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Цена овог броја 220  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 

 
 1. 

На основу  члана 20. став 1. тачка 4. и 
члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07), члана 6. став 1. тачка 2., 
члана 9. и 10.  Закона о финансирању локалне 
самоуправе („ Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
47/11 и 93/12) и члана 40. Статута општине 
Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр. 
80/08, 36/13 и 4/15), 

Скупштина општине Житорађа, на 
седници одржаној 15. априла 2015. године, 
донела је 

 
 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
За списе и радње у управним стварима, 

као и за друге списе и радње које Општинска 
управа општине Житорађа издаје, односно 
обавља у оквиру послова из  изворне 
надлежности општине (у даљем тексту: 
Општинска управа) плаћају се локалне 
административне таксе ( у даљем тексту: 
Административне таксе), по одредбама ове 
одлуке. 

 
Члан 2. 

Висина административне таксе утврђује се 
тарифом која је саставни део ове одлуке. 

Административна такса не може се 
наплатити ако таксеном тарифом није прописана, 
нити се може наплатити у износу већем или 
мањем од прописаног. 

 

II ОБВЕЗНИК ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 3. 
 Обвезник таксе (у даљем тексту: 

обвезник) је подносилац захтева, односно 
поднеска којим се поступак покреће, односно 
врши радња прописана таксеном тарифом. 

Ако записник замењује захтев, односно 
поднесак из става 1. овог члана за који се плаћа 
такса, обвезник је давалац изјаве на записник. 

Ако за прописану таксу постоји више 
обвезника њихова обавеза је солидарна.  

Ако захтев подноси више обвезника, а 
висина таксе зависи од вредности, такса се 
утврђује сразмерно вредности за сваког 
обвезника посебно. 

 
III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 4. 
Обавеза плаћања административне таксе 

настаје:                        
1. за поднеске у тренутку када се предају, а 

за захтеве дате на записник, када се записник 
састави, 

2. за решења, дозволе и друге исправе у 
тренутку подношења захтева за њихово 
издавање, 

3. за управне радње у тренутку подношења 
захтева за извршење тих радњи. 

 
Члан 5. 

Административна такса се плаћа у корист 
буџета општине, у тренутку настанка таксене 
обавезе, ако овом одлуком није друкчије 
прописано. 

 
IV НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 6. 
Административна такса се плаћа у 

прописаном новчаном износу на рачун прописан 
Правилником о условима и начину вођења рачуна 
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за уплату јавних прихода и распоред средстава са 
тих рачуна број 840-742251843-73  општинске 
административне таксе, број модела 97 са 
позивом на број 32-119. 

Обвезник је дужан да приложи одговарајући 
доказ да је таксу платио. 

 
Члан 7. 

У решењу или другој исправи за коју је такса 
плаћена, означава се да је такса плаћена, износ 
таксе који је плаћен и тарифни број по коме је 
такса плаћена. 

 
Члан 8. 

Ако се на захтев обвезника по поднетом 
захтеву односно у поступку издаје решење, 
исправа, документ или писмено и више 
примерака, за други и сваки следећи примерак 
плаћа се такса као за препис која неможе бити 
већа од таксе за први примерак. 

За примерке исправа, који се поводом 
захтева или поднесака обвезника састављају 
односно издају за потребе органа, такса се не 
плаћа. 

 
Члан 9. 

Ако обвезник који је дужан да плати таксу, 
непосредно поднесе нетаксиран или недовољно 
таксиран захтев или поднесак, службено лице које 
је задужено за пријем захтева или поднеска 
затражиће од обвезника да плати прописану таксу 
у року од 10 дана од дана подношења захтева или 
поднеска и упозорити га на последице неплаћања 
таксе, о чему се на поднетом захтеву односно 
поднеску сачињава забелешка. 

Ако нетаксиран или недовољно таксиран 
захтев или поднесак, односно други спис стигне 
поштом, одговорно лице овлашћено за 
одлучивање по захтеву, односно поднеску 
позваће обвезника писменом опоменом да у року 
од 10 дана од дана пријема опомене уплати 
прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га 
на последице неплаћања таксе. 

Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. 
и 2. овог члана, сматра се да је захтев, односно 
поднесак од почетка уредно таксиран. 

Ако обвезник не уплати таксу у року из 
става 1. и 2. овог члана, наплата прописане таксе 
и таксе за опомену из става 2. овог члана врши се 
пре уручења затраженог решења или друге 
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је 
радња извршена. 

 
Члан 10. 

Наплата таксе за захтеве, поднеске или 
друге списе који таксирани или недовољно 
таксирани стигну поштом из иностранства врши 
се пре уручења затраженог решења или друге 
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је 
радња извршена. 

Члан 11. 
У погледу повраћаја, камате, принудне 

наплате, застарелости и остало што није посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују 
прописи којима се уређује порески поступак и 
пореска администрација. 

 
V ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 
  Члан 12. 

Ослобађају се плаћања таксе: 
1.органи, организације и институције 

Републике Србије, аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе, 

2. цркве и верске заједнице регистроване 
у складу са законом о црквама и верским 
заједницама 

3.  црвени крст Србије и друге хуманитарне 
организације, 

4. месне заједнице, 
5. лица која примају материјално 

обезбеђење од центра за социјални рад у 
Житорађи. 

 
Члан 13. 

Не плаћања се такса за: 
1.  списе и радње у поступцима који се воде 

по службеној дужности, 
2.   списе и радње у поступку за повраћај 

више или погрешно плаћених  средстава, 
3. списе и радње у поступку за исправљање 

грешака у решењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама, 

4.  пријаве за упис у матичне књиге, 
5.  списе и радње у поступцима за 

утврђивање права насталих у вези са 
елементарним непогодама и другим ванредним 
догађајима, 

6.   списе и радње у поступку остваривања 
права из социјалног осигурања, финансирање 
подршке породици са децом, социјалне заштите, 
борачко инвалидске заштите и заштите цивилних 
инвалида рата, 

7.  списе и радње у вези са школовањем 
ученика и студената, 

8.  списе и радње у вези са регулисањем 
војне обавезе, 

9.  списе и радње у поступку за 
сахрањивање, 

10. списе и радње у вези са заштитом 
споменика културе и заштићених објеката 
културе, 

11. списе и радње у поступку за заснивање 
радног односа и остваривање права по том 
основу за незапослена лица, 

13. списе и радње за избегла и расељена 
лица. 

