/m
2
); 

TEj - део сопствене испоручене количине топлотне енергије за стамбену/пословну 
јединицу (kWh); 

Ntej - накнада за испоручену количину топлотне енергије за стамбену/пословну 
јединицу (дин). 

Ntepoj - накнада за испоручену топлотну енергију за стамбену или пословну јединицу 
којој је извршена привремена обустава испоруке топлотне енергије (дин); 
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- Модел 2ЕГ - примењује се када су сва грејна тела опремљена уређајем за утврђивање 

сопствене потрошње топлотне енергије. У том случају се укупна сопствена количина 
испоручене топлотне енергије пропорционално расподељује по стамбеним/пословним 
јединицама у зависности од удела броја импулса уређаја за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне енергије на грејним телима сваке стамбене/пословне јединице у укупном 
збиру регистрованих импулса свих грејних тела, у месечном обрачунском периоду, на 
засебној грани преко које се снабдева зграда, односно део зграде који представља независну 
функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично); 

За одређивање удела тарифних купаца у укупно испорученој количини топлотне енергије 
утврђене на првом нивоу расподеле (TEuk2), према Моделу 2ЕГ, користе се следеће величине: 

- Величине за израчунавање: 

BIukupno - укупан број очитаних импулса свих уређаја за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије на другом нивоу расподеле; 

BIj - број очитаних импулса свих уређаја за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије у стамбеној/пословној јединици; 

TEuk2 - укупно испоручена количина топлотне енергије у месечном обрачунском 
периоду утврђена на првом нивоу расподеле (kWh); 

GPj - обрачунска грејна површина стамбене/пословне јединице (m²); 

m - укупан број стамбених и пословних јединица; 

GPuk - укупна обрачунска грејна површина свих стамбених и пословних јединица на 
другом нивоу расподеле (m²); 

К1 - корекциони фактор за расподелу заједничке потрошње у објекту; 

JCte - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу са тарифним 
системом (дин/kWh). 

- Израчунате величине: 

bij/ukupnо - удео броја очитаних импулса свих уређаја за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије у стамбеној/пословној јединици у укупном броју очитаних 
импулса свих уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије на 
другом нивоу расподеле; 

ТЕzaj - заједничка потрошња у објекту (kWh); 

TEsop - укупна сопствена потрошња за расподелу (kWh); 

tezaj - специфичнa заједничкa потрошњa (kWh/m
2
); 

TEj - део испоручене количине топлотне енергије за стамбену/пословну јединицу 
(kWh); 

Ntej - накнада за испоручену количину топлотне енергије за стамбену/пословну 
јединицу (дин). 
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- Модел 3ЕГ - примењује се када су све стамбене и пословне јединице опремљене контролним 

мерачем утрошка топлотне енергије. У том случају се од количине топлотне енергије утврђене на 
првом нивоу расподеле (TEuk2) одузме количина топлотне енергије регистрована на свим 
контролним мерачима утрошка топлотне енергије (TEsop). Тако добијена разлика представља 
укупну заједничку потрошњу у објекту (ТЕzaj)  која се расподељује по стамбеним и пословним 
јединицама у зависности од удела обрачунске грејне површине (m

2
) сваке стамбене/пословне 

јединице у њиховом укупном збиру. 

За одређивање удела тарифних купаца у укупно испорученој количини топлотне енергије 
утврђене на првом нивоу расподеле (TEuk2), према Моделу 3ЕГ користе се следеће величине: 

- Величине за израчунавање: 

RTEukupno = TEsop - укупно регистрована испоручена количина топлотне енергије на 
свим контролним мерачима утрошка топлотне енергије која 
представља укупну сопствену потрошњу (kWh); 

RTEj = TEj - регистрована испоручена количина топлотне енергије на 
контролном мерачу утрошка топлотне енергије у стамбеној или 
пословној јединици (kWh); 

TEuk2 - укупно испоручена количина топлотне енергије у месечном 
обрачунском периоду утврђена на првом нивоу расподеле (kWh); 

GPj - обрачунска грејна површина стамбене или пословне јединице 
(m²); 

m - укупан број стамбених и пословних јединица; 

GPuk - укупна обрачунска грејна површина свих стамбених и пословних 
јединица на другом нивоу расподеле (m²); 

JCte - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу 
са тарифним системом (дин/kWh). 

- Израчунате величине: 

ТЕzaj - заједничка потрошња у објекту (kWh); 

tezaj - специфична заједничка потрошња (kWh/m
2
); 

 - накнада за испоручену количину топлотне енергије за стамбену 
или пословну јединицу (дин). 
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- Модел 4ЕГ – примењује се када нису сва грејна тела опремљена уређајем за утврђивање 

сопствене потрошње топлотне енергије. У овом случају, за утврђени коефицијент К1 израчунава 
се заједничка потрошња. Од укупно испоручене количине топлотне енергије утврђене на првом 
нивоу расподеле (TEuk2) одузима се обрачуната заједничка потрошња (TEzaj) и тиме се добија 
укупна сопствена потрошња (TEsop). Количина испоручене топлотне енергије по 
стамбеним/пословним јединицама, које нису опремљене уређајима за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне енергије (ТЕbdtj) обрачунава се тако што се свака појединачна површина 
стамбене/пословне јединице која није опремљена уређајима за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије помножи корективним коефицијентом (К2), а затим се тако обрачуната 
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вредност помножи специфичном сопственом потрошњом. Специфична сопствена потрошња 
представља однос израчунате укупне сопствене потрошње, односно потрошње која се 
расподељује на кориснике (TEsop) и разлике укупне обрачунске грејне површине и обрачунских 
грејних површина свих  стамбених/пословних јединица којима је привремено обустављена 
испорука топлотне енергије. За стамбене/пословне јединице које су опремљене уређајима за 
утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, количина испоручене топлотне енергије 
(TEdtj) се обрачунава тако што се количина топлотне енергије која је преостала након одузимања 
укупне количине испоручене топлотне енергије по стамбеним/пословним јединицама које нису 
опремљене уређајима за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије од укупне 
сопствене потрошња, помножи са уделом регистрованих импулса на сваком од уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије у збиру укупних импулса на свим уређајима 
за регистровање сопствене потрошње топлотне енергије. 

Вредност корективног коефицијента (К2) износи: 

- 1,6 у обрачунској грејној сезони 2014/2015 и 2015/2016; 

- 1,8 у обрачунској грејној сезони 2016/2017; 

- 2,0 у обрачунској грејној сезони 2017/2018 и надаље.  

За одређивање удела тарифних купаца у укупно испорученој количини топлотне енергије 
утврђене на првом нивоу расподеле (TEuk2), према Моделу 4ЕГ користе се следеће величине: 

- Величине за израчунавање: 

TEuk2 - укупно испоручена количина топлотне енергије у месечном 
обрачунском периоду утврђена на првом нивоу расподеле (kWh); 

GPpoj - обрачунска грејна површина стамбене или пословне јединице 
којој је извршена привремена обустава испоруке топлотне 
енергије (m²); 

GPbdtj - обрачунска грејна површина стамбене или пословне јединице 
која није опремљена уређајима за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне енергије (m²); 

GPdtj - обрачунска грејна површина стамбене или пословне јединице 
која је опремљена уређајима за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије (m²); 

GPuk - укупна обрачунска грејна површина свих стамбених и пословних 
јединица на другом нивоу расподеле (m²); 

mpo - укупан број стамбених и пословних јединица којима је извршена 
привремена обустава испоруке топлотне енергије; 

mbdt - укупан број стамбених и пословних јединица које нису опремљене 
уређајима за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије; 

mdt - укупан број стамбених и пословних јединица опремљених 
уређајима за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије; 

m - укупан број стамбених и пословних јединица; 

BIukupno - укупан број очитаних импулса свих уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије на другом нивоу 
расподеле; 

BIj - број очитаних импулса свих уређаја за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне енергије у стамбеној или пословној јединици; 

JCte - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу 
са тарифним системом (дин/kWh); 

- Израчунате величине: 

TEzaj - заједничка потрошња у објекту (kWh); 

TEsop - израчунатa укупнa сопственa потрошњa за цео објекат, односно 
потрошњa која се расподељује на кориснике којима се испоручује 
топлотна енергија (kWh); 

TEdtj - део испоручене количине топлотне енергије за стамбену и 
пословну јединицу опремљену уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије (kWh); 
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TEbdtj - прорачунска количина испоручене топлотне енергије одређена за 
стамбену или пословну јединицу која није опремљена уређајима 
за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије (kWh); 

tezaj - специфична заједничка потрошња (kWh/m
2
); 

tesop - специфична сопствена потрошња (kWh/m
2
); 

bij/ukupno - удео броја очитаних импулса свих уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије у стамбеној или пословној 
јединици у укупном броју очитаних импулса свих уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије на другом 
нивоу расподеле; 

Ntepoj - накнада за испоручену топлотну енергију за стамбену или 
пословну јединицу којој је извршена привремена обустава 
испоруке топлотне енергије (дин); 

Ntedtj - накнада за испоручену топлотну енергију за стамбену или 
пословну јединицу која је опремљена уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије (дин); 

Ntebdtj - накнада за испоручену топлотну енергију за стамбену или 
пословну јединицу која није опремљена уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије (дин). 
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У случају да је мање од 70% активних грејних тела на засебној грани у засебној згради, односно 
делу зграде који представља независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично) 
опремљено уређајем за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије расподела испоручене 
количине топлотне енергије за грејање вршиће се по моделу 1ЕГ. 

 

- Модел 5ЕГ – примењује се када нису све стамбене/пословне јединице опремљене контролним 

мерачем утрошка. У том случају се испоручена количина топлотне енергије за стамбене и 
пословне јединице код којих су уграђени контролни мерачи утрошка топлотне енергије, 
обрачунава на основу измерених количина топлотне енергије регистриваних на контролним 
мерачима. Сопствена потрошња за стамбене/пословне јединице које нису опремљене 
контролним мерачем утрошка, обрачунава се на основу специфичне сопствене потрошње 
топлотне енергије објекта (tesopref) за референтни период. Од укупно испоручене количине 
топлотне енергије утврђене на првом нивоу расподеле (TEuk2) одузима се збир количина 



 

 
 
 
 
18. март2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 22  Страна 11 
 

 
 

 

топлотне енергије регистрована на свим контролним мерачима утрошка топлотне енергије 
(TEkmsop) и топлотне енергије обрачунате за стамбене/пословне јединице које нису опремљене 
контролним мерачем утрошка (TEbkmsop). Тако добијена разлика представља укупну заједничку 
потрошњу у објекту (ТЕzaj) која се расподељује по стамбеним и пословним јединицама у 
зависности од удела обрачунске грејне површине (m

2
) сваке стамбене/пословне јединице у 

њиховом укупном збиру. 

За одређивање удела тарифних купаца у укупно испорученој количини топлотне енергије 
утврђене на првом нивоу расподеле (TEuk2), према Моделу 5ЕГ, користе се следеће величине: 

- Величине за израчунавање: 

TEuk2 - укупно испоручена количина топлотне енергије у месечном обрачунском 
периоду утврђена на првом нивоу расподеле (kWh); 

TEuk2ref - укупно испоручена количина топлотне енергије у месечном референтном 
обрачунском периоду (kWh); 

GPpoj - обрачунска грејна површина стамбене или пословне јединице којој је извршена 
привремена обустава испоруке топлотне енергије (m²); 

GPbkmj - обрачунска грејна површина стамбене или пословне јединице која није 
опремљена контролним мерачем утрошка топлотне енергије (m²); 

GPkmj - обрачунска грејна површина стамбене или пословне јединице која је 
опремљена контролним мерачем утрошка топлотне енергије (m²); 

GPuk - укупна обрачунска грејна површина свих стамбених и пословних јединица на 
другом нивоу расподеле (m²); 

GPukref - укупна обрачунска грејна површина свих стамбених и пословних јединица на 
другом нивоу расподеле у месечном референтном обрачунском периоду (m²); 

GPpojref - обрачунска грејна површина стамбене или пословне јединице којој је извршена 
привремена обустава испоруке топлотне енергије у месечном референтном 
обрачунском периоду (m²); 

mpo - укупан број стамбених и пословних јединица којима је извршена привремена 
обустава испоруке топлотне енергије; 

mbdt - укупан број стамбених и пословних јединица које нису опремљене контролним 
мерачем утрошка топлотне енергије; 

mdt - укупан број стамбених и пословних јединица опремљених контролним мерачем 
утрошка топлотне енергије; 

m - укупан број стамбених и пословних јединица; 

RTEkmj - регистрована испоручена количина топлотне енергије на контролном мерачу 
утрошка топлотне енергије у стамбеној или пословној јединици (kWh); 

GPbkm - укупна обрачунска грејна површина свих стамбених и пословних јединица без 
контролног мерача утрошка топлотне енергије (m²); 

JCte - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу са тарифним 
системом (дин/kWh); 

 
 

Израчунате величине: 

TEzaj - заједничка потрошња у објекту (kWh); 

TEzajref - заједничка потрошња у објекту за референтни период (kWh); 

TEsop - израчунатa укупнa сопственa потрошњa за цео објекат, односно потрошњa 
која се расподељује на кориснике којима се испоручује топлотна енергија 
(kWh); 

TEsopref - укупна сопствена потрошња из референтног периода (kWh); 

TEbkmsop - прoрачунати део укупне сопствене количине испоручене топлотне енергије за 
све стамбене и пословне јединице без контролног мерача утрошка топлотне 
енергије (kWh); 

TEkmsop - израчунатa сопственa потрошњa топлотне енергије за стамбене/пословне 
јединице са контролног мерача утрошка топлотне енергије(kWh); 

TEkmsop j - део испоручене количине топлотне енергије за стамбену и пословну јединицу 
опремљену контролним мерачем утрошка топлотне енергије (kWh); 
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TEbkmsop j - прорачунска количина испоручене топлотне енергије одређена за стамбену 
или пословну јединицу која није опремљена контролним мерачем утрошка 
топлотне енергије (kWh); 

tezaj - специфична заједничка потрошња (kWh/m
2
); 

tesopref - специфичнa сопственa потрошњa из референтног периода (kWh/m
2
); 

tej/ukupno - удео количине топлотне енергије која је очитана на контролном мерачу 
утрошка топлотне енергије у стамбеној или пословној јединици у укупној 
количини топлотне енергије очитане не свим контролним мерачима утрошка 
топлотне енергије на другом нивоу расподеле; 

Ntepoj - накнада за испоручену топлотну енергију за стамбену или пословну јединицу 
којој је извршена привремена обустава испоруке топлотне енергије (дин); 

Ntekmj - накнада за испоручену количину топлотне енергије за стамбену или пословну 
јединицу са  контролним мерачем утрошка топлотне енергије (дин). 

Ntebkmj - накнада за испоручену количину топлотне енергије за стамбену или пословну 
јединицу без контролног мерача утрошка топлотне енергије (дин); 

RTEukupno - укупно регистрована количина испоручене топлотне енергије на свим 
контролним мерачима утрошка топлотне енергије (kWh); 
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Члан 11. 

 

Основни модели за одређивање удела тарифних купаца у испорученој количини топлотне 
енергије за припрему потрошне (санитарне) топле воде на заједничком посебном мерачу утрошка 
топлотне енергије су: 

 

- Модел 1ЕВ – примењује се када су стамбене и пословне јединице опремљене мерачима за 

потрошну (санитарну) топлу воду. У том случају се испоручена количина топлотне енергије 
расподељује по стамбеним и пословним јединицама у зависности од регистроване запремине 
испоручене потрошне (санитарне) топле воде, очитане на мерачу за потрошну (санитарну) топлу 
воду за стамбену и пословну јединицу; 

За одређивање удела тарифних купаца у испорученој количини топлотне енергије за загревање 
потрошне (санитарне) топле воде на мерачу утрошка топлотне енергије, према Моделу 1ЕВ, користе се 
следеће величине: 

- Величине за израчунавање: 

TEptvukupno - укупно испоручена количина топлотне енергије у обрачунском периоду на 
мерачу утрошка топлотне енергије за припрему потрошне (санитарне) топле 
воде (kWh); 

PVukupno - запремина испоручене потрошне (санитарне) топле воде за све стамбене и 
пословне јединице (m

3
); 

PVj - запремина испоручене потрошне (санитарне) топле воде за стамбену или 
пословну јединицу (m

3
); 

JCte - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу са 
тарифним системом (дин/kWh). 

 
- Израчунате величине: 

pvj/ukupno - удео запремине испоручене потрошне (санитарне) топле воде за стамбену 
или пословну јединицу у запремини испоручене потрошне (санитарне) топле 
воде за све стамбене и пословне јединице (-); 

TEptvj - део испоручене топлотне енергије за припрему потрошне (санитарне) топле 
воде за стамбену или пословну јединицу (kWh); 

Nteptvj - накнада за испоручену топлотну енергију за стамбену или пословну јединицу 
за припрему потрошне (санитарне) топле воде (дин). 
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- Модел 2ЕВ – примењује се када стамбене и пословне јединице нису опремљене мерачима за 

потрошну (санитарну) топлу воду. У том случају се испоручена количина топлотне енергије за 
загревање воде пропорционално расподељује по стамбеним и пословним јединицама у 
зависности од удела броја сталних корисника стамбене или пословне једице у укупном броју 
сталних корисника свих стамбених и пословних јединица. 

За одређивање удела тарифних купаца у накнади за испоручену топлотну енергију за загревање 
потрошне топле воде на заједничком мерачу утрошка топлотне енергије, према Моделу 2ЕВ, користе се 
следеће величине: 
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- Величине за израчунавање: 

TEptvukupno - укупно испоручена количина топлотне енергије у обрачунском периоду на 
мерачу утрошка топлотне енергије за припрему потрошне (санитарне) топле 
воде (kWh); 

BSKukupno - број сталних корисника свих стамбених и пословних јединица на мерачу 
утрошка топлотне енергије за припрему потрошне (санитарне) топле воде (-); 

BSKј - број чланова домаћинства стамбене или пословне јединице (-); 

JCte - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу са 
тарифним системом (дин/kWh). 

- Израчунате величине: 

bskj/ukupno - удео броја сталних корисника стамбене или пословне јединице у укупном 
броју сталних корисника свих стамбених и пословних јединица; 

TEptvj - део испоручене количине топлотне енергије за припрему потрошне 
(санитарне) топле воде за стамбену или пословну јединицу (kWh); 

Nteptvj - накнада за испоручену топлотну енергију за стамбену или пословну 
јединицу за припрему потрошне (санитарне) топле воде (дин). 

 

ukupnojukupno BSKBSKjbsk  
 

ukupnoptvukupnoj TEbsk
jptvTE  

jptvte TEJC
jteptvN  

  

 

Члан 12. 

 Уколико је на један уређај за расподелу – контролни мерач повезано више стамбених/пословних 
јединица (нпр. станови настали поделом већег стана), онда се потрошња са тог уређаја расподељује 
према обрачунским грејним површинама свих стамбених/пословних јединица повезаних на тај уређај. 

 

Члан 13. 

 Неисправност уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије и контролних мерача 
утрошка топлотне енергије се дефинише као немогућност очитавања импулса потрошње или 
нелогичност очитаних вредности. При неисправности уређаја контролор је дужан да одмах обавести 
тарифног купца и овлашћеног представника станара о неисправности уређаја.  

Неисправност уређаја се отклања у складу са одредбама Уговора о контроли, мерењу и 
прерасподели испоручене количине топлотне енергије.  

Уколико тарифни купац не омогући отклањање неисправности у року од 15 дана од дана 
утврђивања неисправности, представник станара може дати писмену сагласност да се за предметну 
стамбену/пословну јединицу изврши расподела топлотне енергије тако што се предметна 
стамбена/пословна јединица третира као стамбена/пословна јединица без уграђених уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије и контролних мерача утрошка топлотне енергије од 
почетка обрачунског периода, а за остале просторе изврши корекција расподеле. 
 

VI 

ПРИМЕНА МОДЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ УДЕЛА ТАРИФНИХ КУПАЦА У ИСПОРУЧЕНОЈ 
КОЛИЧИНИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 14. 

Податке са уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије или контролних 
мерача утрошка топлотне енергије очитава контролор. 
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Контролор у месечном обрачунском периоду припрема податке прикупљене са уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије или контролних мерача утрошка топлотне енергије, 
те врши одређивање удела тарифних купаца у испорученој количини топлотне енергије, а према 
моделима дефинисаним чланом 9. и доставља их у електронском облику енергетском субјекту за 
дистрибуцију топлотне енергије, најмање седам дана пре рока за доставу рачуна. 

Деловник трошкова се израђује у складу са овим Правилником. 
Уколико се подаци у месечном обрачунском периоду не доставе у року из става 2 овог члана, 

расподела и обрачун трошкова за испоручену топлотну енергију на мерачу утрошка топлотне енергије 
спровешће се на начин описан у члану 10. и члану 11. овог Правилника, по моделу 1ЕГ односно моделу 
2ЕВ. 

За период када су поједини уређаји за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије или 
поједини контролни мерачи утрошка топлотне енергије били неисправани, а врши се испорука топлотне 
енергије, испоручена количина топлотне енергије се одређује на основу потрошње у упоредном 
месечном обрачунском периоду. 

 

 

Члан 15. 

Изабрани модел или комбинација модела за одређивање удела тарифних купаца у испорученој 
количини топлотне енергије који је дефинисан деловником трошкова сваке засебне зграда, односно дела 
зграде који представља независну функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично), примењује се 
на све купце топлотне енергије у тој засебној згради, односно делу зграде који представља независну 
функционалну целину (посебан улаз, ламела и слично). 
 
 

Члан 16. 

За објекте у којима припрему и прикупљање података са контролних мерача утрошка топлотне 
енергије, ради утврђивања удела појединачне стамбене/пословне јединице у испорученој количини 
топлотне енергије, врши Скупштина станара, тарифни купци имају обавезу да до 31.07.2015. године 
изврше избор контролора и са енергетским субјектом – дистрибутером топлотне енергије и контролором 
потпишу Уговор о контроли, мерењу и прерасподели испоручене количине топлотне енергије. 

 

 

Члан 17. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину расподеле и обрачуну 
трошкова за испоручену топлотну енергију („Сл. лист Града Ниша“, број 34/2014). 
 

 

Члан 18. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 

 
 Број: 1267/2015-09 
 У Нишу, 18.03.2015. године 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
Начелник 

Миодраг Брешковић,с.р. 
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ОПШТИНА ГАЏИН ХАН 

 
 2. 
    
       На основу члана 42. став 4, члана 43. став 1. и члана 47. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, бр.  54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013 и 
142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др.закон) и члана 39. Статута општине Гаџин Хан („Службени лист  Града Ниша“, бр. 63/08,31/11,46/12 и 
36/13), 

Скупштина општине Гаџин Хан, на седници одржаној 13. марта 2015. године, донела je 
 

 

  О Д Л У К У   

 O ПРВОМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА  2015. ГОДИНУ  

  
I ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
            У Одлуци о буџету  оптшине Гаџин Хан за 2015. годину (“Службени лист Града Ниша”,  бр. 
105/2014),  члан 1. мења се и гласи: 

“Члан 1. 
 
            Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину            
 (у даљем тексту: буџет), састоје се од:   
                                                                                                                                         у хиљадама динара 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 464.503 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 443.003 

    -  буџетска средства 418.399 

    -  сопствени приходи 1.160 

    -  донације 23.444 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 21.500 

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  469.942 

 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ  у чему: 295.447 

    - текући буџетски расходи  290.653 

    - расходи из сопствених прихода 1.080 

    - донације  3.714 

 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 174.495 

    - издаци из буџетских средстава  154.685 

    - издаци из сопствених прихода  80 

    - донације 19.730 

3.БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ                -5.439 

 Издаци за набавку финансијске имовине   510 

5.УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -5.949 

  

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине 0 

Примања од задуживања  0 

Нераспоређени вишак прихода из претходних година 3.556 

Неутрошена средства за посебне намене из претходних година 9.362 

Изадаци за отплату главнице дуга 6.969 

Издаци за набавку финансијске имовине                                 0 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 5.949 

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

 
О П И С 

 
Економска 

класификациј
а 

 
 

Износ 
 

1 2 3 

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  464.503 

1.Порески приходи 71 114.104 

 1.1.Порез на  доходак, добит и капиталне добитке  711 83.050 

1.2. Самодопринос 711180 - 

 1.3.Порез на имовину 713 20.500 

 1.4.Порез на добра и услуге                                                              714 5.204 

 1.6.Остали порески приходи  716 5.350 

2.Непорески приходи                             74 96.911 

3. Донације 731+732 23.444 

4. Трансфери 733 204.223 

5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 4.321 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 21.500 

II.УКУПНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ  И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

  470.452 

1.Текући расходи 4 295.447 

1.1.Расходи за  запослене 41 84.237 

1.2.Коришћење роба и услуга 42 118.662 

1.3. Употреба средстава за рад  43 0 

1.3.Отплата  камата 44 1.656 

1.4.Субвенције 45 6.000 

1.5.Права из социјалног осигурања 47 12.713 

1.6. Остали расходи, у чему: 
    - средства резерви износе  3.729.000 динара 

48+49 14.164 

2. Трансфери и дотације 463+465 58.015 

3.Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 174.495 

4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 510 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

  0 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине 

92 0 

2. Задуживање 91 0 

  2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0 

  2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   6.969 

3.Отплата дуга  61 6.969 

3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима  611 6.969 

3.2.Отплата дуга страним кредиторима 612 0 

3.3.Отплата дуга по гаранцијама  613 0 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     
(извор 13) 321 3.556 

НЕУТРОШЕНА СРЕДС. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА (извор 13) 311 9.362 
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           Приходи и примања буџета , пренета неутрошена наменска средства из ранијих година општине 
Гаџин Хан распоређују се према економској класификацији у следећим  износима:  
                                                                                                                                               у хиљадама динара 

 
 
 

Конто 

 
 
 

Опис 

 
Средст.  

из 
буџета  

општине 
 

- 01 - 

 
Средст. 

из   
сопств.  
извора     

 
- 04 - 

 
Средст. 

из 
осталих 
извора  

 
06-15 

      
   
 
  
Укупно                                                      

311700 Пренета неутрошена средст. из раниј. год.     

311710 Пренета неутрошена сред. за посебне 
намене 

  9.362 9.362 

  Укупно 311000   9.362 9.362 

321300 Нераспоређени вишак прихода и 
примања из ранијих година 

    

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 

  3.556 3.556 

  Укупно 321300   3.556 3.556 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне инв.     

711110 Порез на зараде 57.700   57.700 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 16.500   16.500 

711140 Порез на приходе од имовине 2.550   2.550 

711190 Порез на друге приходе 6.300   6.300 

  Укупно 711000 83.050   83.050 

713000 Порез на имовину     

713120 Порез на имовину 14.000   14.000 

713310 Порез на наслеђе и поклон 900   900 

713420 Порез на капиталне трансакције 5.600   5.600 

  Укупно 713000 20.500   20.500 

714000 Порез на добра и услуге     

714430 Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 

204   204 

714510 Порези,таксе и накнаде на моторна возила 4.000   4.000 

714540 Накнада за коришћење добара од општег 
интереса 

300   300 

714560 Општинске и градске накнаде 600   600 

714570 Општинске и градске  комуналне таксе         100   100 

  Укупно 714000 5.204   5.204 

716000 Други порези     

716110 Комунална такса на  фирму 5.350   5.350 

  Укупно 716000 5.350   5.350 

732000 Донације од међународних организација     

732250 Капиталне донације од међународних 
организација у корист нивоа општина 

  23.444 23.444 

  Укупно 732000   23.444 23.444 

733000 Трансфери од других нивоа власти     

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у 
корист нивоа општина 

162.443  7.901 170.344 

733250 Капитални трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа општина 

  33.879 33.879 

  Укупно 733000 162.443  41.780 204.223 
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741000 Приходи од имовине     

741150 Камате на средства консол. рачуна трезора 
општине 

600   600 

741250 Дивиденде буџета општине 220   220 

741520 Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 

700   700 

741530 Накнада за коришћење простора и 
грађевинског земљишта 

25.200   25.200 

  Укупно 741000 26.720   26.720 

742000 Приходи од продаје добара и услуга      

742150 Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа од стране трж. организација у корист 
нивоа општине 

400 1.100  1.500 

742250 Таксе у корист нивоа општине 700   700 

742350 Приходи општинских органа од споредне 
продаје добара и услуга које врше државне 
нетрж. јединице 

550   550 

  Укупно 742000 1.650 1.100  2.750 

743000 Новчане казне и одузета имовинска 
корист 

    

743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 

500   500 

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа општине 

600   600 

  Укупно 743000 1.100   1.100 

745000 Мешовити и неодређени приходи     

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист 
нивоа општине 

66.281 60  66.341 

  Укупно 745000 66.281 60  66.341 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 

    

771110 Меморандумске ставке за рефундац. расх.   4.321 4.321 

 Укупно 771000   4.321 4.321 

811000 Примања од продаје непокретности     

811150 Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа општина 

  21.000 21.000 

 Укупно  811000   21.000 21.000 

823000 Примања од продаје робе за даљу 
продају 

    

823150 Примања од продаје робе за даљу продају..   400 400 

 Укупно  823000   400 400 

831000 Примања од продаје драгоцености     

831150 Примања од продаје драгоцен. у корист 
општина 

  100 100 

 Укупно 831000   100 100 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 372.298 1.160 103.963 477.421 

                                                                                                                                                                             
Расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан по наменама утврђени су у следећим износима:  
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                                                                                                                                          у хиљадама динара 
 

Економска 
класфика-

ција  

  
О п и с 

 
Средства 
из буџета 

01 
 
 

 
Средства из 
сопствених 

извора  
04 
 

 
Средства  
из осталих 

извора 
05-15 

 

 
Укупна 

средства 
 
 

411000 Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

60.062  4.074 64.136 

412000 Социјални доприноси на терет 
послодаваца 

10.682  734 11.416 

413000 Накнаде у натури 973  220 1.193 

414000 Социјална давања запосленима 2.705  60 2.765 

415000 Накнаде трошкова за запослене 4.347  30 4.377 

416000 Награде запосленима и остали 
посеб.расх. 

350   350 

421000 Стални трошкови 24.357 180 280 24.817 

422000 Трошкови путовања 1.760 50 400 2.210 

423000 Услуге по уговору 29.125 190 3.856 33.171 

424000 Специјализоване услуге 9.467  728 10.195 

425000 Текуће поправке и одржавање 25.768 40 360 26.168 

426000 Материјал 19.809 590 1.702 22.101 

441000 Отплате домаћих камата 1.302   1.302 

444000 Пратећи трошкови задуживања 334  20 354 

451000 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

6.000   6.000 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 41.737  9.379 51.116 

465000 Остале дотације и трансфери 6.798  101 6.899 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџ. 5.376  7.337 12.713 

481000 Дотације невладиним организацијама 6.000   6.000 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 1.715 30 40 1.785 

483000 Новчане казне и пенали по решењу 
судова  

1.610   1.610 

484000 Накнада штете за повреде или  штету 
насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока 

100   100 

485000 Накнада штете за повреду или штету 
нанету од стране државних органа 

940   940 

499000 Средства резерве 3.729   3.729 

511000 Зграде и грађевински објекти 87.839  72.600 160.439 

512000 Машине и опрема 10.139 10 1.692 11.841 

513000 Остале некретнина и опрема  675   675 

515000 Нематеријална имовина 620 70  690 

523000 Залихе робе за даљу продају 0  350 350 

541000 Земљиште 500   500 

611000 Отплата главнице домаћим 
кредиторима  

6.969   6.969 

621000 Набавка домаће финансијске имовине  510   510 

  У К У П Н О: 372.298 1.160 103.963 477.421 

 
Члан 2. 

 
У Одлуци о буџету  оптшине Гаџин Хан за 2015. годину (“Службени лист Града Ниша”,  бр. 

105/2014),  члан 2. мења се и гласи: 



 

 
 
 
 
18. март2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 22  Страна 21 
 

 
 

 

“Члан 2. 
 

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

Р.бр. Назив програма Износ у динарима 

1. Комунална делатност  118.089.000 

2. Развој туризма  2.700.000 

3. Развој пољопривреде 10.370.000 

4. Заштита животне средине  1.292.000 

5. Путна инфраструктура 138.725.000 

6. Предшколско васпитање  17.950.000 

7. Основно образовање  22.200.000 

8. Социјална и дечја заштита  26.291.000 

9. Примарна здравствена заштита  17.208.000 

10. Развој културе  19.530.000 

11. Развој спорта и омладине  1.890.000 

12. Локална самоуправа   101.176.000 

13. Укупно :  477.421.000 

 
Члан 3. 

 
У Одлуци о буџету  оптшине Гаџин Хан за 2015. годину “Службени лист Града Ниша”,  бр. 

105/ 2014), члан 3. мења се и гласи: 
 

“Члан 3. 
 
            Потребна средства за покриће буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од  
5.439.000  динара, за финансирање отплате дуга у износу од 6.969.000 динара и набавке финансијске 
имовине  у износу од 510.000 динара обезбедиће се из пренетих наменских неутрошених средстава из 
ранијих година у износу од 9.362.000 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу 
од 3.556.000 динара''. 
 

Члан 4. 
 

         У Одлуци о буџету  оптшине Гаџин Хан за 2015. годину (“Службени лист Града Ниша”, бр. 105 
/2014),  члан 4. мења се и гласи: 

 
“Члан 4. 

 
             Општина Гаџин Хан очекује у 2015. години средства из ИПА фондова Европске уније  у оквиру 
пројекта прекограничне сарадње у износу од  155.000 евра , односно око 18.750.000 динара,  уз обавезу 
обезбеђивања средстава за суфинансирање  у износу од око  3.870.000 динара . Донатор у 2015. години 
има обавезу повраћаја  средства за предфинансирање у износу од око 12.000.000 динара. 
 
 

 
 

Пројекат  

Укупна вредност у еврима 
 за цео период 

Средства ЕУ у  
2015. години 

 
Средства за 

суфинансирање 
у 2015. години у 

РСД 
 

 
Средства ЕУ 

 
Средства за 

суфинансирање 

 
У еврима 

 
У РСД 

Изградња пута 
Г. Хан –Д.Пољана 

346.000  116.000  155.000 18.750.000 3.870.000 

     
       
            У 2015. години очекује се и реализација три пројекта са донатором „ЕУ ПРОГРЕСОМ“ у 
укупном износу од око 46.292 ЕУР односно око 5.787.000 динара: 
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Пројекат  

Укупна вредност у еврима 
 за цео период   

Укупна вредност у динарима  
 за цео период  

 
Средства ЕУ 
ПРОГРЕСА 

 
Средства за 

суфинансира
ње 

 
Укупно у  
еврима 

Учешће 
донатора 

 ЕУ 
ПРОГРЕСА 

 у РСД 

Средства за 
суфинансира

ње у 2015. 
години у РСД 

 

 
Укупно  
у РСД 

Унапређење функционисања 
ЛПА и наплате пореза у 

Гаџином Хан 

8.880 2.220 11.100 1.110.000 278.000 1.388.000 

Припрема главног пројекта 
за побољшање инфрастр. и 

енергетске ефикасности 
зграде ОУ 

11.390 2.010 13.400 1.424.000 251.000 1.675.000 

Сади да би се самозапослио 17.280 4.512 21.792 2.160.000 564.000 2.724.000 

УКУПНО: 37.550 8.742 46.292 4.694.000 1.093.000 5.787.000 
 

Средства за суфинансирање у 2015. години из става 1. овог члана распоређена су у Посебном 
делу ове одлуке''. 

Члан 5. 
 

У Одлуци о буџету  оптшине Гаџин Хан за 2015. годину (“Службени лист Града Ниша”,  бр. 
105/2014),  члан 5. мења се и гласи: 

“Члан 5. 
 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015., 2016. и 2017. годину исказују се у 
следећем прегледу:                                                                                                      у  хиљадама динара 

 
Ек. 

клас. 

 
Ред. 
број 

 
Опис 

 
2015. 

 
2016. 

 
2017. 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ     

511  Зграде и грађевински објекти 163.274 104.891 137.433 

 1. Куповина зграда и објеката, односно набавка пословног 
простора на територији општине Г.Хан 

2.000 4.000 1.000 

  Извор финансирања:  текући приходи буџета 2.000 4.000 1.000 

* 2. Изградња локалног пута Г. Хан – Д. Пољана  
Пројекат „ За бољи живот“ 

22.810   

  Година почетка финансирања пројекта: 2013    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2015    

  Укупна вредност пројекта : око 52.460.000 динара (344.806,92 
ЕУР- Уговор о изградњи)  

   

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета  4.060   

  -из донација  18.750   

 3. Припрема нове трасе за изградњу локалног пута код Дуге 
Пољане,  у дужини од 1км - земљани радови и насипање 

6.300   

  Година почетка  финансирања пројекта: 2014    

  Извори финансирања: из текућих прихода буџета 6.300   

* 5. Реконструкција изворишта „ВРЕЛО“ у Г. Душнику, 
резервоара у Гаџином Хану,изградња експлоатационих 
бунара у З. Топоници и Д.Драговљу и одржавање пумпних и 
хлоринаторних станица на територији општине Г. Хан   

7.240   

  Година почетка и завршетка  финанс. пројекта: 2015    

  Укупна вредност пројекта: 3.448.000 динара    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета   7.240   

 6. Асфалтирање  улица у насељу Дубрава  у Г. Хану 21.884   

  Година почетка финансирања пројекта: 2013     

  Година завршетка финансирања пројекта: 2015    

  Укупна вредност пројекта: 22.223.000 дин. (339.000)    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета   884   

  - из продаје непокретности  21.000   

 7. Пешачки мост  у Гаџином Хану (Л-35м)  6.315  
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  Година почетка и завршетка  финансирања пројекта: 2013-2015    

  Укупна вредност пројекта: 6.430.000 динара (115.000)    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета    6.315  

 8 Атарски путеви  20.000 20.000 20.000 

  Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2015-2017    

  Укупна вредност пројекта: 3*20 милиона динара     

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета   6.000 6.000 6.000 

  -из буџета Републике Србије   14.000 14.000 14.000 

 9. Изградња локалног пута за село Чагровац 12.200   

  Година почетка финансирања пројекта: 2013    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2015    

  Укупна вредност пројекта 12.483.000 дин. (283.000)    

  Извор финансирања: текући приход буџета  12.200   

 10. Асфалтирање улица у насељу „Село“ у Г.Хану 
 (пут према селу Копривница) 

  
14.305 

 

  Година почетка финансирања пројекта: 2013      

  Година завршетка финансирања пројекта: 2016    

  Укупна вредност пројекта: 14.494.000  дин. (234.000)    

  Извор финансирања :  текући приход буџета   14.305  

* 11. Мост у Мариној Кутини 9.100   

  Година почетка финансирања пројекта: 2013    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2015    

  Укупна вредност пројекта: 9.325.000 дин.      

  Извор финансирања :      

  -из текућих прихода буџета   9.100   

* 12. Изградња секундарне канализационе мреже у Мариној  
Кутини, Гркињи и селу Тасковић 

30.066 53.539  

  Година почетка финансирања пројекта: 2013    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2016    

  Укупна вредност пројекта: 83.605.000 дин. (234 +371)    

  Извори финансирања: текући приходи буџета 26.886 53.539  

  Из нераспоређеног вишка  из  претходне године   3.180   

* 13. Потпорни зид Г. Душник и проширење моста на путу М.Вртоп 
- Семче 

5.750   

  Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2015    

  Укупна вредност пројекта: 5.750.000  динара    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета   350   

  -из буџета Републике Србије   5.400   

* 14. Припрема главног  пројекта за побољшање инфраструктуре 
и енергетске ефикасности зграде ОУ 

   

  Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2015 1.675   

  Укупна вредност пројекта: 1.675.000  динара     

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета   251   

  - из донација  1.424   

* 15. Потпорни зид В. Крчимир и стопе на мосту у селу Тасковићи 1.935   

  Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2015    

  Укупна вредност пројекта: 1.935    

  Извори финансирања:    

  Из нераспоређеног вишка  из  претходне године   1.935   

 16. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода 
насеља Г. Душник и Д. Душник 

 11.971 11.971 

  Година почетка финансирања пројекта: 2016    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2017    

  Укупна вредност пројекта: 23.942.000  динара    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета    2.993 2.993 

  -из буџета Републике Србије    8.978 8.978 

 17. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода 
насеља Г. Хан, Тасковићи, М. Кутина и Гркиња  

  33.642 

  Година почетка финансирања пројекта: 2017    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2018    
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  Укупна вредност пројекта: 68.703.000 дин.  
(1.420.000 у 2012 г.) 

   

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета     8.411 

  -из буџета Републике Србије     25.231 

 18. Реконструкција пута за село Ћелије – прва фаза    20.000 

  Година почетка финансирања пројекта: 2017    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2018    

  Укупна вредност пројекта: 20.000.000  динара    

  Извори финансирања:    

  -из буџета Републике Србије     20.000 

 19. Реконструкција пута Лука – Семче    15.000 

  Година почетка финансирања пројекта: 2017    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2017    

  Укупна вредност пројекта: 15. мил. динара    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета     15.000 

 20. Реконструкција  пута Доњи Душник-Миљковац од клизишта 
до Миљковца 

  17.000 

  Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2017    

  Укупна вредност пројекта: 17.000.000  динара    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета     17.000 

 21. Реконструкција пута   Дуга Пољана -Миљковац    15.000 

  Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2017    

  Укупна вредност пројекта: 15.000.000  динара    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета     15.000 

  А.1.  КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ КОЈИ СУ ПРИКАЗАНИ У ОКВИРУ 
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ  (НИСУ ПРОЈЕКТИ) 

10.216 6.800 4.000 

 21. Пројектна документација за наводњавање  250   

  Година финансирања капиталног расхода : 2015    

  Извор финансирања:  текући приходи буџета 250   

 22. Реконструкција тоалета у згради ОУ 475   

  Година финнасирања пројекта 2015    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета   475   

 23. Пројектна документација код ОУ 800 800 1.000 

  Година финнасирања 2015    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета   800   

 24. Резервисана захтевана буџетска  линија као услов за 
конкуруисање за пројекте ЕУ ПРОГРЕСА (2 пројекта) 

6.000 6.000 3.000 

  Година конкурисања 2015    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета   1.000 6.000 3.000 

  -из буџета Републике Србије   5.000   

 25. Капитално одржавање водовода  1.141   

  Година финансирања капиталног расхода : 2015    

  Извор финансирања:  текући приходи буџета 1.141   

 26. Комуникациони и електрични водови 300   

  Година финансирања капиталног расхода : 2015    

  Извор финансирања:  текући приходи буџета 300   

 27. Пројектно планирање  1.250   

  Година финансирања капиталног расхода : 2015    

  Извор финансирања:  текући приходи буџета 1.250   

  А.2. ФИНАНСИЈСКО УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА  12.098   

* 28. Финансиско учешће у изградњи стамбеног простора за 
социјалне групе – комунално опремање монтажних објеката у 
Г. Барбешу 

 
3.100 

  

  Година почетка  и завршетка финанс. пројекта: 2014-2015    

  Укупна вредност пројекта:  11.500.000 динара     

  Учешће општине око 4  милиона динара      

  Извор финансирања:  текући приходи буџета 3.100   
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* 29. Учешће у финансирању изградње пута   
Заплањска Топоница - Дукат 

8.998   

  Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2014    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2015    

  Укупна вредност пројекта: 28.151.988  динара по Уговору    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета   за  учешће општине  5.912   

  - из нераспоређеног вишка  из  претходне године   3.086   

541  Земљиште 500 5.500 6.000 

 1. Набавка и уређење  земљишта: за уређење земљишта за 

трансферу станицу отпада (400.000), за  пут З Топоница -Дукат  
(100.000)  

500   

  Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2015    

  Извори финансирања: из текућих прихода буџета    500   

 2. Набавка и уређење  земљишта за уређење индустријске зоне 
у Гаџином Хану  

 5.500 6.000 

  Година почетка финансирања набавке: 2013    

  Година завршетка финансирања набавке: 2017    

  Укупна вредност набавке земљишта: око 12 мил. динара    

  Извор финансирања: текући приходи буџета  5.500 6.000 

  Б.ОСТАЛИ  КАПИТАЛНИ  ИЗДАЦИ    

512  Машине и опрема 11.841 11.500 10.500 

 1. Административна опрема 1.939 2.000 2.000 

* 2. Опрема за заштиту животне средине  812 2.000 3.000 

 3. Опрема за образовање, науку, културу ... 470 500 500 

 4. Опрема за јавну безбедност  80   

* 5. Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот. опрема  7.560 7.000 5.000 

 6. Опрема за теретану – опрема за спорт 20   

* 7. Опрема за пољопривреду  960   

513  Остале некретнине и опрема  675 700 800 

 1. Остале некретнине и опрема   675 700 800 

515  Нематеријална имовина 690 400 400 

 1. Набавка софтвера за писарницу општинске управе  100   

 2. Софтвер за основна средства  Ј.П. Дирекција ... 220   

 3. Набавка књига за Народну библиотеку „Бранко Миљковић“ 330 350 350 

 4. Набавка књига за Предшколску установу „Прва радост“ 40 50 50 

523  Залихе робе за даљу продају  350 370 400 

 1. Залихе робе за даљу продају -Народна  Библиотека 350 370 400 

  В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ    

451  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

5.000 5.000 5.000 

 1. Подстицаји за капиталне инвестиције у пољопривредна 
газдинства  

   

  Извор финансирања: текући приходи буџета 2.000 2.000 2.000 

 2. Субвенције камата на кредите за обртна средства  
рег..комерцијалних газдинстава  

   

  Извор финансирања: текући приходи буџета 3.000 3.000 3.000 

  Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ    

463  Капитални трансфери другим нивоима  власти  16.218 4.650 2.355 

 1. „ Објекти основне школе  „Витко и Света“:Школа  у  
Д.Пољани и остали објекти 

800 4.200  

  Година почетка - завршетка финанс. пројекта: 2015    

  Укупна вредност пројекта: 5 милиона динара    

  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода буџета  800 2.200 2.000 

  -из буџета Републике Србије  2.000  

 2. Санација објекта Дома здравља у Гаџином Хану – 
унапређење енергетске ефикасности  

13.398   

  Година почетка и завршетка финанс.пројекта: 2015    

  Извори финансирања: текући приходи буџета општине  4.019   

  Извори финансирања:  приходи из  буџета Републике 9.379   

 3. Административна опрема  за О.Ш.  „Витко и Света“  480 400 300 

 4. Књиге у библиотеци за основну школу  „Витко и Света“ 40 50 55 

 5. Санитетско возило за Дом здравља 1.500   

  УКУПНО: 198.548 133.011 162.888 
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II ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан  6.     
 

          У Одлуци о  буџету  оптшине Гаџин Хан за 2015. годину (“Службени лист Града Ниша”,  
бр.105/2014),  члан 6. мења се и гласи: 

“Члан 6. 
 