Члан 14. 
У решењу, исправи, документу или писмену, 

који се издаје без плаћења таксе, мора се 
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назначити сврха издавања и основ ослобађања 
од плаћања административне таксе. 

 
Члан 15. 

Ако је поступак покренут на захтев више 
обвезника од којих су неки ослобођени плаћања 
таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који 
није ослобођен плаћања таксе. 

 
VI НАДЗОР 
 

Члан 16. 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

одељење за општу управу и ванпривредне 
делатности општинске управе општине Житорађа. 

 
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 17. 

Новчаном казном од 1.000 до 5.000 динара 
казниће се за прекршај одговорно лице ако: 

- у решењу или другој исправи за коју је 
такса плаћена, не означи да је такса плаћена, и 
износ који је плаћен и тарифни број по коме је 
плаћена; 

- не обавести обвезника да је за поднети 
захтев, односно поднесак, дужан да плати таксу 
прописану тарифом за списе и радње у одређеној 
управној радњи, односно у управним стварима 
или таксу, односно накнаду не плати, односно не 
обавести надлежни орган ради отпочињања 
поступка принудне наплате; 

- у решењу, исправи или писмену, који се 
издају без плаћања таксе не означи сврху 
издавања и на основу којег члана ове одлуке, 
односно тарифног броја је ослобађање од 
плаћања таксе остварено. 

 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о општинским 
административним таксама („ Службени лист 
Града Ниша“, бр. 109/08 и 80/09). 

 
Члан 19. 

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

 
Број: 434-496/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 

Председник                                                                                        
Марко С. Миленковић,с.р. 

 
 
 

ТАРИФА 
ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
I. Поднесци 

 
Тарифни број 1. 

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други 
поднесак ако овом одлуком није другачије 
прописано, плаћа се такса ............ 150,00 динара. 

Захтев за давање мишљења о примени 
општинских прописа плаћа се такса .....  300,00 
динара. 

 
Напомена: 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се 

за накнадне поднеске којима странка захтева 
брже поступање по раније поднетом захтеву, 
односно поднеску. 

 
Тарифни број 2. 

За жалбу против решења које доноси 
општинска управа у пословима општине, ако овом 
одлуком није другачије прописано, плаћа се такса 
300,00 динара. 

 
Тарифни број 3. 

За опомену којом се обвезник позива да 
уплати прописану накнаду плаћа се такса... 150,00 
динара. 

 
II. Решења 

 
Тарифни број 4. 

 За сва решења која доноси општинска 
управа, ако овом одлуком није другачије 
прописано плаћа се такса .............. 500,00 динара. 
 
 Напомена: 
 Ако се доноси једно решење по захтеву 
више лица – обвезника таксе, такса по овом 
тарифном броју плаћа се према броју обвезника 
таксе. 
 

Тарифни број 5. 
 За списе и радње из области урбанизма и 
комунално стамбених послова, плаћа се такса и 
то: 

- за издавање локацијских  
услова ..................................    1.500,00 

- за информацију о  
локацији .............................    1.000,00 

- за измену локацијских  
услова ............................ .... 1.000,00 

- за потврђивање пројекта парцелације 
– препарцелације................. .  800,00 

- за издавање решења за грађевинску 
дозволу 

1. за физичка лица ........ 1.000,00 
2. за правна лица .......  ..2.000,00 

- измена решења о локацијској и 
грађевинској дозволи услед 
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промене инвеститора ........... .. 500,00 
- измена решења о грађевинској 

дозволи услед промена  
у току грађења ............... ......500,00 

- решење за одобрење извођења 
радова за објекте за које се не издаје 
грађевинска дозвола ........... ..700,00 

- пријава почетка грађења ........1.000,00 
- изјава о завршетку израде  

темеља ............................... ..  500,00 
- изјава о завршетку објеката у 

конструктивном смислу .....  .. 500,00 
- решење о привременој грађевинској 

дозволи ..............................1.000,00 
- вршење техничког прегледа и 

издавање употребне дозволе 
1. за физичка лица .............2.000,00 
2. за правна лица ...............4.000,00 

- уклањање објекта односно његовог 
дела ....................................... 500,00 

- потврђивање урбанистичког пројекта 
за 
1. вишепородично станова. 15.000,00 
2. комерцијалну делатност ...20.000,00 
3. производну делатност ......10.000,00 
4. остале намене................ ...8.000,00 

-  доношење решења о привременом 
заузећу јавних површина- 

     тезге и други привремени објекти, 
раскопавање .........................    700,00 

- доношење решења о привременом 
заузећу јавних површина- 
летње баште, забавни паркови, 
циркуси и сл. ..................... 2.000,00 

- пријава бесправно изграђеног или 
реконструисаног објекта .........   500,00 

 
Тарифни број 6. 

 За списе и радње из области имовинско 
правних послова које обавља општинска управа, 
плаћа се такса и то: 

- доношење решења из области 
имовинско правних послова ...  500,00 

- решење о давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној 
својини ради изградње.........1.000,00 

- решење о отуђењу грађевинског 
земљишта .............................1.200,00 

- решење о одређивању земљишта за 
редовну употребу  објекта у посебним 
случајевима ........................1.200,00 

 
Тарифни број 7. 

 За списе и радње из области давања у 
закуп пословног простора општине, које обавља 
општинска управа, плаћа се такса ито: 

- пријава на конкурс за учешће на 
јавном надметању за давање у  
закуп пословног простора ...1.000,00 
 

Тарифни број 8. 
 За списе и радње из области инспекцијских 
послова које обавља општинска управа, плаћа се 
такса и то: 

- преглед пословног простора од 
стране инспекцијских служби .1.700,00 

- процена утицаја пројеката-објеката на 
животну средину...................1.000,00 

 
Тарифни број 9. 