  Укупни расходи и издаци,укључујући расходе за отплату главнице дуга,  у износу од 477.421.000 
динара, финансирани из свих извора финансирања  распоређују се по корисницима и врстама издатака, 
и то: 

у хиљадама динара 
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О   п   и   с 

 
 

Средства     
из буџета 

 
извор 01  

 
 
 

 
 

Сопствена  
средства 

 
извор 04 

 

      
 

Средства     
из осталих  

 
извори 
05-15 

 
 
 

 
 

 
 
 

Укупна  
средства 

 

РАЗДЕО 1 

ГЛАВА 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 0602-0001   ПА 0001 - Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

    

110    Законодавни и извршни органи…     

  1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1.451   1.451 

  2 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

260   260 

  3 413000 Накнада у натури 10   10 

  4 414000 Социјална давања запосленима 50   50 

  5 415000 Накнаде  трошкова за запослене 138   138 

  6 421000 Стални трошкови 230   230 

  7 422000 Трошкови путовања 170   170 

  8 423000 Услуге по уговору 4.880   4.880 

  9 425000 Текуће поправке и одржавање  30   30 

  10 426000 Материјал 270   270 

  11 465000 Остале текуће дотације и трансфери 247   247 

  12 482000 Порези,обавезне таксе и казне 20   20 

    
01 

Извори финансирања за све класиф. 
раздела 1: 
Приходи буџета општине  

 
7.756 

   
7.756 

    Укупно за ПА 0602-0001 7.756   7.756 

    Укупно за функцију 110 7.756   7.756 

    Укупно за главу 1.01 7.756   7.756 

    Укупно за програм 15 7.756   7.756 

    Укупно за раздео 1 7.756   7.756 

РАЗДЕО 2 

ГЛАВА 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ     

 0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 0602-0001   ПА 0001 - Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

    

110    Законодавни и извршни органи…     
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  13 411000 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

3.086   3.086 

  14 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

553   553 

  15 413000 Накнада у натури 15   15 

  16 414000 Социјална давања запосленима 25   25 

  17 415000 Накнаде  трошкова за запослене 238   238 

  18 421000 Стални трошкови 310   310 

  19 422000 Трошкови путовања 550   550 

  20 423000 Услуге по уговору 1.600   1.600 

  21 426000 Материјал 870   870 

  22 465000 Остале текуће дотације и трансфери 411   411 

  23 482000 Порези,обавезне таксе и казне 10   10 

    
01 

Извори финансирања за све класиф. 
раздела 2: 
Приходи буџета општине  

 
7.668 

   
7.668 

    Укупно за ПА 0602-0001 7.668   7.668 

    Укупно за функцију 110 7.668   7.668 

    Укупно за главу 2.01 7.668   7.668 

    Укупно за програм 15 7.668   7.668 

    Укупно за раздео 2 7.668   7.668 

РАЗДЕО 3 

ГЛАВА   3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА – Опште услуге      

 0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 0602-0001   ПА 0001 - Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

    

130    Опште услуге     

  24 411000 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

16.914   16.914 

  25 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3.014   3.014 

  26 413000 Накнада у натури 75   75 

  27 414000 Социјална давања запосленим 926   926 

  28 415000 Накнаде  трошкова за запослене 1.050   1.050 

  29 416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

100   100 

  30 421000 Стални трошкови 3.610   3.610 

  31 422000 Трошкови путовања 250   250 

  32 423000 Услуге по уговору 3.760   3.760 

  33 424000 Специјализоване услуге 1.771   1.771 

  34 425000 Текуће поправке и одржавање 1.020   1.020 

  35 426000 Материјал     
Нераспоређени вишак 235 

1.715  235 1.950 

  36 444000 Пратећи трошкови задуживања  30   30 

  37 465000 Остале текуће дотације и трансфери 3.637   3.637 

  38 481000 Дотације невладиним организацијама  6.000   6.000 

  39 482000 Порези,обавезне таксе и казне 150   150 

  40 483000 Новчане казне и пенали .... 200   200 

  41 484000 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елемент. непогода или 
др.природн. узрока  

100   100 

  42 485000 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа  

700   700 

  43 499000 Средства резерве 3.729   3.729 
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    Ова апропријац. обухвата средс. намењена 
за:          Сталну буџетску резерву  1.000 
Текућу буџетску резерву   2.729 

    

  44 511000 Зграде и грађевински објекти 1.275   1.275 

  45 512000 Машине и опрема 
Нераспоређени вишак из претходних година 
5 

2.333  5 2.338 

  46 515000 Нематеријална имовина 100   100 

  46/1 621000 Набавка домаће финансијске имовине  510   510 

    
01 
07 
13 

Извори финансирања за ПА 0602-0001: 
Приходи буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти  
Нераспоређени вишак прихода из ран 
.година  

 
52.969 

  
 

0 
240 

 
52.969 

0 
240 

    Укупно за ПА: 0602-0001 52.969  240 53.209 

 0602-0010   ПА 0010 - Резерве     

130    Опште услуге     

  47 511000 Зграде и грађевински објекти 500  2.500 3.000 

  48 511000 Зграде и грађевински објекти 500  2.500 3.000 

    
01 
07 

Извори финансирања за ПА 0602 - 0010 : 
Приходи буџета општине  
Трансфери од других нивоа власти 

 
1.000 

  
 

5.000 

 
1.000 
5.000 

    Укупно за ПА 0602 - 0010 1.000  5.000 6.000 

 0602-А1   Пројекат: „Набавка пословног простора у 
Гаџином Хану“ 

    

130    Опште услуге     

  49 511000 Зграде и грађевински објекти 2.000   2.000 

    
01 

Извори финансирања за пројекат А1 : 
Приходи буџета општине 01 

 
2.000 

   
2.000 

    Укупно за пројекат :0602-А1 2.000   2.000 

 0602-А6   Пројекат: „Унапређење функционисања 
ЛПА и наплате пореза у Гаџином Хану “ 

    

130    Опште услуге     

  49/1 421000 Стални трошкови 12   12 

  49/2 423000 Услуге по уговору 190  919 1.109 

  49/3 424000 Специјализоване услуге   119 119 

  49/4 426000 Материјал   61 61 

  49/5 512000 Машине и опрема 88  11 99 

    
01 
06 

Извори финансирања за пројекат 0701-
А6: 
Приходи буџета општине  
Донације од међ. организација 

 
290 

  
 

1.110 

 
290 

1.110 

    Укупно за ПР: 0701-А6 290  1.110 1.400 

 0602-А7   Пројекат: „Припрема главног пројекта за 
побољшање инфраструктуре и енергетске 
ефикасности зграде ОУ “ 

    

130    Опште услуге     

  49/6 421 Стални трошкови 10   10 

  49/7 423 Услуге по уговору   425 425 

  49/8 511 Зграде и грађевински објекти 251  999 1.250 

    
01 
06 

Извори финансирања за пројекат 0701-
А7: 
Приходи буџета општине  
Донације од међ. организација 

 
261 

  
 

1.424 

 
261 

1.424 

    Укупно за ПР: 0701-А7 261  1.424 1.685 

    
01 
06 
07 
13 

Извори финансирања за функцију 130: 
Приходи буџета општине 
Донације од међ. организација 
Трансфери од других нивоа власти 
Нераспоређени вишак ... 

 
56.520 

 

  
 

2.534 
5.000 

240 

 
56.520 
2.534 
5.000 

240 
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    Укупно за функцију 130: 56.520  7.774 64.294 

    
01 
06 
07 
13 

Извори финансирања за главу 3.01: 
Приходи буџета општине 
Донације од међ. организација 
Трансфери од других нивоа власти 
Нераспоређени вишак ... 

 
56.520 

 

  
 

2.534 
5.000 

240 

 
56.520 
2.534 
5.000 

240 

    Укупно за главу 3.01: 56.520  7.774 64.294 

ГЛАВА   3.02 ОПШТИНСКА УПРАВА – Јавни дуг      

 0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 0602-0003   ПА 0003 – Управљање јавним дугом      

170    Трансакције јавног дуга      

  50 441000 Отплата домаћих камата  1.152   1.152 

  51 444000 Пратећи трошкови задуживања 44   44 

  52 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 6.969   6.969 

    
01 

Извори финансирања за ПА 0602-0003 и 
фун. 170: 
Приходи буџета општине 

 
8.165 

   
8.165 

    Укупно за ПА 0602-0003 и функцију 170 8.165   8.165 

    
01 

Извори финансирања за главу 3.02: 
Приходи буџета општине 

 
8.165 

   
8.165 

    Укупно за главу 3.02 8.165   8.165 

ГЛАВА 3.03 ОПШТИНСКА УПРАВА – Канцелар. за 
младе 

    

 0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 0602-0007   ПА-0007 Канцеларија за младе     

160     Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 

    

  53 421000 Стални трошкови 20   20 

  54 422000 Трошкови путовања 25   25 

  55 423000 

Услуге по уговору 

745   745 

  56 425000 Текуће поправке и одржавање 10   10 

  57 426000 Материјал  
07 Наменски трансфер из Републике  

50   50 

    
01 

Извори финансирања за ПА 0602-0007 и 
фун. 160 : 
Приходи буџета општине 

 
850 

   
850 

    Укупно за ПА 0602-0007 и функцију 160: 850   850 

    
01 

Извори финансирања за главу 3.03 : 
Приходи буџета општине 

 
850 

   
850 

    Укупно за главу 3.03 850   850 

ГЛАВА 3.04 ОПШТИНСКА УПРАВА – Социјална 
заштита 

    

 0901   ПРОГРАМ 11 –СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

    

 0901-0001   ПА 0001 - Социјалне помоћи      

070    Социјална заштита некласифик. на 
друг.месту 

    

  58 463000 Трансфери осталим нивоима власти 12.008   12.008 

  59 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 320   320 

    
01 

Извори финансирања за функцију 070: 
Приходи буџета општине 

 
12.328 

   
12.328 

    Укупно за функцију 070 12.328   12.328 

 0901-0005   ПА 0005 - Црвени крст      

090    Социјална заштита некласифик. на другом 
месту 

    

  60 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.400   2.400 

    
01 

Извори финансирања за функцију 090: 
Приходи буџета општине 

 
2.400 

   
2.400 
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    Укупно за функцију 090 2.400   2.400 

 0901-0006   ПА 0006 - Дечја заштита      

040    Породица и деца     

  61 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 700   700 

    
01 

Извори финансирања за функцију 040: 
Приходи буџета општине 

 
700 

   
700 

  
 

  Укупно за функцију 040: 700   700 

 0901-А2   Пројекат:  „Економско оснаживање и 
побољшање услова становања интерно 
расељених лица“ 

    

060    Становање      

  62 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 376  7.287 7.663 

    
01 
07 
13 

Извори финансирања за пројекат 0901-
А2: 
Приходи буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти 
Нераспоређени вишак ... 

 
376 

 

 
 
 

 
 

4.578 
2.709 

 
376 

4.578 
2.709 

    Укупно за пројекат 0901-А2 376  7.287 7.663 

    
01 
07 
13 

Извори финансирања за функцију 060: 
Приходи буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти  
Нераспоређени вишак ... 

 
376 

 

 
 
 

 
 

4.578 
2.709 

 
376 

4.578 
2.709 

    Укупно за функцију 060 376  7.287 7.663 

 0901-А3   Пројекат:  „ Изградња  монтажних кућа у Г. 
Барбешу за интерно расељена лица“ 

    

060    Становање      

  62/1 423000 Стручне услуге 600   600 

  63 511000 Зграде и грађевински објекти 2.500   2.500 

  63/1 512000 Машине и опрема 100   100 

    
01 

Извори финансирања за пројекат 0901-
А3: 
Приходи буџета општине 

 
3.200 

   
3.200 

    Укупно за пројекат 0901-А3: 3.200   3.200 

    
01 

Извори финансирања за функцију 060: 
Приходи буџета општине 

 
3.200 

   
3.200 

    Укупно за функцију 060 3.200   3.200 

    
01 
07 
13 

Извори финансирања за главу 3.04: 
Приходи буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти  
Нераспоређени вишак из претход. год. 

 
19.004 

  
 

4.578 
2.709 

 
19.004 
4.578 
2.709 

    Укупно за главу 3.04 19.004  7.287 26.291 

ГЛАВА 3.05 ОПШТИНСКА УПРАВА - Путна 
инфраструкт. 

    

 0701   ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА     

 0701-0002   ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА     

360    Јавни ред и безбедност некласификован 
на другом месту 

    

  64 416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

20   20 

  65 423000 Стручне услуге 70   70 

  66 424000 Специјализоване услуге 251  469 720 

  67 426000 Материјал  79  18 97 

  68 512000 Машине и опрема  80  65 145 

    
01 
13 

Извори финансирања за ПА 0701-0002 и 
функцију 360 
 Приходи буџета  (наменски приход) 
Нераспоређени вишак из претход.година 

 
500 

 

  
 

552 

 
500 
552 

    Укупно за ПА: 0701-0002 и функцију 360: 500  552 1.052 

 0701-А4   Пројекат: “ЗА БОЉИ ЖИВОТ“  
 ПУТ ГАЏИН ХАН – ДУГА ПОЉАНА 
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451    Друмски саобраћај     

  69 421000 Стални трошкови 60   60 

  70 422000 Трошкови путовања 110   110 

  71 423000 Услуге по уговору 
06-Донација од међународ. организација 750 

930  750 1.680 

  72 426000 Материјал  20   20 

  73 511000 Зграде и грађевински објекти 
06-Донација од међународ. организација 
18.000 

3.000  18.000 21.000 

  74 511000 Зграде и грађевински објекти 6.300   6.300 

    
01 
06 

Извори финансирања за пројекат 0701-
А4: 
Приходи буџета ( текући приход) 
Донација од међународних организација 

 
10.420 

  
 

18.750 

 
10.420 
18.750 

    Укупно за пројекат 0701-А4 10.420  18.750 29.170 

 0701-А5   Пројекат: ПУТ „З.ТОПОНИЦА-ДУКАТ“     

451    Друмски саобраћај     

  75 421000 Стални трошкови 20   20 

  76 511000 Зграде и грађевински објекти 5.912  3.086 8.998 

  77 541000 Земљиште 100   100 

    
01 
13 

Извори финансирања за пројекат 0701- 
А5: 
Приходи из буџета  
Неутрошена средства донација из 
претход.год. 

 
6.032 

  
 

3.086 

 
6.032 
3.086 

    Укупно за пројекат 0701-А5 6.032  3.086 9.118 

    
01 
06 
13 

Извори финансирања за функцију 451: 
Приходи буџета ( текући приход) 
Донација од међународних организација 
Неутрошена средства донација из 
претход.год. 

 
16.452 

  
 

18.750 
3.086 

 
16.452 
18.750 
3.086 

    Укупно за функцију 451 16.452  21.836 38.288 

    
01 
06 
13 

Извори финансирања за главу 3.05 и 
програм 7: 
Приходи буџета ( текући приход) 
Донација од међународних организација 
Нераспоређени вишак из претход.година 

 
16.952 

  
 

18.750 
3.638 

 
16.952 
18.750 
3.638 

    Укупно за главу 3.05 и програм 7 16.952  22.388 39.340 

ГЛАВА 3.06 ОПШТИНСКА УПРАВА - Пољопривреда     

 0101   ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ     

 0101- 0001   ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ 

    

421    Пољопривреда,шумарство, лов и риболов     

  78 421000 Стални трошкови 30   30 

  79 423000 Услуге по уговору 350   350 

  80 426000 Материјал 1.000   1.000 

  81 451000 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

6.000   6.000 

  82 511000 Зграде и грађевински објекти 250   250 

    
01 

Извори финансирања за ПА 0101-0001: 
Приходи  из буџета  

 
7630 

   
7630 

    Укупно за ПА 0101-0001 7.630   7.630 

    
01 

Извори финансирања за главу 3.06 и 
програм 5: 
Приходи из буџета општине 

 
7630 

   
7630 

    Укупно за главу 3.06 и програм 5 7.630   7.630 

 0101-А8   Пројекат: „Сади да би се самозапослио“     

421    Пољопривреда,шумарство, лов и риболов     

  82/1 421000 Стални трошкови 16   16 

  82/2 423000 Услуге по уговору   852 852 
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  82/3 424000 Специјализоване услуге 180  120 300 

  82/4 426000 Материјал 144  468 612 

  82/5 512000 Машине и опрема 240  720 960 

    
01 
06 

Извори финансирања за пројекат 0101- 
А8: 
Приходи из буџета  
Донација од међународних организација 

 
580 

  
 

2.160 

 
580 

2.160 

    Укупно за пројекат 0101-А8 580  2.160 2.740 

    
01 
06 

Извори финансирања за фун. 421: 
Приходи  из буџета  
Донација од међународних организација 

 
8.210 

  
 

2.160 

 
8.210 
2.160 

    Укупно за функцију 421 8.210  2.160 10.370 

    
01 
06 

Извори финансирања за главу 3.06 и 
програм 5: 
Приходи из буџета општине 
Донација од међународних организација 

 
8.210 

  
 

2.160 

 
8.210 
2.160 

    Укупно за главу 3.06 и програм 5 8.210  2.160 10.370 

ГЛАВА 3.07 ОПШТИНСКА УПРАВА - Здравство     

    “ДОМ ЗДРАВЉА ГАЏИН ХАН”     

 1801   ПРОГРАМ 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

    

 1801-0001   ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА 
ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

    

720    Ванболничке услуге      

  83 424000 Специјализоване услуге 300   300 

  84 463000 
 

Остале  дотације и трансфери 
07 Трансф. од др. нивоа власти – Републике 
9.379 

 
7.529 

  
9.379 

 
16.908 

    
01 
07 

Извори финансирања за функцију 720: 
Приходи буџета општине  
Трансфери од других нивоа власти - 
Републике 

 
7.529 

 

  
 

9.379 

 
7.854 
9.379 

    Укупно за функцију 720 7.829  9.379 17.208 

    
01 
07 

Извори финансирања за главу 3.07 и 
Пограм 12: 
Приходи буџета општине  
Трансфери од других нивоа власти  

 
7.529 

 

  
 

9.379 

 
7.854 
9.379 

    Укупно за главу 3.07 програм 12 7.829  9.379 17.208 

ГЛАВА 3.08 ОПШТИНСКА УПРАВА – Основно 
образовање 

    

    ОСНОВНА ШКОЛА “ВИТКО И СВЕТА”     

 2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

 2002-0001   ПА 0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА 

    

912    Основно образовање     

  85 463000 Трансфери осталим нивоима власти 22.200   22.200 

    
01 

Извори финансирања за ПА 2002-0001 и 
Фун. 912: 
Приходи буџета општине   

 
22.200 

   
22.200 

    Укупно за функцију 912 22.200   22.200 

    
01 

Извори финансирања за Главу 3.08 и  
Програм 9 : 
Приходи буџета општине   

 
22.200 

   
22.200 

    Укупно за главу 3.08 и програм 9 : 22.200   22.200 

    
01 
06 
07 
13 

Извори финансирања за ОУ главу 3.01 до 
3.08: 
Приходи буџета ( текући приход) 
Донација од међународних организација 
Трансфери од других нивоа власти 
Нераспоређени вишак из претход.година 

 
139.730 

  
 

23.444 
18.957 
6.587 

 
139.730 
23.444 
18.957 
6.587 

УКУПНО ОУ – ГЛАВА 3.01 ДО 3.08   139.730  48.988 188.718 

ГЛАВА 3.09 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
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 0401   ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

    

 0401-0001   ПА 0001-УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ 
ВРЕДНОСТИ  

    

510    Упрвљање отпадом      

  86 424000 Специјализоване услуге 80   80 

  87 541000 Земљиште   400    400 

  88 512000 Машине и опрема   120  692 812 

    
01 
13 

Извори финансирања за ПА 0401-0001 и 
фун. 510: 
Наменски приход буџетског фонда 
Нераспоређени вишак из претходних година  

 
600 

  
 

692 

 
600 
692 

    Укупно за  функцију  510 600  692 1.292 

    
01 
13 

Извори финансирања за главу 3.09 и 
програм 6 : 
Наменски приход буџетског фонда 
Нераспоређени вишак из претходних година 

 
600 

  
 

692 

 
600 
692 

    Укупно за главу 3.09  и програм 6 600  692 1.292 

 

ГЛАВА 3.10 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ –Комунална делатност 

    

 0601   ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

 0601-0002   ПА 0002 – УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ 
ВОДАМА 

    

620     Развој  заједнице     

  89 421000 Стални трошкови 1.453   1.453 

  90 423000 Услуге по уговору      400   400 

  91 424000 Специјализоване услуге  650   650 

  92 425000 Текуће поправке и одржавање 500   500 

  93 426000 Материјал 2.809   2.809 

  94 441000 Отплате домаћих камата 150   150 

  95 482000 Порези, обавезне таксе и казне 355   355 

  96 485000 Наканада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа  

240   240 

  97 512000 Машине и опрема  65   65 

    
01 

Извори финансирања за ПА 0002: 
Приходи  буџета општине 

 
6.622 

   
6.622 

    Укупно за ПА 0002   6.622   6.622 

 0601-0003   ПА 0003 – ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА     

620    Развој  заједнице     

  98 421000 Стални трошкови 3.584   3.584 

  99 423000 Услуге по уговору      800   800 

  100 424000 Специјализоване услуге  150   150 

  100/1 426000 Материјал 1.477   1.477 

  101 482000 Порези, обавезне таксе и казне 120   120 

  102 512000 Машине и опрема   140   140 

    
01 

Извори финансирања за ПА 0003: 
Приходи  буџета општине 

 
6.271 

   
6.271 

    Укупно за ПА 0003    6.271   6.271 

 0601-0007   ПА 0007-УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И 
КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА  

    

620    Развој  заједнице     

  103 421000 Стални трошкови 1.867   1.867 

  104 424000 Специјализоване услуге  30   30 

  105 426000 Материјал 14   14 
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  106 512000 Машине и опрема   80   80 

    
01 

Извори финансирања за ПА 0007: 
Приходи  буџета општине 

 
1.991 

   
1.991 

    Укупно за ПА 0007    1.991   1.991 

 0601-0008   ПА 0008- ЈАВНА ХИГИЈЕНА      

620    Развој  заједнице     

  107 426000 Материјал 997   997 

    
01 

Извори финансирања за ПА 0008: 
Приходи  буџета општине 

 
997 

   
997 

    Укупно за ПА 0008    997   997 

 0601-Д6   Изградња секундарне канализационе 
мреже у селима Марина Кутина, Гркиња и 
Тасковић 

    

620    Развој  заједнице     

  108 511000 Зграде и грађевински објекти 
01-Приходи буџета општине   

26.886  3.180 30.066 

    
01 
13 

Извори финансирања за пројекат Д6: 
Приходи  буџета општине 
Нераспоређени вишак из претходних година 

 
26.886 

  
 

3.180 

 
26.886 
3.180 

    Укупно за пројекат Д6 26.886  3.180 30.066 

    
01 
13 

Извори финансирања за функцију 620: 
Наменски приход буџетског фонд 
Нераспоређени вишак из претходних година  

 
42.767 

  
 

3.180 

 
42.767 
3.180 

    Укупно за функцију 620 42.767  3.180 45.947 

    
01 
13 

Извори финансирања за главу  3.10: 
Приходи  буџета општине 
Нераспоређени вишак из претходних година 

 
42.767 

  
 

3.180 

 
42.767 
3.180 

    Укупно за главу 3.10  42.767  3.180 45.947 

ГЛАВА 3.11 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ –Водоснабдевање 

    

 0601-0001   ПА 0001 - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ     

630    Водоснабдевање     

  109 411000 Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

20.674   20.674 

  110 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3.667   3.667 

  111 413000 Накнаде у натури 150   150 

  112 414000 Социјална давања запосленима   
07 Трансфери од других нивоа власти 0 

1.062  0 1.062 

  113 415000 Накнаде трошкова за запослене 1.400   1.400 

  114 416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

160   160 

  115 421000 Стални трошкови 2.508   2.508 

  116 422000 Трошкови путовања 235   235 

  117 423000 Услуге по уговору      3.510   3.510 

  118 424000 Специјализоване услуге  2.205   2.205 

  119 425000 Текуће поправке и одржавање 6.455   6.455 

  120 426000 Материјал 2.320   2.320 

  121 465000 Остале дотације и трансфери 784   784 

  122 482000 Порези, обавезне таксе и казне 455   455 

  123 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.400   1.400 

  124 511000 Зграде и грађевински објекти  1.141   1.141 

  125 512000 Машине и опрема    420   420 

  126 513000 Остале некретнине и опрема  200   200 

  127 515000 Нематеријална имовина 220   220 

    
01 
07 

Извори финансирања за ПА 0601-0001: 
Приходи  буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти  

 
48.966 

  
 

0 

 
48.966 

0 
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    Укупно за ПА 0601-0001 48.966  0 48.966 

 0601-Д7   Реконструкција изворишта „ВРЕЛО“ 
Г.Душник , резервоара  у Г. Хану , 
изградња бунара у З.Топоници и 
Д.Драговљу и одржавање пумпних и 
хлоринаторних станица на територији 
општине Гаџин Хан 

    

630    Водоснабдевање     

  128 511000 Зграде и грађевински објекти 
01-Приходи буџета општине  

7.240   7.240 

    
01 

Извори финансирања за пројекат 0601-
Д8: 
Приходи  буџета општине 

    

    Укупно за пројекат 0601-Д7 7.240   7.240 

    
01 
07 

Извори финансирања за функцију  630: 
Приходи  буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти  

 
56.206 

  
 

0 

 
56.206 

    Укупно за функцију 630     
56.206 

 0  
56.206 

    
01 
07 

Извори финансирања за главу  3.11: 
Приходи  буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти 

56.206   
 

0 

56.206 

    Укупно за главу 3.11 56.206  0 56.206 

ГЛАВА 3.12 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ –  Улична  расвета 

    

 0601-0010   ПА 0010 – ЈАВНА  РАСВЕТА     

640    Улична расвета     

  129 421000 Стални трошкови 6.100   6.100 

  130 423000 Услуге по уговору      790   790 

  131 425000 Текуће поправке и одржавање 1.660   1.660 

  132 426000 Материјал 226   226 

  133 482000 Порези, обавезне таксе и казне 20   20 

  134 511000 Зграде и грађевински објекти 300   300 

    
01 

Извори финансирања за ПА 0601-0010: 
Приходи из буџета општине 

 
9.096 

   
9.096 

    Укупно за ПА 0601-0010 9.096   9.096 

    
01 

Извори финансирања за функцију 640: 
Приходи  буџета општине 

 
9.096 

   
9.096 

    Укупно за функцију 640 9.096   9.096 

    
01 

Извори финансирања за главу  3.12: 
Приходи  буџета општине 

 
9.096 

   
9.096 

    Укупно за главу 3.12 9.096   9.096 

ГЛАВА 3.13 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ – Одржавање зеленила 

    

 0601-0009   ПА 0009-УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ЗЕЛЕНИЛА 

    

560    Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

    

  135 411000 Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 
07- Трансфери од других нивоа власти 

  3.330 3.330 

  136 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 
07- Трансфери од других нивоа власти 

  599 599 

  137 415000 Накнада тро. за запослене       654   654 

  138 423000 Услуге по уговору      850   850 

  139 426000 Материјал                  
07- Трансфери од других нивоа власти 

571  225 796 

  140 465000 Остале дотације и трансфер 
07- Трансфери од других нивоа власти 

  11 11 

  141 512000 Машине и опрема   600   600 

    
01 

Извори финансирања за ПА 0009 и фун. 
560 : 

 
2.675 

  
 

 
2.675 
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07 Приходи из буџета општине   
Трансфери од других нивоа власти 

4.165 4.165 

    Укупно за ПА 0601-0009  и функцију 560 2.675  4.165 6.840 

    
01 
07 

Извори финансирања за главу 3.13: 
Приходи из буџета општине    
Трансфери од других нивоа власти 

 
2.675 

  
 

4.165 

 
2.675 
4.165 

    Укупно за главу 3.13  2.675  4.165 6.840 

    
01 
07 
13 

Извори финансирања за програм 2: 
Приходи из буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти 
Нераспоређени вишак из претходних година 

 
110.744 

  
 

4.165 
3.180 

 
110.744 

4.165 
3.180 

    Укупно за програм 2  110.744  7.345 118.089 

ГЛАВА 3.14 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ –Путна инфраструктура 

    

 0701   ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА     

 0701-0002   ПА 0002 – ОДРЖАВАЊЕ ПУТАВА     

620     Развој  заједнице     

  142 421000 Стални трошкови 533   533 

  143 423000 Услуге по уговору      4.030   4.030 

  144 424000 Специјализоване услуге   3.000   3.000 

  145 425000 Текуће поправке и одржавање 9.685  294 9..979 

  146 426000 Материјал 3.299   3.299 

  146/1 444000 Пратећи трошкови задуживања 200   200 

  147 482000 Порези, обавезне таксе и казне 450   450 

  148 511000 Зграде и грађевински објекти 1.250   1.250 

  149 512000 Машине и опрема 5.300   5.300 

  150 513000 Остале некретнине и опрема  475   475 

    
01 
13 

Извори финансирања за ПА 0002: 
Приходи из буџета општине 
Нераспоређени вишак из претходних година 

 
28.222 

  
 

294 

 
28.222 

294 

    Укупно за ПА 0002 28.222  294 28.516 

 0701-Д1   Пројекат: “Реконструкција улица у насељу 
Дубрава у Гаџином Хану” 

    

620     Развој  заједнице     

  151 511000 Зграде и грађевински објекти 884  21.000 21.884 

    
01 
09 

Извори финансирања за пројекат Д1: 
Приходи  буџета општине 
Примања од продаје нефинансијске имовине  

 
884 

  
 

21.000 

 
884 

21.000 

    Укупно за пројекат Д1 884  21.000 21.884 

 0701-Д2   Пројекат: “Локални пут за село Чагровац”     

620     Развој  заједнице     

  152 511000 Зграде и грађевински објекти 12.200   12.200 

    
01 

Извори финансирања за пројекат Д2: 
Приходи  буџета општине 

 
12.200 

 
 

  
12.200 

    Укупно за пројекат Д2 12.200   12.200 

 0701-Д3   Пројекат: “Атарски путеви на територији 
општине Гаџин Хан ” 

    

620     Развој  заједнице     

  153 511000 Зграде и грађевински објекти 6.000  14.000 20.000 

    
01 
07 

Извори финансирања за пројекат Д3: 
Приходи  буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти 

 
6.000 

  
 

14.000 

 
6.000 

14.000 

    Укупно за пројекат Д3 6.000  14.000 20.000 

 0701-Д4   Пројекат: “Мост у Мариној Кутини”     
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620     Развој  заједнице     

  154 511000 Зграде и грађевински објекти 9.100   9.100 

    
01 

Извори финансирања за пројекат Д4: 
Приходи  буџета општине 

 
9.100 

   
9.100 

    Укупно за пројекат Д4 9.100   9.100 

 0701-Д5   Пројекат: “Потпорни зид  Г. Душник и 
проширење моста на путу М. Вртоп – 
Семче“ 

    

620     Развој  заједнице     

  155 511000 Зграде и грађевински објекти 350  5.400 5.750 

    
01 
07 

Извори финансирања за пројекат 0701- 
Д5: 
Приходи  буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти 

 
350 

  
 

5.400 

 
350 

5.400 

    Укупно за пројекат 0701-Д5 350  5.400 5.750 

 0701-Д8   Пројекат : „Потпорни зид  Велики Крчимир  
и стопе  на мосту у селу Тасковићи“ 

    

620     Развој  заједнице     

  155/1 511000 Зграде и грађевински објекти   1.935 1.935 

    
13 

Извори финансирања за пројекат Д8: 
Нераспоређени вишак из претходне године  

   
1.935 

 
1.935 

    Укупно за пројекат Д8   1.935 1.935 

    
01 
07 
09 
13 

Извори финансирања за функцију 620: 
Приходи  буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти  
Примања од продаје нефинансијске имовине 
Нераспоређени вишак из претходне године 

 
56.756 

  
 

19.400 
21.000 
2.229 

 
56.756 
19.400 
21.000 
2.229 

    Укупно за функцију 620 56.756  42.629 99.385 

    
01 
07 
09 
13 

Извори финансирања за главу 3.14: 
Приходи  буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти  
Примања од продаје нефинансијске имовине 
Нераспоређени вишак из претходне године 

 
56.756 

  
 

19.400 
21.000 
2.229 

 
56.756 
19.400 
21.000 
2.229 

    Укупно за главу 3.14 56.756  42.629 99.385 

    
01 
07 
09 
13 

Извори финансирања за програм 7: 
Приходи  буџета општине 
Трансфери од других нивоа власти  
Примања од продаје нефинансијске имовине 
Нераспоређени вишак из претходне године 

 
56.756 

  
 

19.400 
21.000 
2.229 

 
56.756 
19.400 
21.000 
2.229 

    Укупно за програм 7 56.756  42.629 99.385 

УКУПНО ЗА КОРИСНИКА : ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕГАЏИН ХАН“   

 
167.500 

  
49.974 

 
217.474 

 

ГЛАВА 3.15 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „БРАНКО 
МИЉКОВИЋ“ ГАЏИН ХАН - Култура 

    

 1201   ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ     

 1201-0001   ПА 0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ 
УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

    

820     Услуге културе     

  156 411000 Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 
07-Трансфер из буџета Републике 132 

5.650  132 5.782 

  157 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 
07-Трансфер из буџета Републике 24 

1.012  24 1.036 

  158 413000 Накнаде у натури            318   318 

  159 414000 Социјална давања запосленима 293   293 

  160 415000 Накнада тро. за запослене                    315   315 
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  161 416000 Награде запосленима иостали посебни 
расходи 

70   70 

  162 421000 Стални трошкови 2.280 80  2.360 

  163 422000 Трошкови путовања 100 30  130 

  164 423000 Услуге по уговору 
07-Трансфер из буџета Републике 370 
09- Примања од продаје нефинанс. имовине 
50 

4.020 120 420 4.560 

  165 424000 Специјализоване услуге   
09- Примања од продаје нефинанс. имовине 
10 

260  10 270 

  166 425000 Текуће поправке и одржавање 
 

930   930 

  167 426000 Материјал 
07-Трансфер из буџета Републике 80 
09-Примања од продаје нефинанс. имовине 
90 

1.350 70 170 1.590 

  168 444000 Пратећи трошкови задуживања 20   20 

  169 465000 Остале дотације и трансфер 
 

374   374 

  170 472000 Накнаде за социјалну  заштиту из буџета  
07-Трансфер из буџета Републике 50 

150  50 200 

  171 482000 Порези,обавезне таксе и казне    70 10  80 

  172 483000 Новчане казне и пенали  по решењу 
судова  

10   10 

  173 512000 Машине и опрема      403 10 99 512 

  174 515000 Нематеријална имовина  300 30  330 

  175 523000 Залихе робе за даљу продају 
09-Примања од продаје нефинанс. имовине 
350 

  350 350 

    
 

01 
04 
07 
09 
13 

Извори финансирања за ПА 0201-0001и ф. 
820: 
Приходи из буџета општине   
Сопствени приходи 
Трансфер из буџета Републике 
Примања од продаје нефинансијске имовине 
Нераспоређ. вишак прихода из претходне 
год.  

 
 

17.925 
 

 
 
 

350 

 
 
 
 

656 
500 
99 

 
 

17.925 
350 
656 
500 
99 

    Укупно за ПА 0201-0001 и функцију 820     17.925 350 1.255 19.530 

    
 

01 
04 
07 
09 
13 

Извори финансирања за програм 13 и 
главу 3.15 : 
Приходи из буџета општине   
Сопствени приходи 
Трансфер из буџета Републике 
Примања од продаје нефинансијске имовине 
Нераспоређ. вишак прихода из претходне 
год. 

 
 

17.925 
 

 
 
 

350 

 
 
 
 

656 
500 
99 

 
 

17.925 
350 
656 
500 
99 

    Укупно за програм 13 и главу 3.15: 17.925 350 1.255 19.530 

ГЛАВА 3.16 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „БРАНКО 
МИЉКОВИЋ“ ГАЏИН ХАН - Спорт 

    

 1301   ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

    

 1301-0001   ПА 0001 – ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ 
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦ. , УДРУЖЕЊИМА 
И САВЕЗИМА 

    

810     Услуге рекреације и спорта     

  176 423000 Услуге по уговору 110   110 

  177 424000 Специјализоване услуге   330   330 

  178 472000 Накнаде за социјалну  заштиту из буџета  1.430   1.430 

  179 512000 Машине и опрема      20   20 
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01 

Извори финансирања за ПА 1301-0001 и Ф. 
810: 
Приходи из буџета општине 

 
1.890 

   
1.890 

    Укупно за функцију 810     1.890   1.890 

    
01 

Извори финансирања за програм 14 и 
главу 3.16: 
Приходи из буџета општине 

 
1.890 

   
1.890 

    Укупно за програм 14 и главу 3.16    1.890   1.890 

УКУПНО ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“ ГАЏИН ХАН 19.815 350 1.255 21.420 

 

ГЛАВА 3.17 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  “ПРВА 
РАДОСТ” ГАЏИН ХАН  

    

 2001   ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

    

 2001-0001   ПА 0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

    

911     Предшколско образовање     

  180 411000 Плате,додаци и накнаде  запослених 
(зараде) 
07- Трансфер из  буџета Републике   612 

6.540  612 7.152 

  181 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 
07- Трансфер из  буџета Републике  111 

1.180  111 1.291 

  182 413000 Накнаде у натури 
07- Трансфер из  буџета Републике   

390  220 610 

  183 414000 Социјална давања запосленима 
07- Трансфер из  буџета Републике  60 

324  60 384 

  184 415000 Накнаде тро. за запослене 
07- Трансфер из  буџета Републике  50 

125  30 155 

  185 421000 Стални трошкови 
07- Трансфер из  буџета Републике  280 

1.281 100 280 1.661 

  186 422000 Трошкови путовања 
07- Трансфер из  буџета Републике  400 

 20 400 420 

  187 423000 Услуге по уговору 
07- Трансфер из  буџета Републике  490 

430 70 490 990 

  188 424000 Специјализоване услуге 
07- Трансфер из  буџета Републике 10 

140  10 150 

  189 425000 Текуће поправке и одржавање  
07- Трансфер из  буџета Републике  

1.202 40  1.242 

  190 426000 Материјал 
07- Трансфер из  буџета Републике 460 
13-Нераспоређ. вишак прихода из ран. год. 65 

1.750 520 525 2.795 

  191 444000 Пратећи трошкови задуживања 
07- Трансфер из  буџета Републике 20 

40  20 60 

  192 465000 Остале дотације и трансфер 580  90 670 

  193 482000 Порези,обавезне таксе и казне 
07- Трансфер из  буџета Републике 40 

20 20 40 80 

  194 512000 Машине и опрема 
07 - Приходи буџета општине 100 

150  100 250 

  195 515000 Нематеријална имовина  40  40 

    
01 
04 
07 
13 

Извори финансирања за ПА 1301-0001 и 
ф.911: 
Приходи из буџета општине            
Сопствени приходи 
Трансфер из буџета Републике  
Нераспоређ. вишак прихода из претходне год. 

 
14.152 

 
 

810 

 
 
 

2.923 
65 

 
14.152 

810 
2.923 

65 

    Укупно за ПА 1301-0001 и функцију 911 14.152 810 2.988 17.950 

    
01 
04 
07 
13 

Извори финансирања за главу 3.17 и 
програм 8: 
Приходи из буџета општине  
Сопствени приходи 
Трансфер из буџета Републике 
Нераспоређ. вишак прихода из претходне год. 

 
14.152 

 
 

810 

 
 
 

2.923 
65 

 
14.152 

810 
2.923 

65 

    Укупно за главу 3.17 и програм 8 14.152 810 2.988 17.950 

УКУПНО  ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ  “ПРВА РАДОСТ” Г.ХАН 14.152 810 2.988 17.950 
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ГЛАВА 3.18 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА     

 1502   ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА     

 1502-0002   ПА 0002 – ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА     

473    Туризам     

  196 411000 Плате,додаци и накнаде  запослених  
(зараде) 

1.229   1.229 

  197 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

187   187 

  198 415000 Накнаде тро. за запослене 80   80 

  199 421000 Стални трошкови 106   106 

  200 422000 Трошкови путовања 160   160 

  201 423000 Услуге по уговору 680   680 

  202 426000 Материјал 100   100 

  203 465000 Остале  дотације и трансфери 158   158 

    
01 

Извори финансирања за ПА 1502-0002 и 
фун.473: 
Приходи  буџета општине-текући приходи 

 
2.700 

   
2.700 

    Укупно за ПА 1502-0002 и функцију 473 2.700   2.700 

    
01 

Извори финансирања за главу  3.18 и 
програм 4: 
Приходи  буџета општине-текући приходи 

 
2.700 

   
2.700 

    Укупно за главу 3.18 и програм 4 2.700   2.700 

УКУПНО ЗА ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 2.700   2.700 

ГЛАВА 3.19 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

 0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

 0602-0002   ПА 0002 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

160    Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту 

    

  204 421000 Стални трошкови 82   82 

  205 425000 Текуће поправке и одржавање  
13-Нераспоређен вишак прихода   

4.276  66 4.342 

  206 426000 Материјал    552   552 

    
01 
13 

Извори финансирања за ПА 0602-0002 и  
фун. 160: 
Приходи из буџета општине   
Нераспоређен вишак прихода из претходних  
год. 

 
4.910 

  
 

66 

 
4.910 

66 

    Укупно за ПА 0602-0002  и функцију 160 4.910  66 4.976 

    
01 
13 

Извори финансирања за главу 3.19 и 
програм 15: 
Приходи из буџета општине   
Нераспоређен вишак прихода из претходних  
год. 

 
4.910 

  
 

66 

 
4.910 

66 

    Укупно  за главу 3.19 и програм 15 4.910  66 4.976 

УКУПНО ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 4.910  66 4.976 

    
 01 
01 
04 
06 
07 
09 
13 

Извори финансирања укупно за раздео 3 : 
Приходи  буџета  општине 
Приходи буџета-„сопствени извори 
инд.корис.“ 
Сопствени приходи 
Донације од међународних организација 
Трансфер од других нивоа власти 
Примања од продаје нефинансијске 
имовине 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
год. 

 
309.407 
40.000 

 
 

 
1.160 

 
 
 

 

 
 
 
 

23.444 
46.101 
21.500 
12.918 

 
309.407 
40.000 
1.160 

23.444 
46.101 
21.500 
12.918 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3  349.407 1.160 103.963 454.530 
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РАЗДЕО 4 

ГЛАВА 4.01 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ     

 0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА      

 0602-0004   ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

    

330    Судови     

  207 411000 Плате,додаци и накнаде  запослених  
(зараде) 

1.082   1.082 

  208 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

194   194 

  209 415000 Накнаде тро. за запослене 75   75 

  210 421000 Стални трошкови 30   30 

  211 422000 Трошкови путовања 40   40 

  212 423000 Услуге по уговору 270   270 

  213 424000 Специјализоване услуге 200   200 

  214 426000 Материјал 70   70 

  215 465000 Остале  дотације и трансфери 144   144 

  216 482000 Порези,обавезне таксе и казне 35   35 

    
01 

Извори финансирања за све к раздела 4: 
Приходи буџета општине  

 
2.140 

   
2.140 

    Укупно за ПА 0602-0004 2.140   2.140 

    Укупно за функцију 330 2.140   2.140 

    Укупно за главу 4.01 2.140   2.140 

    Укупно за програм 15 2.140   2.140 

    Укупно за раздео 4 2.140   2.140 

РАЗДЕО 5 

ГЛАВА 5.01 ОПШТИНСКО  ВЕЂЕ     

 0602   ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 0602-0001   ПА 0001 –Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина  

    

110    Законодавни и извршни органи     

  217 411000 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

3.436   3.436 

  218 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

615   615 

  219 413000 Накнада у натури 15   15 

  220 414000 Социјална давања запосленима 25   25 

  221 415000 Накнаде  трошкова за запослене 272   272 

  222 421000 Стални трошкови 135   135 

  223 422000 Трошкови путовања 120   120 

  224 423000 Услуге по уговору 110   110 

  225 426000 Материјал 126   126 

  226 465000 Остале текуће дотације и трансфери 463   463 

  227 482000 Порези,обавезне таксе и казне 10   10 

    
01 

Извори финансирања за све к раздела 5: 
Приходи буџета општине  

 
5.327 

   
5.327 

    Укупно за ПА 0602-0001 5.327   5.327 

    Укупно за функцију 110 5.327   5.327 

    Укупно за главу 5.01 5.327   5.327 

    Укупно за програм 15 5.327   5.327 
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    Укупно за раздео 5 5.327   5.327 

   
 

 01 
04 
06 
07 
09 
13 

Извори финансирања укупно за раздео  1 
до 5 : 
 
Приходи  буџета  општине 
Сопствени приходи 
Донације од међународних организација 
Трансфер од других нивоа власти 
Примања од продаје нефинансијске 
имовине 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
год. 

 
 

372.298 
 
 
 
 

 

 
 

 
1.160 

 
 
 

 

 
 
 

 
23.444 
46.101 
21.500 
12.918 

 
 

372.298 
1.160 

23.444 
46.101 
21.500 
12.918 

                                                            УКУПНО: 372.298 1.160 103.963 477.421 

 
Члан 7. 

 
       Ову одлуку  објавити у “Службеном листу Града Ниша“ и доставити Министарству надлежном  за 

послове финансија. 
 

Члан 8. 
 

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број: 06 -22 /2015-II  
У Гаџином Хану, 13. марта 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

                                                                                                                         Председник, 
                                                                                                                 Драгослав Ранчић,с.р. 
 

 
 
 3. 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007), члана 4. Закона о комуналним 
делатностима  („Службени гласник РС“, број 
88/2011) и члана 39. Статута општине Гаџин Хан 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 63/2008, 
31/2011, 46/2012 и 36/2013), 

Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13.марта 2015.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком одређују се комуналне 

делатности и прописују се услови и начин њиховог 
обављања, као и услови за коришћење 
комуналних услуга и производа. 
 

Члан 2. 
 

Комуналне делатности су делатности од 
општег интереса и обављају се на начин којим се 

обезбеђује задовољавање потреба корисника 
комуналних услуга и производа на подручју 
општине Гаџин Хан, а према одредбама Закона и 
ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Комуналне делатности у смислу ове 
одлуке су:  

1.снабдевање водом за пиће,  
2.пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода,  
3.одржавање чистоће на површинама 

јавне намене и управљање комуналним отпадом 
4.одржавање јавних зелених површина 
5.одржавање улица и путева,  
6.обезбеђивање јавног осветљења,  
7.управљање пијацама,  
8.управљање гробљима и погребне услуге, 
9.делатност зоо хигијене. 
  

Члан 4. 
 

Комуналне делатности на подручју 
општине Гаџин Хан,обавља Јавно предузеће 
Дирекција за изградњу и комуналне делатности 
Гаџин Хан (у даљем тексту и као „Јавно предузеће 
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“или као „Дирекција“) основано од стране општине 
Гаџин Хан. Поједине комуналне делатности 
односно обављање тих делатности Скупштина 
општине Гаџин Хан може посебном одлуком 
поверити другом предузећу или предузетнику 
односно месној заједници у складу са Законом и 
овом одлуком. 

У случају поверавања обављања 
комуналних делатности из претходног става ове 
одлуке предузећу или предузетнику Општинско 
веће општине Гаџин Хан расписује јавни конкурс 
за поверавање одређених комуналних делатности 
који садржи: 
 

-назив комуналне делатности која се 
поверава, 
            -услове обављања комуналне делатности, 

-услове у погледу техничко-технолошке 
опремљености и организационе и кадровске 
оспособљености за обављање комуналне 
делатности, 

-шта треба да садржи писмена понуда, -
рок достављања писмених понуда, -време на које 
се поверавање врши. 