За списе и радње из области привреде и 
финансија, плаћа се такса и то: 

- утврђивање водопривредних  
услова .....................................500,00 

- издавање водопривредне  
сагласности ...............................800,00 

- издавање водопривредне  
дозволе ...................................1.000,00 

- промена намене пољопривредног 
земљишта у грађевинско  
земљиште .............................. 300,00 

- издавање одобрења о вршењу 
угоститељских услуга ван  

      угоститељског објекта .............500,00 
- доношење решења о испуњености 

услова за обављање 
такси превоза ауто такси 
предузећа................................ 1.500,00 

 -     издавање такси дозволе ............   700,00 
 

III. Уверења и потврде 
 

        Тарифни број 10. 
За уверења и потврде која издају органи 

општинске управе плаћа се такса и то: 
1.уверења која се издају о чињеницама о 

којима се води службена евиденција...... 200,00 
2.уверења која се издају о ћињеницама о 

којима се не води службена евиденција.....300,00 
3.уверења о обављању делатности за 

све уписе у регистар...................................350,00 
4.увид у пројектну документацију која се 

налази у архиви .........................................300,00 
5.стављање клаузуле правоснажности 

на решења ...................................................200,00 
4.остала непоменута уверења и  

потврде ........................................................150,00 
 

IV. Овере, преписи и преводи 
 
Тарифни број 11. 

 За оверу, преписе и преводе плаћа се такса 
и то: 

1.за оверу потписа и рукописа......... 100,00 
2.за оверу пуномоћја .....................  200,00  
3.за оверу фотокопије .......................80,00 
4.за оверу потписа и рукописа ван седишта 

служ. простори. ......................................... 200,00 
5.за оверу преписа од сваког полутабака 

оргинала ......................................................80,00 
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6. за издавање преписа из архива по сваком 
листу........................................................... 200,00 

7.за оверу реда вожње....................3.000,00 
8.за све области и радње које нису 

појединачно наведене ................................150,00. 
 

V. Послови матичара и грађанског 
стања 

 
Тарифни број 12. 

 За списе и радње у области личног стања 
грађана, плаћа се такса и то: 
 1.накнадни упис у матичне књиге......600,00 

2.за захтев за закључење брака у 
радном времену...........................................500,00 

3.за захтев за закључење брака ван 
радног времена у службеним  
просторијама .........................................1.000,00 

4.за захтев за закључење брака ван 
службених просторија.............................   5.000,00 

5.за извод из књиге рођених, венчаних, 
умрлих и уверење о држављанству.............  80,00 

6.за извод из МКР, МКВ и МКУ и издавање 
уверења о    слободном брачном стању на 
обрасцу за иностранство........................... 750,00 
 7.доношење решења о промени личног 
имена.......................................................2.000,00 

 
 

2. 
 
На основу чл. 7., 16., 44. и 56. Закона о 

превозу у друмском саобраћају („Службени 
гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 
31/11), члана 2. став 3. тачка 5. члана 3. став 1. 
тачка 5. члана 9. став 1. и члана 13. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11), члана 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), чл. 4. и 39. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС“, број 65/13) и члана 40. 
Статута општине Житорађа („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 

Скупштина општине Житорађа, на 
седници одржаној 15. априла 2015. године, 
донела је  

 

О Д Л У К У 

ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ 

САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком се уређује и обезбеђује 
организација и начин обављања јавног превоза и 
превоза за сопствене потребе лица и ствари у 
друмском саобраћају на територији општине 
Житорађа. 

Члан 2. 
Јавни превоз путника и ствари обавља се 

у складу са условима утврђеним Законом, 
прописима донетим на основу Закона, овом 
одлуком и општим условима превоза. 

Опште услове превоза и даљинар утврђује 
Привредна комора Србије. 

Превозник је дужан да на захтев 
корисника превоза омогући увид у опште услове 
превоза. 

Члан 3. 
Поједини изрази употребљени у овој 

одлуци имају следеће значење: 
1) “јавни превоз” јесте превоз који је 

под једнаким условима доступан 
свим корисницима превозних услуга 
и обавља се на основу уговора о 
превозу; 

2) “линијски превоз” јесте јавни превоз 
који се обавља на одређеној линији 
по реду вожње; 

3) “линија” јесте одређени превозни 
пут од почетка до крајње станице, 
односно стајалишта са једним или 
више полазака,односно повратака; 

4) “ванлинијски превоз” јесте јавни 
превоз за који се услови превоза 
утврђују посебно за сваки превоз; 

5) “превоз за сопствене потребе” јесте 
превоз који обављају привредна 
друштва, правна лица, 
предузетници и физичка лица ради 
задовољавања потреба у 
обављању своје делатности; 

6) “аутобуска станица” јесте објекат у 
коме се врши прихват и отпремање 
аутобуса, пртљага и ствари, 
укрцавање и искрцавање путника, 
издавање возних карата и других 
превозних исправа, давање 
обавештења о превозу и пружање 
других услуга у вези са превозом; 

7) “аутобуско стајалиште” јесте уређен 
простор поред коловоза, односно 
означени простор на коловозу, на 
који се заустављају аутобуси ради 
укрцавања и искрцавања путника и 
пртљага; 

8) “путни налог” јесте акт на основу 
којег возило може да обавља 
превоз у друмском саобраћају; 

9) “превозник” јесте привредно 
друштво, друго правно лице и 
предузетник који обавља делатност 
јавног превоза; 

10) “ред вожње” јесте акт којим се 
утврђује план обављања превоза на 
линији; 

11) “путник” јесте лице које на основу 
уговора има право на превоз; 
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12) “локални превоз” јесте превоз који 
се обавља на територији општине; 

13) “БИС превоз” јесте обављање 
међумесног превоза са два или 
више аутобуса истог превозника по 
истом реду вожње на целој линији; 

14) “траса” је превозни пут на коме се 
обавља превоз путника или ствари 
од места поласка путника, односно 
утовара ствари до крајњег места 
одредишта путника, односно, 
крајњег места истовара ствари; 

15) “даљинар” је акт којим се утврђује 
удаљеност у километрима са 
минималним временима вожње 
аутобуса између аутобуских 
станица, односно аутобуских 
стајалишта на одређеној релацији; 

 
Члан 4. 

Превоз у друмском саобраћају, обавља се 
возилима која испуњавају услове утврђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
и прописима о стандардима за поједине врсте 
возила. 

Возила којима се обавља јавни превоз и 
превоз за сопствене потребе, морају се редовно 
одржавати и контролисати ради обезбеђивања 
њихове сталне техничке исправности и безбедног 
коришћења у саобраћају. 

Возила којима се обавља превоз у 
друмском саобраћају морају бити регистрована на 
територији Републике Србије. 

Забрањено је, за време трајања 
искључења, користити возило које је у вршењу 
инспекцијског надзора искључено из саобраћаја. 

У возилу којим се обавља јавни превоз у 
друмском саобраћају, мора се налазити путни 
налог за возило попуњен на прописан начин, 
потписан од стране возача и потписан и оверен 
од стране овлашћеног лица. 

Аутобус којим се обавља превоз путника у 
друмском саобраћају и теретно моторно возило 
којим се обавља превоз ствари у друмском 
саобраћају мора имати на бочним странама 
врата, односно кабине, исписано пословно име, 
односно фирму и то словима висине најмање 10 
цм и бојом која се битно разликује од боје возила, 
а може имати и његов знак који ужива заштиту у 
складу са законом којим се уређују жигови. 

На крову возила којим се обавља превоз 
путника или ствари у друмском саобрачају, не 
може бити стављено пословно име, односно 
фирма, нити се могу стављати други натписи. 

У возилу којим се обавља превоз путника, 
односно лица, не може се налазити таксиметар. 

 
       Члан 5. 

Линијски превоз путника може обављати 
привредно друштво или друго правно лице 

регистровано за обављање те врсте превоза и 
ако испуњава услове утврђене законом и овом 
одлуком у погледу опремљености. 

Ванлинијски превоз путника, осим ауто-
такси превоза путника или јавни превоз ствари 
може обављати привредно друштво, друго правно 
лице или предузетник регистрован за обављање 
те врсте превоза и ако испуњава услове утврђене 
законом и овом одлуком у погледу опремљености. 

Превоз за сопствене потребе може 
обављати привредно друштво, друго правно лице, 
предузетник и физичко лице, које испуњавају 
услове утврђене законом и овом одлуком у 
погледу опремљености, осим за путничке 
аутомобиле. 

 
Члан 6. 

Обављање ауто-такси превоза путника на 
територији општине Житорађа регулише се 
посебном Одлуком о ауто-такси превозу путника 
на територији општине Житорађа. 

 
II ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА 

ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 
 

Члан 7. 
Поверавање обављања јавног превоза 

путника подразумева временски орочено уговорно 
уређивање односа између општине Житорађа и 
вршиоца комуналне делатности. 

На поступак поверавања обављања 
комуналне делатности јавног превоза путника 
примењују се одредбе Закона о комуналним 
делатностима, закона којим се уређују концесије 
или другог закона. 

 
Члан 8. 

Општина Житорађа поверава обављање 
комуналне делатности јавног превоза путника на 
територији општине Житорађа привредном 
друштву или другом правном лицу (у даљем 
тексту: Превозник) регистрованом за обављање 
те врсте превоза и ако испуњава услове утврђене 
законом и овом одлуком. 

 
 
III ЈАВНИ ПРЕВОЗ 
 
1. Заједничке одредбе 
 

Члан 9. 
Јавни превоз путника и ствари може се 

обављати као линијски и ванлинијски превоз. 
 

Члан 10. 
Линијски превоз путника може обављати 

привредно друштво или друго правно лице које је 
власник најмање три регистрована аутобуса. 
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Ванлинијски превоз путника, може 
обављати превозник који је власник најмање 
једног регистрованог аутобуса. 

Јавни превоз ствари може обављати 
превозник власник најмање једног регистрованог 
теретног моторног возила. 

Прималац лизинга сматра се власником 
возила у смислу става 1. 2. и 3. овог члана. 

Линијски превоз путника, ванлинијски 
превоз путника и јавни превоз ствари, превозник 
може обављати и аутобусима односно теретним 
моторним возилима узетим у закуп, ако претходно 
испуни услове из става 1. 2. и 3. овог члана. 

 
Члан 11. 

Јавни превоз путника или ствари може 
обављати превозник који је уписан у акт којим се 
утврђује испуњеност услова за отпочињање и 
обављање јавног превоза путника, којим се издаје 
у складу са законом. 

У возилу којим се обавља јавни превоз 
путника, ако посебним прописима није другачије 
одређено, не могу се превозити деца испод шест 
година старости без пратиоца, лица оболела од 
заразних болести, лица у напитом стању, 
животиње, посмртни остаци, експлозиви, лако 
запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће, 
заразне материје и органски пероксиди. 

 
2. Линијски превоз 

 
Члан 12. 

Линијски превоз путника обавља се као: 
1) општински превоз – између два или више 

насељених места на територији општине, 
2) међумесни превоз – између насељених 

места две или више општина или градова. 
 

Члан 13. 
Општински и међумесни превоз обавља 

се аутобусом који испуњава прописане услове 
за међуградске аутобусе са најмање двадест 
седишта, а на линијама до 50 километара и 
приградским аутобусом градским аутобусом 
на линијама до 15 километара. 

Време поласка из почетне и крајње 
аутобуске станице, односно аутобуског 
стајалишта и време доласка и поласка на 
свим аутобуским станицама и аутобуским 
стајалиштима на линији, мора бити усклађено 
са временом вожње примереним за безбедно 
одвијање саобраћаја. 

 
Члан 14. 

Превозник може отпочети и обављати 
линијски превоз ако има регистрован и оверен 
ред вожње и доказ о исправности возила. 

Регистрацију и оверу реда вожње за 
линијски превоз путника врши: 

1) за међумесни превоз – 
министарство надлежно за послове 

саобраћаја (у даљем тексту: 
Министарство); 

2) за општински превоз – одељење за 
привреду и финансије општинске 
управе општине Житорађа. 