Општинско веће општине Гаџин Хан бира 
најповољнијег понуђача те предлаже Скупштини 
општине посебну Одлуку о поверавању одређених 
комуналних делатности. 

Након доношења одлуке Скупштине 
општине и поверавању обављања комуналне 
делатности предузећу или предузетнику са истим 
се закључује Уговор о обављању комуналне 
делатности. 

Члан 5. 
 

Поједине послове из оквира своје 
надлежности, осим дистрибуције воде, ЈП 
Дирекција за изградњу и комуналне делатности 
општине Гаџин Хан може поверити другом 
предузећу или предузетнику регистрованом за 
обављање тих делатности, уз сагласност 
Општинског већа општине Гаџин Хан и то у 
следећим случајевима: 

-ако дође до поремећаја или прекида у 
испоруци комуналног производа и пружања 
комуналних услуга услед више силе или других 
разлога који се нису могли предвидети односно 
спречити, 

-ако потреба за обимом испоруке 
комуналног производа или пружања комуналних 
услуга превазилази материјално-техничке 
могућности комуналног предузећа. 

Поверавање послова из става 1.овог члана 
може трајати само за време док трају сметње за 
вршење тих послова од стране комуналног 
предузећа. 

Међусобне обавезе и време на које се 
врши поверавање послова из претходног става 
ближе се регулишу уговором о поверавању 
послова између комуналног предузећа и 

предузећа или предузетника коме се врши 
поверавање послова. 

Комунална предузећа морају без одлагања 
да предузимају мере на отклањању узрока 
поремећаја у пружању комуналних услуга, 
предвиђене Законом. 
 

Члан 6. 
 

Испорука комуналног производа, односно 
пружање комуналне услуге не може се ускратити 
кориснику осим у следећим случајевима: 

-ако комунални производ односно услугу 
користи ненаменски преко дозвољеног обима или 
другог прописаног услова, 

-ако комунални производ односно услугу 
користи самовласно без одобрења надлежног 
комуналног предузећа, 

-ако не измирују дуговања за комуналне 
услуге по обрачуну  наплате комуналних услуга, 
узастопно дуже од 3 (три) месеца, 

-ако преузимање комуналног производа 
односно услуга врши преко објекта, уређаја и 
инсталације које не испуњавају прописане 
техничке, санитарне, грађевинске и друге услове. 

По престанку разлога за ускраћивање 
комуналног производа односно комуналне услуге, 
ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности 
општине Гаџин Хан је дужна да у року од три дана 
од дана подношења захтева корисника, настави са 
пружањем комуналних услуга. 

Разлоге за ускраћивање комуналног 
производа односно услуге као и престанак трајања 
истих утврђује давалац комуналне услуге односно 
комунални инспектор. 

 
Члан 7. 

 
Испорука комуналних производа односно 

пружање комуналних услуга врши се трајно и 
континуирано. 

У случају да дође до поремећаја или 
прекида у испоруци комуналних производа или 
пружања комуналних услуга, ЈП Дирекција за 
изградњу и комуналне делатности општине Гаџин 
Хан  дужно је преко средстава јавног 
информисања или на неки други погодан начин 
обавестити кориснике о дужини трајања тих 
сметњи односно прекида. 

О случајевима из претходног става 
даваоци комуналних услуга дужни су одмах 
обавестити комуналну инспекцију с којом ће 
споразумно одредити: 

-ред првенства и начин пружања услуга, 
-мере за заштиту објеката, имовине или 

корисника комуналних услуга. 
 

Члан 8. 
 

Испорука комуналног производа односно 
пружање комуналне услуге не може се вршити за 
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објекте изграђене без одобрења за грађење 
издатог од стране надлежног органа управе, осим 
у случају предвиђеним Законом. 

Сваки корисник комуналне услуге дужан је 
да пријави надлежном комуналном предузећу 
почетак односно престанак коришћења комуналне 
услуге. 

У случају да се прикључење на комунални 
објекат изврши противно одредбама ове одлуке, 
комунални инспектор ће опоменути власника 
односно корисника таквог објекта да у одређеном 
року прибави грађевинску дозволу. У супротном, 
комунални инспектор донеће налог о искључењу 
из комуналног објекта. 

Трошкови искључења падају на терет 
корисника. 

Члан 9. 
 

Елементи за образовање цена производа 
и услуга ЈП Дирекција уређују се посебном 
одлуком коју доноси Надзорни одбор у сагласност 
оснивача, у складу са законом. Висина накнаде за 
испоруку комуналних услуга формира су у складу 
са начелима прописаним законом којим је уређена 
комунална делатност, и то : 

1) Начелом „потрошач плаћа“ 
2) Начелом „загађивач плаћа“ 
3) Начелом „довољности цене да покрије 

пословне расходе“ 
4) Начелом „ усаглашености цена 

комуналних услуга са начелом 
приступачности “ 

5) Начелом „непостојање разлика , у 
ценама између различитих категорија 
потрошача, сем ако се разлика заснива 
на различитим трошковима 
обезбеђивања комуналне услуге“ 

 
Члан 10. 

 
Елементе за образовање цена комуналних 

услуга чине: 
 
1.Пословни расходи исказани у пословним 

књигама и финансијским извештајима, 
2.расходи  за изградњу и реконструкцију 

објеката комуналне инфраструктуре и набавку 
опреме , према усвојеним програмима и 
плановима вршиоца комуналне делатности на које 
је јединица локалне самоуправе дала сагласност, 

3.добит вршиоца комуналне делатности  
Средства која су намењена за 

финансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре изказују се посебно и 
могу се употребити само за те намене. 
 

Члан 11. 
 

У случају штрајка запослених у ЈП 
Дирекције за изградњу и комуналне делатности 

општине Гаџин Хан мора се обезбедити минимум 
у процесу рада у обављању комуналних 
делатности односно пружању комуналних услуга, 
како би се тиме избегла непосредна опасност или 
изузетно тешке последице за живот и здравље 
људи као и безбедност људи и имовине. 

Минимум процеса рада у смислу става 1. 
овог члана обезбеђује се непрекидним 
обављањем: 

-послова пречишћавања и дистрибуције 
воде за пиће,  

-послова одвођења отпадних вода, 
-послова изношења смећа,  
-послова одржавања депоније,  
-послова сахрањивања. 

 
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

1.СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 
 

Члан 12. 
 

Снабдевање водом за пиће је сакупљање, 
прерада односно пречишћавање воде и испорука 
воде корисницима за пиће, санитарне потребе и 
напајање стоке, водоводном мрежом до мерног 
инструмента потрошача. 

Водоводи могу бити : 
-јавни и сопствени  
Јавни водоводи су у општој употреби а 

сопствени водоводи су : водоводи предузећа , 
других организација , предузетника и грађана . 

Јавним објектима за снабдевање водом 
управља испоручилац комуналних услуга. 

 
Члан 13. 

 
У вршењу послова снабдевања водом за 

пиће, ЈП Дирекција за изградњу и комуналне 
делатности дужна је: 

-да врше континуирано снабдевање водом 
свих корисника, и то непрекидно сваког дана од 0-
24 часа, 

-да врше текуће и инвестиционо 
одржавање јавног водовода, 
  -да обезбеде стручно и брижљиво техничко 
руковање објектима јавног водовода,  

-да у складу са важећим прописима врше 
санитарни преглед воде из јавног водовода, 

-да обезбеде правилно функционисање 
објекта и постројења јавног водовода,  

-да предузимају потребне мере ради 
заштите објекта јавног водовода, 

-да предузимају потребне мере заштите 
воде од загађења и да у случају загађења одмах 
обуставе снабдевање водом и у року од 24 часа 
да обавесте кориснике о узроку прекида у 
снабдевању, 

-да се старају о исправности јавних бунара 
и чесми и да их одржавају,  
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-да дају услове за прикључење на јавни 
водовод новим корисницима,  

-да врше и друге послове везане за 
снабдевање корисника водом. 
 

Члан 14. 
 

ЈП Дирекција за изграду и комуналне 
делатности је  дужно да кориснике снабдева 
довољном количином воде за пиће, чији квалитет 
одговара утврђеним стандардима и прописима. 
 

Члан 15. 
 

Ако услед више силе (земљотрес, суша, 
пожар, епидемија и сл.) сви корисници не могу да 
се снабдевају са довољном количином воде, 
првенство у снабдевању водом имају корисници 
следећим редом: 

-здравствене организације,  
-јединице за заштиту од пожара,  
-школе и дечије установе, 
-произвођач и основних прехрамбених 

намирница, 
  -комуналне организације – предузећа,  

-грађани, 
-остали корисници услуга. 
О предузетим мерама ограничења 

испоруке воде појединим корисницима комунална 
предузећа обавештавају надлежни орган, 
комуналну инспекцију и ширу јавност. 
 

Члан 16. 
 

Водомери се постављају у шахту, на 
грађевинској парцели корисника и на 
приступачном месту. 

Изузетно, уз сагласност ЈП Дирекције за 
изградњу и комуналне делатности оштине Гаџин 
Хан, водомери се могу постављати у подрумске 
или друге погодне просторије. 

Услове за изградњу шахте одређује 
надлежно  јавно  предузеће на основу Правилника 
који доноси на основу прописа о стандардизацији. 

Уколико постојећа шахта не испуњава 
услове из претходног става, по налогу јавног 
предузећа, корисник је дужан исту довести у 
исправно стање у року од шест месеци од дана 
пријема налога. 

Ако корисник не поступи у складу са 
одредбама претходног става овог члана, ЈП 
Дирекција за изградњу и комуналне делатности 
општине Гаџин Хан може му привремено – до 
отклањања утврђених недостатака ускратити 
снабдевање водом из јавног водовода. 
 

Члан 17. 
 

За свако оштећење или квар на јавном 
водоводу као и водомеру, корисник одмах подноси 
пријаву јавном  предузећу које је дужно одмах а 

најкасније 24 часа од пријаве да предузме мере за 
отклањање квара. 

Послови текућег и инвестиционог 
одржавања прикључака као и водомера у 
надлежности су надлежног ЈП Дирекције за 
изградњу и комуналне делатности оштине Гаџин 
Хан, о трошку корисника. 

Трошкове текућег и инвестиционог 
одржавања унутрашњег (кућног) водовода падају 
на терет корисника. 

Под унутрашњим водоводом подразумева 
се укупна водоводна инсталација иза водомера 
према објекту корисника. 

 
Члан 18. 

 
Потрошња воде мери се водомером. 

Изузетно у случају квара на водомеру, потрошња 
воде може се одредити проценом коју врши 
овлашћени радник, ЈП Дирекције за изградњу и 
комуналне делатности оштине Гаџин Хан, на 
основу просечне потрошње у претходном периоду 
и важећих норматива. 

Контролу и очитавање водомера врши  ЈП 
Дирекције за изградњу и комуналне делатности 
оштине Гаџин Хан, путем овлашћених радника. 
Корисници су дужни да у сваком моменту 
обезбеде несметан приступ водомеру 
овлашћеним радницима из претходног става. 
 

Члан 19. 
 

За испоручену воду, ЈП Дирекције за 
изградњу и комуналне делатности оштине Гаџин 
Хан,  припада накнада. Накнаду за испоручену 
воду плаћају сви корисници. 
Накнада за испоручену воду плаћа се по метру 
кубном испоручене воде. 
 

Члан 20. 
 

Цена воде је различита за испоручену 
воду, у домаћинствима, и за испоручену воду 
правним лицима и предузетницима за потребе 
пословног простора. 
 

Члан 21. 
 

Са јавне чесме може се користити само 
вода за пиће. 

Са јавног хидранта могу се снабдевати 
водом ватрогасне јединице у случају гашења 
пожара. 

Члан 22. 
 

Снабдевање водом може се обуставити 
кориснику:  

1.отказом потрошње воде од стране 
корисника, 

2.одјавом досадашњег потрошача а да 
нови корисник није извршио пријаву коришћења 
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воде, 
3.у случају настанка већих сметњи или 

кварова на јавном или унутрашњем водоводу,  
4.у случају да унутрашњи водовод 

корисника угрожава здравље других корисника и 
квалитет воде у јавном водоводу, 

5.због техничке неисправности шахте 
односно просторија где је смештен водомер 
(загађеност, неприступачност и др.), 

6.због самовољног прикључења на јавни 
водовод, 

7.ако корисник крши прописе и наредбе о 
штедњи воде, за време док траје штедња, 

8.ако корисник не омогући замену 
водомера, очитавање водомера, ако демонтира 
свој водомер а воду и даље користи из јавног 
водовода, 

9.због неблаговременог плаћања 
испоручене воде, 

10.у случају да коришћењем воде долази 
до изливања септичких јама што угрожава јавне 
површине и здравље људи, 

11.у случају ако корисник врши заливање 
башти и травњака из јавног водовода путем 
заливних система. 

Обуставу снабдевања водом корисника 
врши надлежно јавно предузећа искључивањем 
корисника из месне водоводне мреже. 

Искључивање из претходног става овог 
члана врши се затварањем проточног вентила 
уграђеног између месне (уличне) мреже и 
водомера корисника те стављањем пломбе од 
стране Јавног предузећа. 
 

Члан 23. 
 

У циљу заштите објеката јавног водовода 
забрањено је:  

1.неовлашћено прикључивање на јавни 
водовод, 

2.отварање и затварање затварача на 
уличној мрежи јавног водовода, неовлашћеним 
лицима 

3.неовлашћено постављање, замена и 
отварање водомера, 

4.убацивање отпадних и других штетних 
материја у уређаје јавног водовода или 
јавне чесме, 

5.заливање башти из јавног водовода, 
6.напајање стоке, прање веша и прање 

моторних и других возила на јавним 
чесмама, 

7.прикљу чивање хидрофора на водоводну 
инсталацију у свим објектима који су везани у 
систем јавног водовода, 

8.кретање и задржавање неовлашћених 
лица у непосредној близини објеката јавног 
водовода код којих је то изричито забрањено, 

9.ометање и спречавање овлашћеног лица 
у вршењу послова у складу са Законом и овом 
Одлуком, 

10.нарушавање и скидање пломби 
стављених од стране надлежног јавног предузећа 
у случају обуставе снабдевања водом корисника. 
  

2.ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ 
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ  ВОДА 

 
Члан 24. 

 
Пречишћавање и одвођење атмосферских 

и отпадних вода је сакупљање и уклањање 
отпадних, атмосферских и површинских вода са 
јавних површина канализацијом, одводним 
каналима , јарковима, дренажом или на други 
начин , њихово пречишћавање и испуштање из 
мреже, одржавање канализационе мреже , канала 
,сливника и других објеката за уклањање вода, 
чишћење септичких јама , као и сакупљање 
искоришћених вода од прикључка потрошача на 
уличну мрежу и одвођење канализационом 
мрежом , пречишћавање и испуштање из мреже. 
 

Члан 25. 
 

Сопственици односно корисници 
стамбених, пословних и других објеката као и 
неизграђених грађевинских парцела, дужни су 
ископати отворене канале - јаркове испред својих 
објеката - парцела, редовно их чистити и 
одржавати како би се обезбедило њихово 
нормално функционисање односно прихват и 
одвођење атмосферских вода а све према 
условима и уз стручну помоћ надлежног јавног 
предузећа. 

Услове за ископ - одржавање јаркова и 
постављање пропусних цеви субјектима из 
претходног става издаје надлежно јавно 
предузеће и доставља исте у  писменој форми. 

Праћење несметаног функционисања 
система за одвођење атмосферских вода по 
насељеним местима врше надлежно јавно 
предузеће у сарадњи са органима месних 
заједница. 

Члан 26. 
 

Сопственици односно корисници 
грађевинских објеката дужни су да атмосферску 
воду са својих објеката, путем хоризонталних и 
вертикалних олучних цеви и одговарајућих канала 
и јаркова, одводе до уличних јаркова и канала. 
 

Члан 27. 
 

У случају да субјекти из члана 25. не 
изврше своје обавезе сходно члану 25. став 1. 
надлежно јавно предузеће о томе писменим путем 
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обавештава комуналног инспектора који решењем 
наређује извршење прописаних обавеза. 

У случају неизвршења решења комуналног 
инспектора од стране субјеката из члана 25. став 
1. комунални инспектор налаже извршавање тих 
обавеза надлежном јавном предузећу. 

Надлежно јавно предузеће извршава налог 
комуналног инспектора о трошку субјеката из 
члана 25. став 1. 

Члан 28. 
 

Испред грађевинских парцела и других 
јавних површина где не постоји обавеза правних и 
физичких лица за одвођење атмосферских вода 
сходно члану 25. и 26. одвођење тих вода 
извршиће надлежно јавно предузеће према 
програму који у сарадњи са месним заједницама 
доноси надлежно јавно предузеће. 

Програм из става 1. овог члана садржи: 
1.врсту и обим радова на одвођењу 

атмосферских вода,  
2.предрачун потребних радова, 
3.изворе и начин финансирања,  
4.редослед и рокове извршавања радова. 

  
Члан 29. 

 
У циљу заштите објеката за одвођење 

атмосферских вода забрањено је:  
1.испуштање и просипање свих вода и 
других течности осим атмосферских вода, 
2.испуштање у канале фекалија, 
3.бацање у канале отпада, смећа, угинулих 

животиња и др.  
4.засипање канала грађевинским и другим 

материјалом, оштећење канала, пропуста, 
каналских мостова и других објеката за одвођење 
атмосферских вода. 
 

Члан 30. 
 

Забрањено је испуштање отпадних вода у 
постојеће копане бунаре као и на јавне 
површине. Септичке јаме се морају редовно 
чистити и одржавати за што су одговорни њихови 
власници односно корисници. 
 

Члан 31. 
 

Забрањено је изручивање отпадних вода 
на места која нису за то одређена. Штетне 
последице настале због непоступања у складу са 
ставом 1. овог члана отклониће се о трошку лица 
које их је својим радњама проузроковало. 
Забрањено је чишћење септичких јама од стране 
неовлашћених лица. 

Члан 32. 
 

Корисници пољских нужника дужни су да 
исте редовно одржавају у хигијенски исправном 
стању те да редовно врше хлорисање сенгрупа. 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И УПРАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 
 

Члан 33. 
 

Одржавање чистоће у насељеним 
местима, изношење и депоновање смећа у смислу 
ове Одлуке је сакупљање смећ а и другог 
природног материјала и вештачког отпада из 
стамбених, пословних и других објеката, осим 
индустријског отпада и опасних материја, њихово 
одвожење и одлагање, уклањање отпада из 
посуде за отпадке са јавних површина и чишћење 
јавних површина. 
 

Члан 34. 
 

Послови одржавања чистоће у насељеним 
местима, изношење и депоновање смећа 
обављају се кроз: 

а)чишћење јавних површина,  
б)изношење и депоновање смећа.  

 
Члан 35. 

 
Јавним површинама у смислу ове одлуке 

сматрају се: 
1.улични коловози, тротоари, тргови, пешач 

ке стазе,шеталишта и паркиралишта,  
2.аутобуске станице и стајалишта у јавном 

саобраћају, 
3.пијаце, 
4.паркови, улични травњаци и остале јавне 

зелене површине, дрвореди, отворени канали-
јаркови за одвођење атмосферских вода, 

5.спортски терени,  
6.гробља, 
7.отворени простори око стамбених зграда,  
8.купалишта, плаже. 

 
 

А) ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
Члан 36. 

 
Чишћење јавних површина врши се: 
1.чишћењем и прањем, 
2.уклањањем снега, леда, разних 

отпадака, лишћа, хартије и слично, 3.другим 
радњама којима се одржава чистоћа јавних 
површина. 

 
Члан 37. 

 
О чишћењу јавних површина стара се ЈП 

Дирекције за изградњу и комуналне делатности 
оштине Гаџин Хан које управља тим јавним 
површинама. 

 



 
 
 
 
 
Страна 48  Број 22                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        18. март 2015. године 
 

 
 

 

Члан 38. 
 

О чишћењу простора испред породичних 
стамбених зграда, пословних објеката и 
неизграђених грађевинских парцела све до ивице 
уличног коловоза старају се власници односно 
корисници тих објеката односно парцела. 

О чишћењу простора испред (до ивице 
уличног коловоза) и око стамбених зграда и 
привремених објеката постављеним на јавним 
површинама (киосци и сл.), старају се власници 
односно корисници станова односно тих објеката. 

Забрањено је конзумирање јела и пића на 
јавним површинама ван угоститељских 
објеката. 

Власник трговинског објекта је дужан да се 
стара о примени става 3. овог члана, да не 
дозвољава употребу јела и пића у околини свог 
објекта. 

Члан 39. 
 

О чишћењу јавних површина где не постоји 
обавеза субјеката из члана 37. и 38. ове Одлуке 
стара се надлежно јавно предузеће а према 
Програму одржавања чистоће на јавним 
површинама који доноси Дирекција. 

За извршено чишћење јавних површина 
субјектима из претходног става овог члана 
припада накнада у складу са Програмом. 

Програм из става 1. овог члана садржи: 
1.врсту и обим радова на чишћ ењу јавних 

површина,  
2.изворе и начин финансирања, 
3.предрачун потребних средстава,  
4.редослед и време извршења радова. 

 
Члан 40. 

 
У циљу одржавања чистоће на јавним 

површинама  власници или корисници пословних 
објеката ( трговинска, пекарска и слична 
делатност) дужни су поставити довољан број 
корпи или канти за отпадке према условима које 
издаје надлежно јавно предузеће. 

Редовно пражњење, чишћење и 
одржавање канти за отпадке из претходног става 
врше власници односно корисници пословних 
објеката из претходног става а на осталим јавним 
површинама комунална предузећа односно 
субјекти којима је поверено чишћење јавних 
површина. 

 
Б)  УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

 
Члан 41. 

 
Под смећем у смислу ове одлуке сматрају 

се све отпадне материје које се стварају у 
становима, пословним просторијама, установама 
и објектима других правних и физичких лица а које 

се по својој величини могу одлагати у прописане 
посуде или вреће. 

У смеће из претходног става спадају: 
- отпаци из станова и стамбених зграда 

(прашина, крпе, хартија, угашен пепео, мање 
амбалаже, отпаци од воћа, поврћа и друге хране и 
сл.), 

- отпаци из пословних просторија и 
установа који су последица живота и рада 
људи у њима. 

Под смећем у смислу ове одлуке не 
сматрају се:  

- индустријски и пољопривредни отпаци, 
-кабасти отпаци (расходовани-

неупотребљиви већи предмети и апарати за 
домаћинства, отпадни грађевински материјал и 
сл.), 

- стајско ђубриво, 
-лешеви угинулих животиња, 
-отпаци који захтевају посебан поступак. 
Индустријски отпаци у смислу ове Одлуке 

сматрају се отпаци који настају као последица 
технолошког процеса производње и прераде 
пружања занатских, угоститељских и других 
услуга. 

Члан 42. 
 

Забрањено је расипање, остављање, 
бацање или губљење: индустријских отпадака, 
пољопривредних отпадака и њихових остатака из 
процеса производње и других отпадака као и 
лешева угинулих животиња и кланичног отпада на 
јавним и осталим површинама у насељеним 
местима и ван насељених места општине Гаџин 
Хан као и избацивање разних отпадака из возила 
у јавном саобраћају. 
 

Члан 43. 
 

Изношење и депоновање смећа врши ЈП 
Дирекција за изградњу и комуналне делатности 
оштине Гаџин Хан. 
 

Члан 44. 
 

Изношење и депоновање смећа прописано 
овом Одлуком обавеза је за све грађане, све 
предузетнике, сва правна лица и друге 
организације и заједнице на подручју општине 
Гаџин Хан. 

Титулар обавезе плаћања накнаде за 
изношење смећа је власник односно корисник 
стамбеног односно пословног и другог објекта. 

 
Члан 45. 

 
Субјекти из члана 44. став 1. дужни су да 

сакупљено смеће поставе у одговарајуће 
контејнере односно металне посуде са ручицама-
канте за смеће запремине до 80 литара или у 
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најлонске врће, те да исте у дане одређене за 
изношење смећа поставе поред уличних коловоза 
испред својих објеката. 

Посуде - вреће из претходног става 
набављају и одржавају јавно предузеће и 
корисници услуга. 

 
Члан 46. 

 
Изношење и депоновање земље и шута 

субјекти из члана 44. став 1. врше сами, на места 
и под условима које одреди Дирекција, у складу са 
урбанистичким плановима. 

Субјекти који врше изношење и 
депоновање материјала из претходног става овог 
члана обавезни су да изнешен материјал разгрну 
и поравнају према издатим условима од стране 
Дирекције на за то одређеним депонијама. 
 

Члан 47. 
  

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне 
делатности оштине Гаџин Хан,  врши изношење 
смећа  и дужно је: 
 
 -да најмање једном недељно врше 
изношење смећа,  
 -да пажљиво рукују са посудама за смеће,  
 -да са распоредом изношења смећа редовно 
обавештавају све кориснике услуга путем 
средстава јавног информисања.  
 

Члан 48. 
 

За изношење и депоновање смећа ЈП 
Дирекцији за изградњу и комуналне делатности 
оштине Гаџин Хан, припада накнада коју плаћају 
корисници услуге. Право на накнаду на основу 
пружене услуге припадају случају да корисник није 
изнео смеће,  уколико је то био дужан сходно 
одредбама ове одлуке. 

 
Члан 49. 

 
ЈП Дирекција за изградњу и комуналне 

делатности општине Гаџин Хан, дужна је да два 
пута годишње организује сакупљање и изношење 
ствари , предмета, апарата из домаћинства и 
слично  без посебне накнаде. 
 

Члан 50. 
 

Депоновање смећа врши се искључиво на 
депоније - места за одлагање смећа чије локације 
у складу са урбанистичким плановима на предлог 
месних заједница одређује Скупштина општине. 

Забрањено је изношење смећа ван места 
одређених у складу са претходним ставом овог 
члана. 

Забрањено је изношење смећа по 
насељеним местима од стране неовлашћених 
лица. 

Члан 51. 
 

Одржавање депонија је опремање 
депонија - места за одлагање смећа за безбедно 
одлагање, неутралисање и уништавање смећа. 
 

Члан 52. 
 

Депоније морају имати изграђене улазе и 
прилазе са најближе саобраћајнице и заштитни 
зелени појас. 

На сваком улазу у депонију поставља се 
табла са следећим подацима : 
 -назив депоније,  
 -назив фирме и адреса субјекта који одлаже 
отпад на депонију,  
 -радно време депоније,  
  -забрањене и дозвољене врсте отпада за 
одлагање на депонију,  
 -забрана приступа на депонију 
неовлашћеним лицима.  

Обавезе из става 1. овог члана извршава 
ЈП Дирекције за изградњу и комуналне делатности 
оштине Гаџин Хан 
 

Члан 53. 
 

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне 
делатности оштине Гаџин Хан, дужно је да врши 
послове одржавања депонија и да предузима 
мере којима се спречава ширење заразе депонија. 
 

Члан 54. 
 

Забрањено је: 
1.пребирати по смећу на депонији или на 

другом месту где се врши одлагање смећа од 
стране неовлашћених лица, 

2.изручивање смећа на депонију од стране 
неовлашћених лица,  

3.спаљивање смећа и других отпадака на 
депонијама и на јавним 
површинама у насељеним местима, 

4.изручивање и остављање смећа на 
местима која за то нису одређена,  

5.боравак на депонији неовлашћених лица. 
Изузетно од тачке 2. претходног става овог 

члана ЈП Дирекција за изградњу и комуналне 
делатности оштине Гаџин Хан,  субјекти из члана 
44. ове Одлуке индустријске и пољопривредне 
отпатке могу сами да извозе на депонију под 
условима и у време које одреди  ЈП Дирекција за 
изградњу и комуналне делатности оштине Гаџин 
Хан. 
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4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА 

 
Члан 55. 

 
Уређење и одржавање паркова, зелених и 

рекреационих површина (у даљем тексту: јавне 
зелене површине) је засађивање дрвећа, 
заштитног зеленила и другог растиња и траве, 
кресање дрвећа и кошење траве, одржавање, 
опремање и чишћење паркова, тргова, приобаља 
и других јавних зелених површина, одржавање и 
чишћење површина за рекреацију и одржавање и 
уређивање јавних плажа. 
 

Члан 56. 
 

Јавним зеленим површинама у смислу ове 
одлуке сматрају се: 

 1.паркови, скверови, дрвореди и улични 
травњаци који се налазе између пешачких 
тротоара, паркинг простора и јавних путева, 

 2.заштитни појасеви зеленила у 
насељима и индустријским зонама,  

3.зеленило посебних намена (зеленило на 
гробљима, зеленило око културних и историјских 
споменика и других значајних друштвених 
објеката, зеленило на вашариштима и др.) 

 
Члан 57. 

 
Уређење и одржавање јавних зелених 

површина обухвата: 
1.одржавање свих елемената зеленила 

(дрвеће, шибље, живе ограде, травњаци, 
жардињере и др.) на оптималном нивоу у циљу 
обезбеђивања основне функције озељењавања, 

2.засађивање украсног дрвећа, шибља, 
цвећа и сл., 

3.сечење и кресање грана дрвећа и 
изданака око дрвећа и уклањање окресаних и 
отсечених грана, 

4.редовно кошење траве - до висине 10 
сантиметара,  

5.одржавање свих елемената уређења и 
опремања јавних зелених 
површина (стаза, путева, клупа, фонтана, чесми, 
корпи за отпадке и др.),  

6.предузимање мера за заштиту зеленила 
од биљних болести и штеточина,  

7.обезбеђење коришћења јавних зелених 
површина у складу са њиховом 
наменом, 

8.редовно чишћење и уклањање разног 
отпада. 

Члан 58. 
 

Уређење и одржавање јавних зелених 
површина сходно члану 57. ове одлуке које се 
налазе испред стамбених, пословних и других 

објеката и неизграђених грађевинских парцела и 
то између пешачких тротоара - стазе и ивице 
уличног коловоза, врше власници односно 
корисници тих објеката односно парцела о свом 
трошку. 

Вађење и уклањање дрвећа, шибља и 
осталог украсног растиња са јавних зелених 
површина из претходног става, дозвољено је 
искључиво уз сагласност Дирекције или месних 
заједница. 

У случају да субјекти из става 1. овог 
члана не изврше своје обавезе, комунални 
инспектор решењем налаже извршавање тих 
обавеза преко надлежног комуналног предузећа, о 
трошку субјеката из става 1. овог члана. 
 

Члан 59. 
 

Уређење и одржавање јавних зелених 
површина где не постоји обавеза субјекта из члана 
58. став 1. ове одлуке врши ЈП Дирекције за 
изградњу и комуналне делатности оштине Гаџин 
Хан. 

Члан 60. 
 

Уређење и одржавање јавних зелених 
површина из претходног члана врши се према 
Програму који доноси Дирекција. 

Програм из претходног става доноси се на 
период од једне године и садржи нарочито: 
 -приказ и анализу постојећег стања јавних 
зелених површина,  
 -пројекат озелењавања и одржавања јавних 
зелених површина,  
 -предрачун потребних средстава,  
 -изворе и начин финансирања,  
 -редослед и рокове извођења радова и 
реализације Програма у целини.  

 
Члан 61. 

 
Посечено грање дрвећа, шибља и другог 

растиња као и покошена трава мора се одмах 
уклонити са јавних зелених површина. 

Обавезу из претходног става извршавају 
субјекти из чл. 58. и 59. ове одлуке. 
 

Члан 62. 
 

Јавне зелене површине не могу се 
користити за ускладиштење грађевинског или 
другог материјала и на тај начин оштећивати јавне 
зелене површине. 

Предузећа или друге организације и 
установе, предузетници односно грађани, дужни 
су да на оштећеној јавној зеленој површини из 
претходног става овог члана успоставе пређашње 
стање одмах, а најкасније у року од 5 дана од дана 
издавања решења од стране комуналног 
инспектора. 
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У случају да субјекти из претходног става 
овог члана не поступе по решењу комуналног 
инспектора, успостава пређашњег стања 
извршиће се принудним путем о трошку тих 
субјеката. 
 

Жалба против решења из ставова 2. и 3. 
овог члана не задржава извршење решења. 

 
Члан 63. 

 
На јавним површинама забрањено је: 

 
1.оштећивање дрвећа, шибља и других 

засада, 
2.на било који начин оштећивати 

комуналне објекте, инсталације, опрему и друге 
предмете, 

3.лежање на клупама и седење на 
наслонима клупа, 

4.спаљивање траве, корова, грања или 
било којих других материјала,  

5.довођење, испуштање или просипање 
било каквих вода осим 
атмосферских и других теч ности и опасних 
материја,  

6.паркирање и заустављање моторних и 
других возила на уличним 
травњацима и парковима, 

7.вожња бицикла, моторних и других 
возила мимо путева и стаза предвиђених за те 
намене, 

8.напасање и исхрану стоке и живине, 
9.бацање разног смећа, отпадака и сл. или 

на било који начин стварање нечистоће, 
10.ходање ван пешачких стаза, 
11.неовлашћено заузимање јавне 

површине за коришћење у било које сврхе, 
12.држање хаварисаних возила, 

пољопривредне и друге механизације и других 
предмета, 

13.неовлашћено постављање рекламних 
табли и других објеката. 
 
 

5. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА 
  

Члан 64. 
  
 

Одржавање улица, путева и других јавних 
површина у насељеним местима је поправка, 
реконструкција, модернизација и извођење других 
радова на одржавању улица и саобраћајница, 
јавних површина (тргова, платоа и сл.) и 
вертикалне и хоризонталне сигнализације. 
 

Одржавање путева и пешачких прелаза 
обухвата и одржавање у зимском периоду. 
 

 

Члан 65. 
 

Радове на одржавању улица, путева и 
других јавних површина у насељеним местима 
обезбеђује Дирекција у складу са Програмом. 

Програм из претходног става овог члана 
доноси Дирекција уз сагласност Скупштине 
општине. 

Извођење радова из става 1. и 2. овог 
члана обавља Дирекција или поверава уговором 
предузећу или предузетнику регистрованом за 
обављање тих делатности, путем прибављања 
понуда. 
 

Члан 66. 
 

Одржавање путева у зимском периоду у 
смислу чишћења и уклањања снега и леда и 
посипања сољу или другим материјалом, обавља 
ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности 
оштине Гаџин Хан или друга предузећа којима су 
наведени послови поверени. 

Посипање сољу или другим материјалом у 
смислу претходног става овог члана, врши се на 
јавним путевима где се одвија јавни превоз 
путника као и по посебном Програму зимске 
службе који доноси Дирекција. 
 

Члан 67. 
 

На јавним путевима са асфалтним или 
бетонским застором забрањено је кретање возила 
и других средстава којима се оштећује коловозни 
застор (гусенична возила, тегљачи, разне 
грађевинске машине и сл.).Забрањена је вуча 
дрвећа и других предмета којима се оштећују 
локални путеви на територији општине Гаџин Хан. 

На локалним и некатегорисаним путевима 
забрањено је:  

-спустање низ стране засека , усека или 
насипа дрвене грађе, дрва за огрев, камења или 
другог материјала, 

-затрпавање јаркова, 
-копање рупа, 
-држање ђубришта или гнојних јама у 

заштитном појасу пута, 
-паљење траве, 
-привремено или стално заузимање пута и 

извођење радова који нису у вези са одржавањем 
и реконструкцијом, 

-просипање или бацање било каквих 
предмета , 

-испустање отпадних и других вода, 
-спречавање отицања воде са пута, 
-затрпавање канала , 
-сађење и неупредно одржавање дрвећа 

које на било који начин ометају безбедан 
саобраћај, 

-уништавање саобраћајних знакова, 



 
 
 
 
 
Страна 52  Број 22                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        18. март 2015. године 
 

 
 

 

-вучење предмета (греда, балвана, 
плугова, дрљача, камених блокова и сл.), којима 
би се могао штетити пут и безбедност сабраћаја. 

Штету причињену из предходних ставова 
на локалним и некатегорисаним путевима сноси 
ће превозник или извршилац радње. 

Кретање средстава из претходног става 
овог члана може се обављати искључиво 
специјалним транспортним возилима. 

Забрањено је неовлашћено запремање 
јавних путева и других јавних површина у 
насељеним местима пољопривредним 
производима, другим материјалом и разним 
материјално-техничким средствима, као и 
остављање разних превозних средстава којима је 
истекла важност саобраћајне дозволе. 
 

Члан 68. 
 

На пешачким стазама и тротоарима 
забрањена је вожња, паркирање, заустављање 
моторних и других возила као и запремање истих 
разним материјално-техничким средствима и 
другим материјалом. 

 
Члан 69. 

 
Забрањено је оштећивање коловоза, 

тротоара, пешачких стаза и осталих објеката на 
јавним површинама. 

Све штете причињене неправилним 
коришћењем улица, путева и других јавних 
површина у насељеним местима, учиниоци 
оштећења дужни су да санирају о свом трошку. 

У случају да субјекти из става 2. овог 
члана не поступе по решењу комуналног 
инспектора, комунални инспектор ће решењем 
наложити санирање причињених штета преко 
Дирекције, о трошку субјеката из претходног става 
овог члана. 
  

6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
  
 

Члан 70. 
 

 По јавном расветом подразумева се систем 
за осветљавање јавних површина и јавних 
објеката. 

Одржавање јавне расвете обухвата замену 
светлећих тела, чишћење, бојење и прање 
стубова и светлећих тела, као и радови на 
уређајима, инсталацијама и објектима јавне 
расвете.. 

Улице морају бити ноћу осветљене и 
сијалична места за јавну расвету се по правилу 
распоређују на сваки други електрични стуб 
односно на међусобном растојању око 
100 м, са обавезним сијаличним местом на 
раскрсницама улица. 

Члан 71. 
 
Одржавање јавне расвете обавља 

предузеће које врши дистрибуцију електричне 
енергије на подручју општине и Дирекција а на 
основу уговора које закључи то предузеће и 
дирекција или месна заједница. 
 

Члан 72. 
 

Забрањено је оштећивање свих објеката, 
инсталације и уређаја јавне расвете. 
 

8. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 
 

Члан 73. 
 

Пијаце у смислу ове одлуке су места на 
којима се врши промет пољопривредних и других 
производа на мало као и услуга у промету робе 
прописане Законом и одредбама ове одлуке. 
 

Члан 74. 
 

Пијаце могу бити: 1.зелене пијаце, 2.робне 
пијаце, 3.сточне пијаце. 
 

Члан 75. 
 

Локације - места за организовање пијаца, у 
складу са урбанистичким плановима, одређује 
Скупштина општине решењем. 
 

Члан 76. 
 

Пијацама управља  ЈП Дирекција за 
изградњу и комуналне делатности оштине Гаџин 
Хан. 

Скупштина општине може одлучити, на 
предлог месне заједнице, да се управљање 
пијацама у појединим насељеним местима повери 
месној заједници. 

Уређење и одржавање пијаца врше 
субјекти из ст. 1. и 2. овог члана у складу са 
Законом и одредбама ове одлуке. 
 

Члан 77. 
 

На пијацама се постављају тезге и други 
објекти намењени за излагање и продају робе и 
производа у складу са Законом. 

Ближе услове постављања, коришћења и 
начин нумерисања тезги и објеката из претходног 
става овог члана прописују субјекти овлашћени за 
управљање пијацама. 
 

Члан 78. 
  

Обављање промета роба и услуга на 
пијаци ближе се уређује Пијачним редом који 
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доноси јавно предузеће односно субјекти 
овлашћени за управљање пијацом. 
 

Члан 79. 
 

Пијачни простор мора бити уређен, 
асфалтиран, бетониран или поплочан 
материјалом отпорним на оштећења и подобан за 
лако чишћење и одржавање. 

Пијачни простор мора бити заштићен 
оградом. 

Тезге и слични објекти намењени за 
излагање и продају робе и производа морају бити 
од материјала који се лако чисти и одржава. 
 

Члан 80. 
 

Пијаца мора имати посебан улаз за 
транспорт возилима и посебан улаз за потрошаче. 
 

Члан 81. 
 

За коришћење пијаце продавци плаћају 
накнаду јавном предузећу односно субјекту 
овлашћеном за управљање пијацом. 
 

Висину накнаде за коришћење пијаце 
утврђују субјекти који управљају пијацом. 
 

Члан 82. 
 

Субјекти овлашћени за управљање 
пијацом дужни су да обезбеде одржавање 
санитарно-хигијенских услова и око пијачног 
простора а нарочито: 

1.да се најкасније за 6 сати по истеку 
радног времена пијаца очисти, уреди пијачни 
простор и опере водом под притиском, 

2.да се редовно врши дезинфекција 
пијачних тезги и отвореног продајног простора, 

3.да за бацање смећа и разних отпадака 
поставе довољан број корпи за отпадке односно 
посуди за смеће. 

4.да обезбеде редовно изношење смећа 
које се током рада пијаце накупи, 5.да обезбеде 
потребне количине исправне воде, 

6.да обезбеде коришћење пијачног 
тоалета, 

7.да обезбеде друге услове потребне за 
несметано и нормално одвијање промета робе и 
одржавање реда и чистоће на пијаци. 
 

Члан 83. 
 

На пијаци се обезбеђују посебне 
просторије за несметани рад инспекције. 
 

Члан 84. 
 

Продаја робе и производа ван пијачног 
простора није дозвољена. 

Члан 85. 
 

На пијацама је нарочито забрањено: 
1.бацање отпадака и смећа ван корпи 

односно посуда за скупљање смећа, 
2.увођење паса и других животиња на 

пијачни простор који није за то одређен, 
3.нарушавање Пијачног реда, 
4.улажење у пијач ни простор са моторним 

возилима и бициклима за време радног времена 
пијаце, 

 5.излагање стоке за коју није обезбеђена 
одговарајућа документација о здравственом 
стању, 

6.излагање стоке на начин који угрожава 
безбедност људи и стоке,  

7.клање и чишћење стоке и живине. 
 

Члан 86. 
 

Пијачног реда на пијаци су дужни да се 
придржавају сва лица која бораве на пијаци. 
 

Члан 87. 
 

Вашари на територији општине одржавају 
се на локацијама које на предлог месних заједница 
одређује Скупштина општине. 
 

Члан 88. 
 

Уређење  и  одржавање  вашара  у  
насељеним  местима  општине  врше  месне 
заједнице. 

Месне заједнице могу уређење и 
одржавање вашара поверити јавном предузећу. 
 

Члан 89. 
 

Вашари се одржавају по утврђеном Плану 
који доносе месне заједнице, унапред за једну 
календарску годину. 

Један примерак Плана одржавања вашара 
месне заједнице достављају надлежном органу. 
 

Члан 90. 
 

За коришћење продајних места на 
вашарима плаћа се накнада. 

Висина накнаде и начин наплате исте 
утврђују субјекти из члана 88.ове одлуке. 

 
8. УПРАВЉАЊЕ  ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ 

УСЛУГЕ 
 

Члан 91. 
 

Уређење и одржавање гробља и 
сахрањивање у смислу ове одлуке је изградња и 
одржавање саобраћајница, изградња инсталација, 
објеката и уређаја, гробних поља са гробовима и 
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гробницама, укоп умрлих, подизање и одржавање 
зеленила, одржавање чистоће и други послови 
који су у вези одржавања гробља и обављања 
погребне делатности. 
 

Члан 92. 
 

Послове уређења и одржавања гробља и 
сахрањивање врши надлежно јавно предузеће. 

Скупштина општине може одлучити на 
предлог месне заједнице, да се послови 
уређивања и одржавања гробља и сахрањивања у 
појединим насељеним местима општине повере 
месној заједници. 
  

Члан 93. 
 

Локације за гробља одређује Скупштина 
општине у складу са урбанистичким плановима. 
Свако насељено место на територији општине по 
правилу има у употреби једно гробље. 
Изузетно ако то захтевају посебни верски разлози 
у појединим насељеним местима могу бити у 
употреби и два и више гробља. 
 

Члан 94. 
 

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне 
делатности оштине Гаџин Хан  односно месне 
заједнице којима су поверени послови из члана 92. 
ове Одлуке дужне су извршити парцелацију 
гробних места, израдити пројекат коришћења и 
одржавања гробља и старати се о одржавању 
гробља. 

Распоред гробних места на гробљу врши 
се према пројекту коришћења и одржавања 
гробља, уз тачно назначење редова и гробова 
односно гробница с тим што се гробнице назначују 
и димензије гробнице. 

 
Члан 95. 

 
Субјекти из члана 92.ове одлуке, дужни су 

да воде и трајно чувају евиденцију гробних места 
са именима сахрањених и датумом сахране као и 
друге евиденције у вези са сахрањивањем. 

 
 

Члан 96. 
 

Изградња гробница, подизање споменика 
и других обележја на гробљима врши се у складу 
са пројектом из члана 93.ове Одлуке и одредбама 
ове Одлуке. 

Уколико се на гробу или гробници не 
поставља надгробни споменик може остати хумка 
са крстом или се на хоризонталној плочи у висини 
терена може поставити спомен плоча. 

 
 

Члан 97. 
 

Гробна места уређују се и одржавају у 
складу са пројектом коришћења и одржавања 
гробља и на начин који одговара достојанству 
гробља. 

Члан 98. 
 

Породица, сродници односно наследници 
умрлог лица дужни су да одржавају гробна места а 
уређивање и одржавање гробних места могу 
поверити уз накнаду субјектима из члана 92. ове 
одлуке. 

Члан 99. 
 

На гробљима се могу изводити радови у 
вези са подизањем споменика и других обележја 
као и изградње гробница уз претходно одобрење 
субјеката из члана 92. ове Одлуке, уз накнаду. 

Радови на текућем одржавању споменика 
и спомен обележја могу се вршити без одобрења 
(замена слике, бојење слова, цементирање 
оштећених делова споменика и спомен обележја, 
замена дрвених симбола и сл.). 

По завршеним радовима на гробљу 
извођач радова је дужан да одмах уклони 
преостали материјал и предмете, те да очисти 
место извођења радова. 

Уколико извођач радова поступи супротно 
ставу 2. овог члана субјекти из члана 92. ове 
Одлуке ће га упозорити и одредити му рок за 
отклањање неправилности. 

Ако извођач радова у остављеном му року 
не отклони неправилности, субјекти из члана 92. 
ове Одлуке извршиће отклањање неправилности о 
трошку извођача радова. 
 

Члан 100. 
 

Изгледом, обележјима, знацима и 
натписом на гробницама, споменицима и спомен 
обележјима не смеју се вређати патриотска, 
верска, национална и друга осећања грађана. 

У случајевима из става 1. овог члана, на 
предлог субјеката из члана 92. ове одлуке, 
надлежни орган ће забранити постављање или 
наредити уклањање постављеног споменика, 
односно спомен обележја. 
 

Члан 101. 
 

Копање гробова и отварање гробница ради 
сахрањивање врше субјекти из члана 92. ове 
одлуке на захтев лица које сноси трошкове 
сахрањивања. 

Захтев из претходног става овог члана 
подноси се субјектима из члана 92. ове одлуке 
најкасније 12 часова пре сахране. 
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Члан 102. 
 

Субјекти из члана 92. ове одлуке одређују 
гробно место за сахрањивање -путем уговора. 