Захтев за регистрацију и оверу реда 
вожње у општинском превозу подноси се од 15. до 
30. априла текуће године. 

Уз захтев за регистрацију и оверу реда 
вожње у општинском превозу подноси се: извод 
из регистра о вршењу делатности јавног линијског 
превоза путника; доказ о испуњености законом 
утврђених услова; подаци о могућности 
коришћења аутобуских стајалишта за одређену 
врсту превоза; уговор о заједничком обављању 
општинског превоза. 

Ред вожње у општинском превозу оверава 
одељење за привреду и финансије општинске 
управе општине Житорађа са роком важења од 
годину дана и почетком важења од 1. јуна текуће 
године. 

Регистрован и оверен ред вожње гласи на 
превозника и непреносив је. 

Ред вожње у линијском превозу путника 
усклађује се са потребама корисника превоза, 
почетком радног времена, територијалног 
размештаја почетком радног времена радних и 
осталих јавних установа, животних и других 
услова радног места где се организује превоз. 

О отпочињању обављања линијског 
превоза превозник обавештава кориснике превоза 
путем средстава јавног информисања или на 
други одговарајући начин. 

 
Члан 15. 

Регистрацију и оверу реда вожње за 
линијски превоз ствари врши Министарство са 
роком важења од најмање шест месеци. 

Захтев за регистрацију и оверу реда 
вожње из става 1. овог члана подноси се 30 дана 
пре почетка обављања превоза. 

 
Члан 16. 

Превозник се мора придржавати 
регистрованог и овереног реда вожње. 

У току важења реда вожње линијски 
превоз може се привремено обуставити или 
изменити у случајевима: 

1) прекида саобраћаја због више силе или 
извођења радова на реконструкцији пута; 

2) због мера скупштине општине које 
непосредно утичу на ограничење саобраћаја, док 
те мере трају. 

Превозник је дужан пре почетка обуставе 
превоза из става 2. овог члана о томе обавестити 
орган надлежан за регистрацију и оверу реда 
вожње, а преко средстава јавног информисања и 
кориснике превоза. 
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Члан 17. 
Ред вожње, односно полазак из реда 

вожње или важења режима обављања превоза на 
линији брисаће се из регистра ако превозник: 

1) не отпочне обављати превоз по 
регистрованом реду вожње у року од 
три дана од дана почетка важења 
реда вожње; 

2) престане обављати превоз по 
регистрованом реду вожње дуже од 
пет дана узастопно; 

3) повремено пбуставља превоз по 
регистрованом реду вожње у укупном 
трајању дужем од десет дана у току 
важења реда вожње; 

4) са почетне аутобуске станице, 
односно стајалишта, не обавља 
полазак у време регистровано редом 
вожње дуже од 20 дана у периоду 
важења реда вожње, односно, у 
режим обављања превоза на линији, 
већ обављање поласка на линији 
започиње поред почетне аутобуске 
станице, односно са аутобуског 
стајалишта које није уписано као 
почетно у важећи ред вожње; 

5) на кога не гласи ред вожње, обавља 
превоз по регистрованом реду вожње 
другог превозника у укупном трајању 
дужем од 15 дана у току важења реда 
вожње. 

Ред вожње, односно полазак из реда 
вожње брисаће се из регистра и у случају када 
суд части привредне коморе Србије утврди да је 
превозник повредио добре пословне обичаје у 
превозу. 

Брисање реда вожње, односно поласка из 
регистра у случајевима из става 1. овог члана 
врши орган надлежан за регистрацију и оверу 
реда вожње. 

Превозник коме је брисан ред вожње, 
односно полазак из регистрованог реда вожње у 
случајевима из става 1. овог члана не може на тој 
релацији у следећа два регистрациона рока 
регистровати редове вожње са већим бројем 
полазака од броја полазака које има по 
извршеном брисању. 

Члан 18. 
Превозник може престати са обављањем 

линијског превоза под условом да је одјавио ред 
вожње, односно полазак из регистрованог реда 
вожње одељења за привреду и финансије 
општинске управе општине Житорађа, као органу 
надлежном за регистрацију и оверу реда вожње 
најкасније 10 дана пре престанка обављања 
линијског превоза и да је у истом року преко 
средстава јавног информисања или на други 
одговарајући начин најавио престанак обављања 
линијског превоза. 

Превозник који је одјавио ред вожње из 
става 1. овог члана не може на тој релацији у 
следећа два регистрациона рока регистровати 
редове вожње са већим бројем полазака од броја 
полазака које има по извршеној одјави. 

 
Члан 19. 

Превозник је дужан у линијском превозу 
примити сваког путника и ствари у границама 
расположивих места за путнике, односно корисне 
носивости возила, ако законом није другачије 
одређено. 

Превозник је дужан обезбедити превоз 
пртљага истовремено с превозом путника коме 
пртљаг припада. 

Ствари које се не сматрају ручним 
пртљагом не могу се смештати у делу возила у 
коме се налазе места за превоз путника. 

 
Члан 20. 

У возилу којим се обавља линијски превоз 
мора се налазити: 

1) важећи ред вожње, односно фотокопија 
важећег реда вожње оверена печатом и потписом 
овлашћеног лица превозника; 

2) важећи и оверен ценовник; 
3) општи услови превоза; 
4) истакнут, у доњем десном углу 

ветробранског стакла, назив линије са 
назначењем најмање једне успутне аутобуске 
станице или аутобуског стајалишта, односно 
места укрцавања и искрцавања ствари, који 
ближе одређује правац линије; 

5) уговор о раду возача или потврда да је 
возач запослен код превозника на кога је 
регистрован ред вожње. 

У аутобусу којим се обавља „БИС превоз“ 
мора бити и додатна табла са натписом „БИС“ и 
редним бројем аутобуса према броју укључених 
аутобуса у „БИС превозу“. 

У важећем и овереном ценовнику из става 
1. тачка 2. овог члана цена превоза по километру 
не може бити нижа од прописане цене. 

Влада утврђује најнижу цену међумесног 
превоза, по путном километру на основу цене 
коштања у јавном друмском превозу путника, на 
предлог Министарства надлежног за послове 
трговине. 