Породица или сродници умрлог могу 
извршити резервацију гробова у тренутку 
заказивања сахране, ако се врши ископ гроба на 
спрат - путем уговора. 

Гробница се може резервисати унапред, 
независно од времена пријаве сахрањивања, 
закључивањем уговора са субјектима из члана 92. 
ове одлуке. 

Члан 103. 
 

Уговором из члана 102. ове одлуке 
нарочито се утврђује: 
 -висина накнаде за закуп и резервацију 
гробног места,  
 -начин одржавања гробног места,  
 -висина накнаде за одржавање гробног 
места,  
 -обавезни рок почивања,  
 -рок за који се врши закуп гробног места,  
 -међусобна права и обавезе након истека 
рока почивања,  
 -начин и услови за ексхумацију и пренос 
посмртних остатака.  
 

Члан 104. 
 

За коришћење гробних места и погребних 
услуга плаћа се накнада. 

Висина накнаде за коришћење гробних 
места и погребних услуга утврђују субјекти из 
члана 92. ове одлуке . 

Накнаду из става 1. и 2. овог члана плаћају 
породица, сродници или наследници умрлог. 

 
Члан 105. 

 
Средства од накнаде из претходног члана 

чине приход субјеката из члана 92.ове одлуке. 
 

Члан 106. 
 

Ексхумацију и пренос посмртних остатака 
могу да захтевају породица и сродници умрлог и 
друга лица у складу са Законом. 

Трошкове ексхумације из претходног става 
и превоз посмртних остатака сносе лица која 
ексхумацију захтевају. 
 

Члан 107 
 

Субјекти из члана 92. ове одлуке дужни су 
да обезбеде одржавање реда, мира и чистоће на 
гробљу и у капели. 

Члан 108. 
 

На гробљу је забрањено: 
1.гажење по парковима и травњацима,  

2.уништавање и оштећивање засада и 
зеленила,  
3.нарушавање реда и мира, 
4.вожња свих врста возила осим возила у 

којима се возе инвалидна и немоћна лица и 
возила организација која управљају гробљима, 

5.напасање стоке, довођење паса и других 
животиња,  

6.лов дивљачи, 
7.оштећивање гробова односно гробница и 

објеката који служе за одржавање и коришћење 
гробља, 

8.узимање са гроба и гробница цвеће, 
зеленило и других предмета и преношење на 
друге гробове и гробнице или изношење са 
гробља, 

9.извођење радова из члана 99. ове 
Одлуке без одобрења субјеката који управљају 
гробљима, 

10.остављање неискоришћеног 
грађевинског материјала и других предмета који 
служе за израду и одржавање споменика, 

11.одлагање смећа, корова и сл. на 
местима која нису за то одређена, 

12.неовлашћено кошење траве, 
13.чинити друге радње које субјекти из 

члана 92. ове одлуке утврде општим актом. 
 

Члан 109. 
 

Субјекти из члана 92. ове одлуке својим 
општим актом ближе уређују одржавање реда на 
гробљу. 

Одредбе ове одлуке којима се прописује 
ред на гробљу субјекти из претходног става овог 
члана истичу на видном месту на улазу у гробље. 

 
9.  ДЕЛАТНОСТ ЗОО ХИГИЈЕНЕ 

 
Члан 110. 

 
Делатности ЗОО хигијене су: послови 

кафилерије и послови дезинсекције и 
дератизације. Начин нешкодљивог уклањања и 
уништавања животињских лешева и отпадака 
животињског порекла врши се у складу са 
Правилником о начину нешкодљивог уклањања 
животињских лешева и отпадака животињског 
порекла и о условима које морају да испуњавају 
објекти и опрема за сабирање , нешкодљиво 
уклањање и утврђивање узрока угинућа и 
превозна средства за транспорт животињских 
лешава и отпадака животињског порекла 
(„Службени лист СФРЈ“, број 53/89). 

Послови сакупљања и сахрањивања 
угинулих животиња обухватају:  

1.сакупљање лешева угинулих животиња, 
2.одвожење лешева угинулих животиња на 

сточна гробља, 3.уклањање лешева угинулих 
животиња на сточним гробљима 
закопавањем, 
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4.изношење и закопавање на сточним 
гробљима отпадака који остају након клања стоке, 

5.уређење и одржавање сточног гробља. 
 

Члан 111. 
 

Под лешом угинуле животиње у смислу 
ове одлуке подразумевају се угинуле, 
мртворођене или побачене домаће или друге 
животиње, укључујући и пернату живину и птице 
као и заклане или убијене животиње неподесне за 
људску исхрану. 

Члан 112. 
 

Уклањање лешева угинулих животиња 
врши се на сточним гробљима закопавањем у јаме 
на начин нешкодљив за здравље људи и 
безопасан по сточне заразне болести. 

Животињки лешеви могу се чувати у 
расхладним коморама до њиховог одвожења до 
кафилерија. 

Члан 113. 
 

Сточна гробља у складу са урбанистичким 
плановима, на предлог месних заједница одређује 
Скупштина општине. 
 

Члан 114. 
 

Сточна гробља морају бити ограђена. 
Трава и биљке са сточних гробља не смеју 

се употребљавати за било какву исхрану, већ се 
повремено косе а затим на лицу места спаљују. 
 

Члан 115. 
 

Сакупљање лешева угинулих животиња 
врши се по пријави - захтеву грађана, односно 
других правних и физичких лица. 
 

Члан 116. 
 

Послове сакупљања и сахрањивања 
угинулих животиња врше надлежно јавно 
предузећа. 

Скупштина општине може одлучити, на 
предлог месне заједнице, да се сакупљање и 
сахрањивање угинулих животиња у појединим 
насељеним местима повери месној заједници. 
 

Члан 117. 
 

Уређивање и одржавање сточних гробља 
врше субјекти из претходног члана ове одлуке, у 
складу са Законом и одредбама ове одлуке. 

 
Члан 118. 

За извршене послове сакупљања и 
сахрањивања угинулих животиња субјектима из 
члана 116. ове одлуке припада накнада. 

Средства за накнаду из претходног става 
овог члана обезбеђују се у Дирекцији, из накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта. 

Висина накнаде за појединачне услуге из 
става 1. овог члана утврђује се уговором који 
закључује Дирекција са субјектима из члана 116. 
ове одлуке. 

Члан 119. 
 

Власник угинуле животиње дужан је да 
надлежном комуналном предузећу односно месној 
заједници пријави угинуће животиње најкасније 12 
часова након угинућа животиње, те ако се ради о 
крупној стоци (крава, коњ, овца, коза и сл.) да 
обезбеди превозно средство за изношење леша 
угинуле животиње као и испомоћ овлашћеном 
раднику - хигијеничару код утовара и истовара 
леша. 

Члан 120. 
  

Сакупљање и сахрањивање лешева 
угинулих животиња са сточних фарми као и 
отпадака који настају код клања стоке код 
приватних предузетнике (месара) врше субјекти из 
члана 116. уз накнаду. 

Ближе међусобне обавезе субјекти из 
претходног става овог члана регулисаће уговором. 
 

Члан 121. 
 

У циљу прописаног сакупљања и 
сахрањивања угинулих животиња забрањено је:  

1.сакупљање лешева угинулих животиња од 
стране неовлашћених лица, 

2.бацање лешева угинулих животиња ван 
сточног гробља, 

 3.извожење отпадака који настају код клања 
стоке без присуства овлашћеног радника - 
хигијеничара. 

 
10.НАДЗОР 

 
Члан 122. 

 
Надзор над придржавањем и спровођењем 

одредаба ове Одлуке врши надлежни орган преко 
комуналног инспектора. 
 

Члан 123. 
 

Комунални инспектор врши самостално и 
без посебног овлашћења послове непосредног 
надзора, доноси решења и преузима друге мере у 
складу са Законом и одредбама ове одлуке. 
 

Члан 124. 
 

Предузећа, предузетници, друга правна 
лица, општински органи и организације као и 
грађани код којих се врши надзор, дужни су 
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комуналном инспектору омогућити вршење 
послова инспекције, давати потребна обавештења 
и податке о и стављати на увид сву потребну 
документацију. 

При вршењу инспекцијског прегледа 
инспектор има право да обезбеђује потребне 
доказе (саслушање сведока, саслушање 
одговорног лица, вештачење и сл.). 
 

Члан 125. 
 

Ако комунални инспектор при прегледу 
утврди да поједине одредбе Закона или ове 
одлуке нису примењене или да нису правилне 
примењене, у записнику о извршеном прегледу 
навешће утврђене неправилности и недостатке а 
решењем ће наредити мере које се морају 
предузети, одређујући рок за њихово извршење 
као и рок у коме се мора обавестити надлежни 
орган о отклањању неправилности. 
 

Члан 126. 
 

Против решења из претходног члана може 
се у року од 15. дана од дана пријема решења, 
поднети жалба Општинском већу општине Гаџин 
Хан. 

Изузетно од претходног става Жалба не 
одлаже извршење решења.  
 

Члан 127. 
 

Ако комунални инспектор приликом 
инспекцијског прегледа утврди да су повређени 
прописи над чијим спровођењем надзор врши 
други орган, дужан је да без одлагања о томе 
обавести тај орган. 
 

Члан 128. 
 

У вршењу инспекцијског надзора 
комунални инспектор је овлашћен да:  

1.контролише да ли се комунална 
делатност обавља на начин утврђен законом и 
одредбама ове одлуке и то у насељеним местима 
и ван насељених места општине Гаџин Хан,  

2.контролише стање комуналних објеката, 
3.контролише да ли се комуналне услуге 

пружају у складу са утврђеним условима, 
4.нареди прекршиоцима комуналног реда 

уклањање ствари и других предмета са јавних 
површина као и осталих површина у насељеним 
местима и ван насељених места општине Гаџин 
Хан ако су ови ту остављени противно одредбама 
ове одлуке. 
Ако прекршилац комуналног реда не поступи по 
решењу комуналног инспектора, уклањање ствари 
ће извршити комунално предузеће или субјекат 
коме је поверено обављање комуналне 
делатности по решењу комуналног инспектора о 
трошку прекршиоца комуналног реда. 

5.нареди уклањање остављених ствари и 
других предмета  преко надлежног  јавног 
предузећа, 

6.нареди извршавање утврђених обавеза и 
предузимање мера за отклањање недостатака, 

7.изриче и наплаћује новчане казне на 
лицу места за прекршаје у складу са одредбама 
ове одлуке. 

Члан 129. 
 

Сталну контролу одржавања чистоће у 
насељеним местима, изношења и депоновања 
смећа, уређења и одржавања паркова, зелених и 
рекреационих површина, уређивања и одржавања 
пијаца и вашара и уређења и одржавања гробља 
могу да врше комунални редари. 

Службу комуналних редара организује 
комунално предузеће односно месна заједница 
којој је поверено обављање комуналних 
делатности. 
 

Члан 130. 
 

Ако комунални редар приликом вршења 
контроле из става 1. претходног члана установи да 
је учињена повреда одредби ове одлуке онда 
непосредно на лицу места узима податке о лицу, 
времену, месту и врсти учињеног прекршаја о 
чему сачињава записник и по правилу га одмах а 
најкасније наредног дана доставља комуналном 
инспектору. 

Ако је повреда одредби одлуке такве 
природе да није неопходно или није могуће 
сачињавање записника из претходног става, 
комунални редар о томе одмах извештава 
комуналног инспектора. 
 

Члан 131. 
 

Комунални редар је овлашћен: 
1.да врши контролу сходно ставу 1. члана 

129. ове одлуке, 
2.да врши контролу да ли се комунални 

објекти правилно одржавају, 3.да врши контролу 
да ли се комунални објекти користе правилно и 
наменски. 

Члан 132. 
 

При вршењу дужности комунални редар 
мора имати службену легитимацију коју издаје 
надлежни орган на захтев комуналног предузећа 
односно месне заједнице. 
 

Члан 133. 
 

У случају разрешења од дужности 
комунални редар је дужан да службену 
легитимацију преда комуналном предузећу 
односно месној заједници који исту у року од 3 
дана враћају надлежном органу. 
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11. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 134. 
 

Новчаном казном од 50.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће или друго правно лице ако врши 
комуналну делатност која му није поверена у 
складу са одредбама ове одлуке. 

За прекршај из претходног става овог 
члана новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 
динара казниће се одговорно лице у предузећу 
или другом правном лицу. 

 
Члан 135. 

  
Новчаном казном од 50.000,00 до 

250.000,00 динара казниће се за прекршај 
комунално предузеће или други субјекти којима је 
поверено обављање комуналне делатности ако не 
обезбеди пружање услуга на начин прописан 
одредбама ове Одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара 
казниће се и одговорно лице у комуналном 
предузећу или субјекту коме је поверено 
обављање комуналне делатности. 

 
Члан 136. 

 
Новчаном казном од 50.000,00 до 

250.000,00 динара казниће се за прекршај 
комунално предузеће или субјекат коме је 
поверено обављање комуналне делатности ако не 
донесе одговарајући програм, правилник или 
други акт како је то прописано овом Одлуком. 

За прекршај из претходно става овог члана 
новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара 
казниће се и одговорно лице у комуналном 
предузећу или субјекту коме је поверено 
обављање комуналне делатности. 
 

Члан 137. 
 

Новчаном казном од 50.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће или друго правно лице ако поступи 
супротно одредбама чланова: 
  16.,18.,21.,23.,25.,26.,29.,30.,31.,37.,38.,40.,42.,44. 
,45.,46.,54.,58.,61.,62.,63.,68.,72.,81.,119.,120.,121., 
и 124., ове одлуке. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 
динара за прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу. 

Члан 138. 
 

Новчаном казном од 10.000,00 до 
100.000,00 динара казниће се приватни 

предузетник ако поступи супротно одредбама 
чланова :  
16.,18.,21.,23.,25.,26.,29.,30.,31.,38.,40.,42.,44.,45., 
46.,54.,58.,61.,62.,63.,68.,72.,81.,119.,120.,121., и 
124., ове одлуке. 
 

Члан 139. 
 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице ако 
поступи супротно одредбама чланова: 

 
16.,17.,18.,21.,23.,25.,26.,29.,30.,31.,37.,38.,42.,44., 
45.,46.,54.,57.,58.,61.,62.,63.,68.,72.,81.,84.,85.,89., 
90.,98.,99.,100.,108.,119.,120.,121., и 124., ове 
одлуке. 

Члан 140. 
 

Новчаном казном од 50.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се за прекршај 
комунално предузеће, друго правно лице или 
субјекат коме је поверено обављање комуналне 
делатности ако поступи супротно члану 50. ове 
одлуке. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 
динара казниће се за прекршај одговорно лице у 
комуналном предузећу или другом правном лицу 
коме је поверено обављање комуналне 
делатности ако поступи супротно члану 50.ове 
одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће или друго правно лице ако поступи 
супротно члану 50. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 
динара казниће се за прекршај одговорно лице у 
предузећу или другом правном лицу ако поступи 
супротно члану 50. 

Новчаном казном од 10.000,00 до 
100.000,00 динара казниће се за прекршај 
приватни предузетник ако поступи супротно члану 
50. ове одлуке. 
  Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице ако 
поступи супротно члану 50.ове одлуке. 
 

Члан 141. 
 

Правно лице које не поступи по решењу 
комуналног инспектора из члана 125. ове Одлуке, 
казниће се новчаном казном од 50.000,00 до 
250.000,00 динара. 

Предузетник који не поступи по решењу 
комуналног инспектора из члана 125. ове Одлуке, 
казниће се новчаном казном од 10.000,00 до 
100.000,00 динара. 

Физичко лице које не поступи по решењу 
комуналног инспектора из члана 125. ове Одлуке, 
казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 
50.000,00 динара. 
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За прекршаје предвиђене овом 
Одлукомкомунални инспектор и инспектор за 
заштиту животне средине могу наплатити новчану 
казну на лицу места за сваки прекршај посебно у 
фиксном износу и то за : 

-за физичко лице и одговорно лице од 
1.000,00 до 10.000,00 динара 

-за предузетника од 5.000,00 до 50.000,00 
и  

-за правна лица од 10.000,00 до 100.000,00 
динара. 
 
 

12  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 142. 
 

Обављање комуналних делатности или 
појединих послова из оквира тих делатности које 
се сагласно Закону и одредбама ове Одлуке могу 
поверити предузећу, предузетнику или месној 
заједници, вкрше се у складу са законом и 
одредбама ове одлуке. 
 

Члан 143. 
 

Надлежно јавно предузеће је дужно да у 
циљу прописаног чувања разних ствари и других 
предмета које су по налогу комуналног инспектора 
уклониле са јавних површина да организују 
чување и даљи поступак са истим. 

 
 

Члан 144. 
 

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне 
делатности општине Гаџин Хан или субјекти 
којима је поверено обављање комуналне 
делатности донеће одговарајуће програме, 
пројекте, правилнике или друге акте који су 
прописани одредбама ове одлуке у року од 6 
месеци од дана ступања ове одлуке.  

 
 

Члан 145. 
 

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престају да важе: 

1.Одлука о одржавању, чистоће и 
комуналном уређењу на територији општине 
Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша “, бр. 
51/2005, 47/2008 и 66/2012) 

2.Одлука  о општим условима 
искоришћавања и одржавања сеоских водовода 
(„Службени лист Града Ниша“,бр. 51/2005 ,37/2007 
и 66 /2012 ). 

3.Одлука о заштити локалних и 
некатегорисаних путева („Службени лист Града 
Ниша“, број 51/2005) 

 
 

Члан 146. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ‘’Службеном листу Града 
Ниша''. 
 
 Број: 06-23/2015-II 
 У Гаџином Хану, 13.марта 2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

 
 4. 
     
         На основу члана 59. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007) и члана 75. став 1. Статута општине 
Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“, 
бр.63/2008, 31/2011, 46/2012 и 36/2013), члана 8. 
Став 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-
исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-
УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), 
             Скупштина општине Гаџин Хан,  на 
седници одржаној 13. марта 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.  
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  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.  
  Ради обезбеђивања услова за уређивање, 
употребу, унапређивање и заштиту грађевинског 
земљишта, Скупштина општине Гаџин Хан је 
основала ЈП Дирекцију за изградњу и комуналну 
делатност општине Гаџин Хан. 

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, као и за изградњу и 
одржавање објеката комуналне инфраструктуре 
(приступни пут, канализациона мрежа, водоводна 
мрежа, тротоар и јавна расвета).  

 

II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

Члан 4. 

  Износ доприноса се утврђује решењем о 
издавању грађевинске дозволе, а на основу 
обрачуна доприноса који врши ЈП Дирекција за 
изградњу и комуналну делатност општине Гаџин 
Хан. 
  Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу објекта 
обрачунава се тако што се просечна цена 
квадратног метра станова новоградње у општини 
Гаџин Хан објављена од стране Републичког 
завода за статистику за територију општине 
помножи са укупном нето површином објекта који 
је предмет градње, израженом у м

2
 и са 

коефицијентом зоне и коефицијентом намене 
објекта утврђеним овом одлуком.  
  Укупна нето површина из става 2. овог 
члана утврђује се по СРПС-у У.Ц2. 100.2002  

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.  
  Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обухвата трошкове 
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ 
мреже и објеката, кабловски дистрибутивни 
систем, које инвеститор посебно уговара са 
надлежним предузећима.  

    

 А) Зоне  

Члан 6. 

  За утврђивање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за објекте свих намена на 
територији општине Гаџин Хан одређују се две 
зона у зависности од комуналне опремљености и 
опремљености јавним објектима, и другим 
садржајима у општини.  

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНА ЗА ОБРАЧУН: 

  1. ЗОНА  

  1. зона обухвата насељена места: Гаџин 
Хан, Доњи Душник, Топоница и Гркиња. 

  2. ЗОНА  

  2. зона обухвата насељена места: 
Виландрица , Велики Вртоп, Велики Крчимир, 
Гаре, Горње Власе, Горњи Барбеш, Горње 
Драговље, Горњи Душник,  Доњи Барбеш,  Доње 
Драговље, Дуга Пољана, Дукат, Јагличје, 
Калетинац, Копривница, Краставче, Личје, Мали 
Вртоп, Мали Крчимир, Марина Кутина, Миљковац, 
Ново Село, Овсињинац, Равна Дубрава, Семче, 
Сопотница, Тасковићи, Ћелије, Чагровац и Шебет.  

  Б) Намена објеката  

Члан 7. 

  Намене објеката 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 
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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. Намене објеката су прецизније 
дефинисане у оквиру подзаконског акта из члана 
201. Закона о изменама и допунама ЗПИ.  

  В) Коефицијенти  

Члан 8. 

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

Коефицијент за зону (Куз):  

Урбанистичка зона  Коефицијент  

Прва зона  0,020 

Друга зона  0,013 

Коефицијент за намену (Кн):  

Намена објекта  Коефицијент  

Стамбена  0,07  

Комерцијална  0,14  

Производна  0,10  

Остала  0,05 

Јавна  0,08 

  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 (Ц 

укупна) умањује се за одређени проценат, у складу 
са следећом табелом:  

Недостајућа комунална 
инфраструктура  

Проценат 
умањења  

приступни пут  10%  

канализациона мрежа  5%  

водоводна мрежа  5%  

тротоар  5%  

јавна расвета  5%  

 
Члан 10. 

  Обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта врши се на захтев 
инвеститора из члана 3. ове одлуке, а на основу 
достављене урбанистичко-техничке докуме-
нтације, 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 Гаџин Хан, допринос се може умањити до 
90%, уз сагласност Општинског већа општине 
Гаџин Хан.  
  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 
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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.  

Члан 16. 
 

  Инвеститор, односно власник објекта има 
право на повраћај више или погрешно наплаћеног 
доприноса.  
  Надлежна ЈП дирекција за изградњу и 
комуналне делатности општине Гаџин Хан је 
дужна да изврши повраћај наплаћеног доприноса 
у номиналном износу у року од 15 дана од дана 
подношења захтева од стране лица из става 1. 
овог члана.  

Члан 17. 
 

  Уколико инвеститор не може да оствари 
право градње због догађаја за које није одговоран, 
односно на које није могао да утиче, као и у 
случају правноснажне судске одлуке или одлуке 
другог надлежног органа изгуби право на градњу 
објекта, има право на повраћај плаћеног 
доприноса у номиналном износу, на начин 
прописан у члану 16. став 2.  
  У случају престанка закупа грађевинског 
земљишта из разлога предвиђених Одлуком о 
давању у закуп грађевинског земљишта, 
инвеститор који је са Дирекцијом закључио уговор 
о плаћању доприноса, има право на повраћај 
плаћеног доприноса у номиналном износу умањен 
за 20%, а по правноснажности акта о престанку 
права закупа и стављању ван снаге акта којим је 
одобрена изградња.  

 
III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 18. 
 

  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.  
  У случају плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на рате, инвеститор је 
дужан да као средство обезбеђења плаћања 
достави:  
  - 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  
  - 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 200 м

2
 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 19. 
 

  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 пресеком систему и пореској 
администрацији.  
  Трошкови принудне наплате падају на терет 
инвеститора.  

Члан 20. 
 

  У случају плаћање доприноса у ратама, 
инвеститор, односно власник објекта врши 
плаћање на следећи начин:  
  Рате ће се усклађивати месечно према 
индексу потрошачких цена званично објављеном 
од стране Републичког завода за статистику;  
  Рокови доспећа месечних рата утврдиће се 
уговором;  
  За период кашњења у плаћању инвеститору 
се обрачунава законска затезна камата од 
наредног дана од дана доспећа рате до исплате 
доспелог дуга;  
  Уколико инвеститор, односно власник 
објекта не плати две месечне рате у року доспећа, 
Дирекција ће након неуспеле наплате 
активирањем средстава обезбеђења плаћања, 
права из уговора остварити у судском поступку.  