Цене услуге у општинском превозу 
утврђује се посебним актом који доноси 
скупштина општине или уговором. 

 
Члан 21. 

Пријем путника у возило и искрцавање 
путника у линијском превозу врши се на 
аутобуским стајалиштима која су унета у ред 
вожње. 

Члан 22. 
Аутобуско стајалиште мора имати 

прописане ознаке и изграђену, односно означену 



 

 
 
 
 
15. април 2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 28  Страна 9 
 

 
 

 

саобраћајну површину за заустављање аутобуса, 
извод из реда вожње и испуњавати друге 
прописане услове. 

Извод из реда вожње на аутобуским 
стајалиштима из става 1. овог члана дужан је 
поставити превозник. 

За коришћење аутобуског стајалишта не 
може се путницима и превозницима наплаћивати 
накнада. 

 
Члан 23. 

Превозник у линијском превозу путника 
дужан је да изда читко попуњену, нумерисану 
возну карту за одређену релацију са уписаним 

датумом путовања и ценом превоза и са 
заштитним знаком или печатом, превозника и 
нумерисану потврду за превоз путничког пртљага 
са заштитним знаком или печатом превозника 
пртљага. 

 
2. 1. Стајалишта на територији општине 

Житорађа 
 

Члан 24. 
За линијски превоз путника на територији 

општине Житорађа одређују се следећа аутобуска 
стајалишта: 
 

 
 

1. ПРАВАЦ ПРОКУПЉЕ 3. ПРАВАЦ ДУБОВО 

    Житорађа     Житорађа – чесма 

    Житорађа 1     Дебели Луг 

    Речица     Студенац 

    Лукомир 1     Топоница – р 

    Лукомир     Коњарник 

    Подина     Зладовац – р 

    Влахово 1     Каре 

    Влахово      Дубово 

    Влахово 2     Н. Момчилово 

     С. Момчилово 

2. ПРАВАЦ НИШ  

    Житорађа 4. ПРАВАЦ ПЕЈКОВАЦ 

    Житорађа ж.ст.     Глашинац 

    Јасеница 1     Ђакус 

    Јасеница     Пејковац 

    Бадњевац – р     Пејковац 1 

     Самариновац 

     Самариновац 1 

      Држановац 

  

 5. ПРАВАЦ Д. ЦРНАТОВО 

     Бадњевац 

     Доње Црнатово 

     Горње Црнатово-р 

     Горњи Дреновац 

     Доњи Дреновац 

  
3. Ванлинијски превоз 

 
Члан 25. 

 Ванлинијски превоз путника и ствари 
обавља се на основу писменог уговора 
закљученог између превозника и корисника 
превоза којим се утврђује нарочито: 

- релација са утврђеним полазиштем и 
одредиштем; 

- време обављања превоза, цена 
превоза и места укрцавања и 
искрцавања путника, односно места 
утовара и истовара ствари, 

У ванлинијском превозу путника, превозник 
може за једну вожњу закључити само један уговор 

који мора бити нумерисан и закључен само са 
једним корисником.  

Укрцавање и искрцавање путника у 
ванлинијском превозу врши се само у местима 
која су утврђена уговором из става 1. овог члана. 

Уговор на основу кога се обавља 
ванлинијски превоз путника и ствари мора бити 
попуњен читко, тачно и закључен пре постављања 
возила за укрцавање путника у полазишту. 

Уговор о превозу путника и списак путника, 
превозник мора да чува две године од дана 
обављеног превоза. 

У ванлинијском превозу путника, осим 
ванлинијског превоза из члана 26. став 1. ове 
одлуке, превозник мора да има доказ о уплати 
цене ванлинијског превоза – вожње, утврђене 
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уговором из става 1. овог члана, за све време 
обављања превоза. 

 
Члан 26. 

Као ванлинијски превоз путника сматра се 
и превоз радника из места становања на посао и 
са посла, односно ђака и студената из места 
становања до школе и из школе на основу 
писменог уговора, са посебним 
идентификационим возним исправама (недељна, 
месечна, годишња и сл.) и без примања других 
путника. 

Превозници који обављају ванлинијски 
превоз путника не могу укрцавати, искрцавати 
путнике на аутобуским стајалиштима. 

 
Члан 27. 

У аутобусу којим се обавља ванлинијски 
превоз путника мора се налазити примерак 
уговора на основу кога се обавља превоз, општи 
услови превоза, списак путника за које је уговорен 
превоз и у доњем десном углу ветробранског 
стакла истакнут натпис „Слободна вожња“. 

Списак путника из става 1. овог члана мора 
бити попуњен читко, закључен и оверен печатом 
превозника, пре постављања возила за укрцавање 
путника у полазишту. 

Списак путника из става 1. овог члана мора 
бити сачињен посебно за сваку вожњу садржану у 
уговору о превозу и у њему се не може налазити 
већи број имена путника од броја расположивих 
места уписаних у саобраћајној дозволи возила. 

У возилу којим се обавља ванлинијски 
превоз путника или ствари мора се налазити 
уговор о раду возача или потврда да је возач 
запослен код превозника који обавља ванлинијски 
превоз. 

 
IV ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 
 

Члан 28. 
Привредно друштво, друго правно лице, 

предузетник или физичко лице, ако је власник или 
прималац лизинга најмање једног регистрованог 
возила, може обављати превоз за сопствене 
потребе, и то: 

1) превоз ствари за задовољавање 
потреба у обављању своје делатности, а што 
подразумева превоз који привредно друштво, 
друго правно лице, предузетник или физичко лице 
обавља од производних објеката до својих 
магацина или од својих магацина до својих 
продајних објеката; 

2) превоз својих радника и превоз чланова 
породице радника за одлазак на одмор или 
рекреацију. 

Привредно друштво, друго правно лице, 
предузетник или физичко лице, може обављати 
превоз путника, ствари и возилима узетим у закуп, 

ако претходно испуни услове из става 1. овог 
члана. 

Превоз који обавља привредно друштво, 
друго правно лице, предузетник или физичко лице, 
од производних објеката до магацина или 
продајних објеката трећих лица или од својих 
магацина до продајних објеката трећих лица или 
између продајних објеката трећих лица, сматра се 
јавним превозом ствари. 

 
Члан 29. 

Превозом за сопствене потребе, у смислу 
ове одлуке, сматра се и превоз лица који врше: 

1) угоститељска привредна друштва, друга 
правна лица и предузетници који обављају 
угоститељску делатност, као и одмаралишта кад 
превозе своје госте: 

2) установе у области здравствене и 
социјалне заштите када превозе болеснике; 

3) туристичка привредна друштва, друга 
правна лица и предузетници који обављају 
туристичку делатност кад на основу посебног 
уговора превозе групе туриста без успутног 
примања путника; 

4) културне, просветне и спортске 
организације, удружења, заједнице и друге 
организације у тим областима када превозе своје 
ученике, студенте, наставно особље, односно 
своје чланове; 

5) организације које врше оспособљавање 
кандидата за возаче и 

6) привредна друштва, друга правна лица 
и предузетници који врше погребне услуге. 

 
Члан 30. 

У аутобусу којим се обавља превоз за 
сопствене потребе мора се налазити нумерисан и 
читко попуњен списак лица која се превозе, 
потписан од стране имаоца возила. 

Списак лица која се превозе мора бити 
закључен пре постављања возила за укрцавање у 
полазишту, а лица која се превозе морају са собом 
имати идентификационе исправе. 

У возилу којим се обавља превоз за 
сопствене потребе мора се налазити уговор о раду 
или потврда да је возач запослен код власника 
возила. 

Списак лица из става 1. овог члана чува се 
две године од дана обављеног превоза. 

На бочним странама или у доњем десном 
углу ветробранског стакла аутобуса и теретног 
моторног возила којим се обавља превоз за 
сопствене потребе мора бити натпис „Превоз за 
сопствене потребе“. 

У теретном моторном возилу којим се 
обавља превоз ствари за сопствене потребе, мора 
бити документ (отпремница и сл.) из кога се може 
утврдити власник и врста ствари које се превозе. 
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V НАДЗОР 
 

Члан 31. 
Послове инспекцијског надзора над 

спровођењем одредаба закона и ове одлуке у 
обављању локалног превоза и то: ванлинијског 
превоза путника, линијског и ванлинијског превоза 
ствари и превоза за сопствене потребе лица и 
ствари врши општинска управа општине Житорађа 
– одељење за привреду и финансије, преко 
надлежне инспекцијске службе. 

 
Члан 32. 

Овлашћено лице општинске управе 
општине Житорађа – одељење за привреду и 
финансије, у вршењу послова инспекцијског 
надзора над применом закона и ове одлуке, којим 
се уређује локални превоз има право и дужност 
да: 

1) прегледа возила којима се обавља 
превоз у друмском саобраћају и контролише 
потребну документацију за возила (путне налоге 
за возила, уговоре о закупу возила, товарне 
листове, саобраћајне дозволе и друго); 

2) прегледа аутобуска стајалишта и другу 
документацију привредног друштва у вези са 
обављањем делатности; 

3) контролише важеће и оверене редове 
вожње, уговоре о ванлинијском превозу са 
списковима путника и другу документацију у вези 
са обављањем делатности јавног превоза; 

4) контролише отпремнице, спискове 
радника и других лица која имају право на превоз 
за сопствене потребе и друге документе у вези са 
обављањем превоза ствари и лица за сопствене 
потребе; 

5) утврђује идентитет превозника, возног 
особља и других одговорних лица за обављање 
превоза контролом личних карата и других 
одговарајућих исправа; 

6) контролише превозна документа у 
обављању јавног превоза и превоза за сопствене 
потребе; 

7) контролише уговоре, превозне исправе и 
пословање наручилаца превоза, односно 
корисника превоза који се односе на превоз. 

 
Члан 33. 

Овлашћено лице општинске управе 
општине Житорађа – одељење за привреду и 
финансије, у вршењу послова инспекцијског 
надзора над применом закона и ове одлуке, којим 
се уређује локални превоз има овлашћења да: 

1) подноси захтев за брисање реда вожње 
када утврди да превозник не обавља линијски 
превоз путника у складу са овереним редом 
вожње; 

2) нареди отклањање недостатака у 
погледу: 

- испуњености прописаних услова и начина 
за обављање јавног превоза и превоза за 
сопствене потребе; 

- прописаних услова аутобуских 
стајалишта; 

- уредне контроле техничке исправности 
возила; 

- придржавање реда вожње и  
- пословања превозника и извршевања 

задатака и послова посаде возила; 
3) забрани превоз и употребу саобраћајних 

средстава ако се превоз обавља, односно 
средства употребљавају противно прописима; 

4) искључи возило којим се врши јавни 
превоз и превоз за сопствене потребе противно 
одредбама закона и ове одлуке, одреди место 
паркирања и одузме саобраћајну дозволу  и 
регистарске таблице у трајању од пет дана, а у 
случају поновног искључења возила истог 
превозника, привредног друштва, другог правног 
лица, предузетника или физичког лица у трајању 
од десет дана; 

5) привремено одузме возило које је 
употребљено за извршење прекршаја или 
привредног преступа, до правоснажног окончања 
прекршајног, односно поступка за привредне 
преступе и изда потврду о одузимању возила; 

6) привремено одузме идентификациону 
исправу, којом је утврђено право на обављање 
делатности, до отклањања утврђене 
неправилности и изда потврду о одузимању исте; 

7) изриче и наплаћује новчане казне на 
лицу места када је то предвиђено законом или 
овом одлуком. 

Члан 34. 
Превозник, односно физичко или правно 

лице, коме је у вршењу јавног превоза или 
превоза за сопствене потребе искључено возило, 
дужан је да на месту паркирања које му је 
одређено, обезбеди возило. 

 
Члан 35. 

Против решења овлашћеног лица 
општинске управе општине Житорађа, може се 
изјавити жалба Министарству у року од осам дана 
од дана достављања  

Жалба изјављена против решења из става 
1. овог члана не одлаже извршење решења. 