 

 



 

 
 
 
 
18. март2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 22  Страна 63 
 

 
 

 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ 
ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан 21. 
 

  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, односно ЈП Дирекцији за 
изградњу и комуналну делатност општине Гаџин 
Хан, предлог о финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта.  
  Уз предлог о финансирању лице из става 2. 
овог члана прилаже/доставља:  
  - правоснажне локацијске услове;  
  - доказ о решеним имовинско - правним 
односима за парцелу на којој намерава да гради 
објекат;  
  - копија плана за парцеле;  
  - предлог динамике и рокова изградње.  

 
Члан 22. 

  ЈП Дирекција за изградњу и комуналну 
делатност општине Гаџин Хан након разматрања 
предлога лица из става 2. члана 22. ове одлуке и 
достављене документације, припрема Елаборат о 
заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта и предлог уговора о 
заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта.  
  Елаборат из става 1. овог члана садржи:  
  - податке о локацији односно зони;  
  - податке из урбанистичког плана и техничке 
услове за изградњу недостајуће инфраструктуре; 

- податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта;  

- границе локације која се опрема са 
пописом катастарских парцела;  

- динамику и рок изградње комуналне 
инфраструктуре;  

- обавезу ЈП Дирекције за изградњу и 
комуналну делатност општине Гаџин Хан 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 23. 

  На основу елабората из члана 23. ове 
одлуке закључује се Уговор о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта између лица из става 2. члана 21 ове 
одлуке и ЈП Дирекција за изградњу и комуналну 
делатност општине Гаџин Хан.  
  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 Дирекција за изградњу и 

комуналне делатности општине Гаџин Хан да 
обезбеди стручни надзор у току извођења радова;  

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

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

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

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

- средства обезбеђења за испуњење 
обавеза уговорних страна.  
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 

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

Члан 25. 

  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 26. 

  Инвеститори који су закључили уговоре са 
ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност 
општине Гаџин Хан о регулисању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта  до 
01.03.2015. године у обавези су да плаћају 
накнаду за уређивање грађевинског земљишта у 
свему у складу са закљученим уговором.  

 
Члан 27. 

 
  Одредбе ове одлуке односе се и на објекте у 
поступку легализације, у складу са Законом о 
легализацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 
95/2013 и 117/2014) и подзаконским актима.  
  Инвеститор који врши адаптацију и 
реконструкцију објекта, у оквиру постојећег 
габарита и волумена легално изграђеног објекта, 
без повећања укупне нето површине и без 
промене намене, не плаћа допринос за уређивање 
грађевинског земљишта.  

 
Члан 28. 

  Одредбе ове одлуке примењују се од 
01.03.2015. године.  

Члан 29. 

  Даном почетка примене ове одлуке престаје 
да важи Одлука о накнади  за уређивање 
грађевинског земљишта ("Службени лист Града 
Ниша", бр. 74/2006, 6/2009, 85/2014 и 21/2011). 

Члан 30. 

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

 
 Број:06-24/2015-II 
 У Гаџином Хану, 13.марта 2015.године. 
 
             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

    

  5. 
 

На основу члана 60.став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту (″Службени гласник 
РС″, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 39. Статута 
општине Гаџин Хан (″Службени лист Града Ниша″, 
бр. 63/2008, 31/2011, 46/2012 и 36/2013), а уз 
сагласност Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине, број 320-11-1839/2015-
14 од 06.03.2015.године, 
 Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13.мартa  2015.године, донела је  
           

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА 

И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ  

ГАЏИН  ХАН  ЗА   2015. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 
  Усваја се Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Гаџин Хан за 2015.годину. 
 

Члан 2. 
 
  Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта општине 
Гаџин Хан за 2015.годину саставни је део ове 
одлуке. 

Члан 3. 
 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу Града 
Ниша”. 
 
 Број : 06-25 /2015-II 
 У Гаџином Хану, 13.марта 2015.године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 

 
    

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

 
 
 
 
 6. 
          На основу  члана 92.ст. 2. и 4. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник  РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 , 93/2012, 62/2013, 
108/2013 и 42/2014) и члана 39.Статута општине 
Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“, бр. 
63/2008, 31/2011, 46/2012 и 36/2013), 
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         Скупштина  општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13.марта 2015.године, донела је   

 

О Д Л У К У  

о ангажовању екстерног ревизора за  

обављање екстерне ревизије   

Завршног  рачуна буџета општине 

Гаџин Хан за 2014.годину 

 
 

          1 .Општина Гаџин Хан ангажоваће 
екстерног ревизора за обављање екстерне 
ревизије Завршног рачуна буџета општине Гаџин 
Хан за 2014.годину.                  
           2. Избор екстерног ревизора обавиће се 
на основу одредаба  Закона о рачуноводству и 
ревизији  и у складу са Законом о јавним 
набавкама.  
           3. Средства за ангажовање екстерног 
ревизора обезбедиће се из буџета општине Гаџин 
Хан за 2015.годину. 
           4. Извештај о извршеној екстерној 
ревизији биће саставни део Завршног рачуна 
буџета општине Гаџин Хан за 2014.годину. 
           5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од  дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
           
 Број: 06 -27 /2015-II 
 У Гаџином Хану,  13.марта  2015.године 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

 
 7. 
 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (″Службени гласник РС″, број 
129/2007), и члана  39. Статута општине Гаџин Хан 
(″Службени лист Града Ниша″, бр. 63/2008, 
31/2011, 46/2012 и 36/2013),   
 Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13. марта 2015.године,  донела је 
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 

ПЕРИОД  ОД 2015. ДО 2020.ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Стратегија развоја туризма 
општине Гаџин Хан за период од 2015. до 
2020.године. 

Члан 2. 
 Саставни део ове одлуке је Стратегија 
развоја туризма општине Гаџин Хан за период од 
2015. до 2020.године. 

Члан 3. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ″Службеном листу Града 
Ниша″. 
 
 Број: 06- 29/2015-II 
 У Гаџином Хану,  13. марта 2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
   

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

 
 8. 
 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (″Службени гласник РС″, број 
129/2007),  члана  39. Статута општине Гаџин Хан 
(″Службени лист Града Ниша″, бр. 63/2008, 
31/2011, 46/2012 и 36/2013) и Мишљења Јавног 
водопривредног предузећа “Србијаводе” Београд, 
Водопривредног центра ″Морава″ Ниш, број 07-
1135/2 од 10.марта 2015.године,  
 Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13. марта 2015.године,  донела је 
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 

ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2015.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Оперативни план одбране од 
поплава на територији општине Гаџин Хан за воде 
II реда за 2015.годину.  
     

Члан 2. 
 
 Саставни део ове одлуке је Оперативни 
план одбране од поплава на територији општине 
Гаџин Хан за воде II реда за 2015.годину. 
 

Члан 3. 
 

   
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ″Службеном листу Града 
Ниша″. 
 
 
 Број: 06- 30/2015-II 
 У Гаџином Хану,  13. марта 2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 
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 9. 
 
На основу члана 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007) 
и члана 75. став 1. Статута општине Гаџин Хан 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.63/2008, 
31/2011, 46/2012 и 36/2013), 
           Скупштина општине Гаџин Хан,  на седници 
одржаној 13. марта 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОСНИВАЊА 

РЕГИОНАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ „НИШКИ 

РЕГИОН“ Д.О.О. 

 
Члан 1. 

 
               Општина Гаџин Хан, као суоснивач са 
Градом Нишом, општином Алексинац, општином 
Дољевац, општином Соко Бања, општином 
Сврљиг, општином Мерошина, општином Ражањ, 
покреће поступак оснивања Регионалног 
привредног друштва за комуналну делатност 
„Нишки регион“ д.о.о.   
 

Члан  2. 
 
              Уговором о оснивању Регионалног 
привредног друштва за комуналну делатност 
„Нишки регион“ д.о.о. (у даљем тексту Уговор) 
ближе ће се дефинисати назив, седиште  и 
делатност, средства за оснивање и почетак рада, 
права, обавезе и одговорности, утврђивање и 
распоређивање добити и сношење ризика, органи, 
заступање и друга питања у складу са законом. 
             

Члан 3. 
            Регионални савет за управљање отпадом 
Нишког региона предложиће нацрт уговора, који 
усвајају Скупштине потписника уговора. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 

 Број:06-36/2015-II 
 У Гаџином Хан,13 марта 2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

 
 
 

 10. 
 
На основу члана 59. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007) и члана 75. став 1. Статута општине 
Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“, 
бр.63/2008, 31/2011, 46/2012 и 36/2013), 
           Скупштина општине Гаџин Хан,  на седници 
одржаној 13. марта 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

O УСВАЈАЊУ НАЦРТА УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
   УСВАЈА се нацрт Уговора о оснивању 
друштва са ограниченом одговорношћу „Нишки 
регион“. 
 

Члан 2. 
       

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Саша Ђорђевић, 
Председник општине Гаџин Хан, да у име и за 
рачун општине Гаџин Хан закључи Уговор о 
оснивању привредног друштва са ограниченом 
одговорношћу „Нишки регион“ са суоснивачима 
Градом Нишом, општином Алексинац, општином 
Дољевац, општином Соко Бања, општином 
Сврљиг, општином Мерошина и општином Ражањ, 
у свему према нацрту. 

 
Члан 3. 

 
Одлуку објавити у „Службеном листу Града 

Ниша“. 
 
 Број:06-37/2015-II 
 У Гаџином Хану, 13.марта 2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 
    

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

 
 
 
 11. 
 

На основу члана 59. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007) и члана 75. став 1. Статута општине 
Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“, 
бр.63/2008, 31/2011, 46/2012 и 36/2013), члана 8. 
Став 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-
исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-
УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), 
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            Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13. марта 2015. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ 

 
Члан 1. 

 
               Иза члана 15.а Одлуке о Општинској 
управи општине Гаџин Хан („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 83/2008, 54/2009 и 48/2014) додаје се 
нови члан 15.б који гласи: 
 

“Члан  15.б 
 

                У оквиру Службе за привреду и 
инспекцијске послове  организује се Одсек  за 
спровођење обједињене процедуре. 
              Обједињена процедура је скуп 
поступака и активности коју спроводи Одсек за 
спровођење обједињене процедуре у вези са 
изградњом, доградњом или реконструкцијом 
објеката, односно извођењем радова, а који 
укључују издавање локацијских услова, издавање 
грађевинске дозволе, односно решења из члана 
145. Закона о планирању и изградњи(„Службени 
гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) пријаву радова, 
прибављање сагласности на техничку 
документацију, издавање употребне дозволе, 
прибављање услова за пројектовање, односно 
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, 
прибављање исправа и других докумената које 
издају имаоци јавнух овлашћења, а услов су за 
изградњу објеката, односно за издавање 
локацијских услова, грађевинске и употребне 
дозволе из њихове надлежности, као и 
обезбеђење услова за прикључење на 
инфраструктурну мрежу, упис права својине на 
изграђеном објекту, као и измену аката који се 
прибављају у овој процедури“. 
 

Члан 2. 
 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 Број: 06-26/2015-II 
 У Гаџином Хану, 13.марта 2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

 
 

 12. 
 
На основу члана 15. став 1.тачка 4., члана 

33. став 1.тачка 5., чл. 34.,35. и 42. Закона о 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, 
број 111/09), члана 10.Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације („Службени 
гласник РС“, број 98/2010) и члана 39. Статута 
општине Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“, 
бр. 63/2008, 31/2011,46/2012 и 36/2013), 

 Скупштина општине Гаџин Хан, на 
седници одржаној 13.марта 2015.године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о образовању 

Штаба за ванредне ситуације 

за територију општине Гаџин Хан 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о образовању Општинског 

штаба за ванредне ситуације за територију 
општине Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“, 
број 48/2014) у члану 2. став 4.тачка 9 и 10 мењају 
се тако што се : 

 
Разрешавају се чланови штаба за 

ванредне ситуације: 
 

-Верица Манић , начелник Општинске 
управе општине Гаџин Хан“ и                   

-Саша Китановић, шеф пословнице Гаџин 
Хан ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш“ 
 

Именују се чланови штаба за ванредне 
ситуације: 

 
-Љиљана Петровић, начелник Општинске 

управе општине Гаџин Хан; 
-Горан Маринковић, шеф пословнице 

Гаџин Хан ЕД „Југоисток“д.о.о. Ниш“. 
 

Члан 2. 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 
 Број:06-28/2015-II 
 У Гаџином Хану, 13.марта 2015.године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 
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 13. 
 На основу члана 13. Закона о подстицају у 
пољопривреди и руралном реазвоју („Службени 
гласник РС“, бр. 10/2013) члана 11. Статута Фонда 
за развој пољопривреде општине Гаџин Хан и 
члана 39. Статута општине Гаџин Хан („Службени 
лист Града Ниша“, бр. 63/2008,31/2011, 46/2012 и 
36/2013), 
             Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13. марта 2015.године, усвојила је 

 

 ИЗВЕШТАЈ 

О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 

У 2014. ГОДИНИ 

 
 

 У 2014. години спроведене су следеће мере 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја на подручју општине Гаџин Хан, преко 
Фонда за развој општине Гаџин Хан, и то: 
  
 1. Набавка противградних ракета 
 
 Због боље заштите од града на територији 
општине Гаџин Хан, а због недовољних средстава 
за набавку противградних ракета у Републичком 
буџету , Фонд је финансирао набавку 
противградних ракета. Набављене су 
противградне ракете вертикалног домета од 5700 
м до 6100 м са и без динамичког удара. Набавка 
наведених ракета је извршена у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Сл.Гласник РС“, број 124/2012). Преузимање 
предметних ракета извршило је Одељење за 
ванредне ситуације Ниш-Радарски центар. 
  
 У 2014. години је за ове намене утрошено 
924.436,80 динара. 
 
 2. Реализација Одлуке о 
субвенционисању вештачког осемењавања 
крава и јуница у 2014. години  на територији 
општине Гаџин Хан 
 
 Ради побољшања расног састава сточног 
фонда, средства за ове намене утрошена су за 
набавку семена квалитетних бикова са којима су 
се осемењавала грла крава и јуница на подручју 
општине Гаџин Хан у 2014. години. Трошкове 
набавке и примене семена за прво осемењавање 
са семеном врхунског квалитета бикова сносио је 
Фонд, док је власник грла сносио трошкове 
осталих осемењавања. 
 Трошкове набавке и примене семена за 
прво осемењавање са семеном врхунског 
квалитета бикова сносио је Фонд, али не више од 

3.000,00 динара  за прво осемењавање, док је 
власник грла сносио трошкове осталих 
осемењавања. 
 Право на коришћење подстицаја под 
условима утврђеним овом одлуком имала су 
физичка лица са подручја општине Гаџин Хан и 
који имају пребивалиште на територији Опшине. 
 Испуњеност услова за доделу подстицаја 
прописаних овом одлуком утврђивао је Управни 
одбор фонда за развој пољопривреде општине 
Гаџин Хан на основу захтева и приложене 
документације. 
 
 У 2014. години је за ове намене 
реализовано 87 захтева и исплаћено 188.900,00 
динара. 
 Пренете обавезе за ове намене у 2015. 
години иносе 590.900,00 динара.  
 
 
 3. Реализација Одлуке о реализација 
програма о условима и начину коришћења 
подстицајних средстава кроз инвестиције у 
пољоперивредна газдинстава за набавку нове 
пољоперивредне опреме, механизације и 
машина у сточарству, воћарству и повртарству  
у 2014. години на територији општине Гаџин 
Хан  
 
 Овом одлуком уређени су услови и начин 
коришћења подстицајних средстава кроз 
инвестиције у пољопривредна газдинства која се 
баве сточарством, воћарством и повртарством у 
2014. години на територији општине Гаџин Хан (у 
даљем тексту :подстицаји). 
 Право на коришћење подстицаја остварено 
је за инвестиције у пољопривредна газдинстава 
која се баве сточарством, воћарством и 
повртарством и то за: 
 1.набавку нове опреме и механизације за 
наводњавање; 
 2.набавка нове опреме и механизације за 
заштиту од болести, штеточина, корова, града, 
ниских и високих температура; 
 3.набавку нових прикључних машина за 
сетву, садњу и бербу; 
 4.набавка нове опреме за пластенички узгој 
јагода; 
 5.набавка нове опреме за побољшање 
организације и ефикасности сточарске 
производње и припрему сточне хране; 
 6.набавка нове опреме за манипулацију, 
одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и 
течног стајњака; 
 7.набавка нове опреме за шишање оваца; 
 8.набавка нове опреме за орезивање папака 
код крава; 
 9.набавку нове опреме и механизације за 
припрему, дистрибуцију и складиштење 
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концетроване и кабасте сточне хране на 
газдинству. 
 Право на коришћење подстицаја под 
условима утврђеним овом одлуком имала су 
физичка лица-носиоци породичног 
пољопривредног газдинства ако: 
 1) је уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу 
са Правилником о начину и условима уписа и 
вођења Регистра пољопривредних газдинстава, 
обрасцима захтева за упис и обнову регистрације 
и прилога, документацији која се прилаже уз 
захтев, начину чувања података , као и о условима 
за пасивни статус пољопривредног газдинства 
(„Службени гласник РС“, бр.111/09, 21/10, 89/10, 
22/11, 97/11 и 15/12 – у даљем тексту: Правилник) 
и налази се у активном статусу; 
 2) је носилац пољопривредног газдинства са 
подручја општине Гаџин Хан чија се 
пољопривредна имовина, или имовина члана 
газдинства  (земљиште, објекти и друге 
непокретности) налазе на подручју Опшине и који 
имају пребивалиште на територији Опшине;  
 3) поседује најмање 0,15 ха јагодичастог 
воћа (јагода, малина и купина) или по 0,10 ха 
појединачно поседује јагоду, малину и купину, с 
тим што за јагоду за наведену пвршину може 
остварити право за набавку нове опреме за 
пластенички узгој јагода или 0,40 ха све врсте 
воћа осим јагодичастог (коштичаво воће: шљива, 
кајсија, бресква, нектарина, трешња, вишња, 
марела и дрен; јабучасто воће: јабука, крушка, 
дуња и мушмула; језграсто воће: кестен јестиви, 
орах, бадем и лешник; бобичасто воће: рибизла, 
огрозд, брусница, боровница и арониа) или 0,30 ха 
јагодичастог и осталог воћа 
( минимална површина јагодичастог воћа је  0,05 
ха а остало воће до 0,30 ха и више чини 
коштичаво, јабучасто, језграсто и бобичасто воће) 
или 0,10 ха под грожђем; 
 4) поседује најмање 0,70 ха под поврћем; 
 5) поседује најмање пет крава или двадесет 
оваца или двадесет коза. 
 
 Подстицаји за наведене инвестиције 
утврђене су у износу од 50% вредности 
реализоване и у потпуности исплаћене 
инвестиције умањене за износ средстава на име 
пореза на додату вредност. 
 Подстицаји за инвестиције су се остварили  
у проценту од плаћеног износа реализоване 
инвестиције из ако је минимална вредност 
инвестиције 25.000 динара без урачунатог пореза 
на додату вредност. 
 Максималан износ подстицаја, без 
урачунатог пореза на додату вредност, по 
подносиоцу захтева за остваривање подстицаја 
који је остварио право на подстицаје није  био 
већи од 105.000 динара . 
 Испуњеност услова за доделу подстицаја 
прописаних овом одлуком утврђивао је Управни 

одбор фонда за развој пољопривреде општине 
Гаџин Хан на основу захтева и приложене 
документације. 
 
 У 2014. години је за ове намене 
реализовано 20 захтева и исплаћено 
1.044.240,62 динара. 
 Пренете обавезе за ове намене у 2015. 
години иносе 309.598,02 динара.  
 
 4. Исплата дневница члановима управног 
и надзорног одбора 
 
 У 2014. години је за ове намене 
исплаћено  37.816,16 динара. 
 
 5. Трошкови платног промета   
 
 За ове намене укупно је исплаћено 
10.888,09 динара. 
 
 

Број: 06-38/2015-II 
 У Гаџином Хану, 13. марта 2015. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

                                    
                                                                       

 14. 
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број 
129/2007) и члана  39. Статута општине Гаџин Хан 
(“Службени лист Града Ниша“, бр. 63/2008, 
31/2011, 46/2012 и 36/2013), 
  Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13.марта 2015.године,  донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Извештај о 

раду Народне библиотеке “Бранко 

Миљковић“ Гаџин Хан за 2014. годину  

 
 

1. 
 
   Даје се сагласност на  Извештај о раду 
Народне библиотеке “Бранко Миљковић“  за 2014. 
годину, који је донео Управни одбор Народне 
библиотеке “Бранко Миљковић“, дана 
19.01.2015.године, под бројем 28-1. 
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2. 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 
 Број: 06-31/2015-II 
 У Гаџином Хану,  13.марта  2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

                                                     
  
 15. 
  
 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС“, број 
129/2007) и члана  39. Статута општине Гаџин Хан 
(“Службени лист Града Ниша“, бр. 63/2008, 
31/2011, 46/2012 и 36/2013), 
  Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13.марта 2015.године,  донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм рада 

Народне библиотеке “Бранко 

Миљковић“ Гаџин Хан за 2015. годину  

 
 

1. 
 
    Даје се сагласност на  Програм рада 
Народне библиотеке “Бранко Миљковић“ за 2015. 
годину, који је донео Управни одбор Народне 
библиотеке “Бранко Миљковић“, дана 
19.01.2015.године, под бројем 28-1. 
 
 

2. 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 
 Број:06-32 /2014-II 
 У Гаџином Хану,  13.марта  2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

 
 

 16. 
 
  На основу чл. 152.,198 и став 2. и члана 199. 
Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 
5/2015), члана 39. Статута општине Гаџин Хан 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 63/2008, 
31/2011, 46/2012 и 36/2013) и Одлуке о 
прихватању преноса удела без накнаде са 
Републике Србије на општину Гаџин Хан у 
„Ветеринарској станици Гаџин Хан“ д.о.о Гаџин 
Хан („Службени лист Града Ниша“, број 66/2013), 

Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13. марта 2015.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o избору члана Скупштине 

“Ветеринарске станице Гаџин Хан“ 

д.о.о Гаџин Хан 

 
 
 

1. 
 

 Именује се др.Никола Димитријевић, из 
Доњег Душника , испред општине Гаџин Хан у 
Скупштину “Ветеринарске станице Гаџин Хан“ 
д.о.о Гаџин Хан. 

 
2. 
 

Именовани члан др. Никола Димитријевић 
има сва права на основу Закона о привредним 
друштвима  сходно уделу општине Гаџин Хан.  

 
 

3. 
 

  Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 

 
 

 Број: 06-33/2015-II 
 У Гаџином Хану, 13.марта 2015.године. 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 
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 17. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС“, број 
129/2007) и члана  39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“, 
број 63/2008), 
  Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13. марта  2015. године,  донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора Туристичке 

организације општине Гаџин Хан 

 
 

1. 
 
   Разрешава се Зоран Димитријевић, правник 
из Доњег Душника,  функције директора 
Туристичке организације општине Гаџин Хан. 
 

2. 
 
 Именовани се разрешава из разлога истека 
мандата. 
 
 

3. 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 
 Број: 06-34/2015-II 
 У Гаџином Хану,  13.  марта 2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 
 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18. 
  
 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС“, број 
129/2007) и члана  39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“, 
број 63/2008), 
  Скупштина општине Гаџин Хан, на седници 
одржаној 13. марта  2015.године,  донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Туристичке 

организације општине Гаџин Хан 

 
 

1. 
 
   Именује се Зоран Димитријевић, правник из 
Доњег Душника, за директора Туристичке 
организације општине Гаџин Хан. 
 

2. 
 
 Мандат директора траје четири године. 
 
 

3. 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 
 Број: 06-35 /2015-II 
 У Гаџином Хану,  13.  марта 2015.године 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 

 
 

Председник 
Драгослав Ранчић,с.р. 
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