 
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 

динара казниће се за привредни преступ 
привредно друштво или друго правно лице ако: 

1) је на крову возила којим се обавља 
превоз путника или ствари у друмском саобраћају, 
стављено пословно име, односно фирма или 
други натпис (члан 4. став 7.); 
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2) се у возилу којим се обавља превоз 
путника, односно лица, налази таксиметар (члан 4. 
став 8.); 

3) обавља јавни ванлинијски превоз 
путника или јавни превоз ствари, а није 
регистрован за обављање те врсте превоза или 
ако не испуњава услове утврђене законом и овом 
одлуком у погледу опремљености (члан 5.став 2.); 

4) обавља јавни линијски превоз путника, а 
није регистрован за обављање те врсте превоза 
или ако не испуњава услове утврђене законом и 
овом одлуком у погледу опремљености ( члан 5. 
став 1.); 

5) превоз за сопствене потребе обавља 
привредно друштво и друго правно лице, а не 
испуњава услове утврђене овим законом у 
погледу опремљености, осим за путничке 
аутомобиле (члан 5. став 3.); 

6) користи аутобуска стајалишта која 
општина није одредила за одређену врсту 
линијског превоза путника (члан 21. и 24.); 

7) отпочне и обавља линијски превоз без 
регистрованог и овереног реда вожње (члан 14. 
став 1.); 

8) у току важења реда вожње привремено 
обустави линијски превоз супротно одредби члана 
13. став 2.; 

9) у линијском превозу не прими путнике и 
ствари у границама расположивих места за 
путнике, односно корисне носивости возила (члан 
19. став 1); 

10) обустави обављање линијског превоза 
супротно одредби члана 18; 

11) за коришћење аутобуског стајалишта 
наплаћује накнаду (члан 22. став 3.); 

За привредни преступ из става 1. овог 
члана казниће се новчаном казном од 30.000 до 
100.000 динара и одговорно лице у привредном 
друштву или другом правном лицу. 

За привредни преступ из става 1. тачка 1), 
2) и 10) овог члана може се одговорном лицу 
изрећи и заштитна мера забране вршења 
дужности у трајању од шест месеци до три године 
у чијем је обављању извршена радња из става 1. 
тачка 1), 2) и 10) овог члана. 

За привредни преступ из става 1. тачка 3), 
4), 6), 7), 9) и11) овог члана може се одговорном 
лицу изрећи и заштитна мера забране вршења 
дужности у трајању од шест месеци до две године 
у чијем је обављању извршена радња из става 1. 
тачка 3), 4), 6), 7), 9) и 11) овог члана. 

 
Члан 37. 

Новчаном казном од 150.000 до 600.000 
динара казниће се за прекршај привредно друштво 
или друго правно лице ако: 

1) обавља превоз возилима која не 
испуњавају услове утврђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима или 

прописима о стандардима за поједине врсте 
возила (члан 4. став 1.); 

2) обавља јавни превоз и превоз за 
сопствене потребе возилима која нису редовно 
одржавана и контролисана (члан 4. став 2.); 

3) обавља превоз у друмском саобраћају 
возилима која нису регистрована на територији 
Републике Србије (члан 4. став 3.); 

4) користи возило за време трајања 
искључења које је у вршењу инспекцијског надзора 
искључено из саобраћаја (члан 4. став 4.); 

5) у возилу нема путни налог за возило 
попуњен, потписан и оверен на прописан начин 
(члан 4. став 5.); 

6) превозник на кога гласи регистрован и 
оверен ред вожње пренесе ред вожње на другог 
превозника ( члан 14. став 6.); 

7) не обавести кориснике превоза о 
почетку обављања линијског превоза (члан 14. 
став 8.); 

8) се не придржава регистрованог и 
овереног реда вожње (члан 16. став 1.); 

9) пријем путника у возило и искрцавање 
путника из возила не врши на аутобуским 
стајалиштима која су унета у регистровани и 
оверени ред вожње (члан 21.); 

10) ванлинијски превоз путника или ствари 
обавља супротно одредби члана 25. став 1. 

11) у ванлинијском превозу путника 
превозник закључи више од једног уговора за 
једну вожњу (члан 25. став 2.); 

12) укрцавање и искрцавање путника у 
ванлинијском превозу не врши искључиво у 
местима која су утврђена уговором (члан 25. став 
3.); 

13) уговор на основу кога се обавља 
ванлинијски превоз путника и ствари није попуњен 
читко или тачно или није закључен пре 
постављања возила за укрцавање путника у 
полазишту (члан 25. став 4.); 

14) ванлинијски превоз путника или ствари 
обавља супротно одредби члана 26. став 1.; 

15) у ванлинијском превозу путника 
укрцава и искрцава путнике на аутобуским 
стајалиштима (члан 26. став 2.); 

16) обавља превоз за сопствене потребе 
супротно одредбама члана 28. став 1. и 2.; 

17) у обављању превоза за сопствене 
потребе превози ствари од производних објеката 
до магацина или продајних објеката трећих лица, 
или од својих магацина до продајних објеката 
трећих лица или између продајних објеката трећих 
лица (члан 28. став 3.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара и 
одговорно лице у привредном друштву, односно у 
другом правном лицу. 

Новчаном казном од 80.000 до 200.000 
динара казниће се предузетник за прекршај из 
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става 1. тачка 1), 2), 3), 4), 5), 10), 11), 12), 13), 14), 
15), 16) и 17) овог члана. 

Новчаном казном од 50.000 до 120.000 
динара казниће се физичко лице за прекршај из 
става 1. тачка 1), 2), 3), 4), 5), 16) и 17) овог члана. 

 
Члан 38. 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 
динара казниће се за прекршај привредно друштво 
или друго правно лице ако: 

1) обавља јавни превоз супротно 
одредбама закона, ове одлуке и општим условима 
превоза (члан 2.); 

2) у возилу којим обавља јавни превоз 
путника превози лица, животиње и ствари 
супротно одредби члана 11. став 2.; 

3) пре почетка обуставе линијског превоза 
о томе не обавести Општинску управу општине 
Житорађа – одељење за привреду и финансије ( 
члан 16. став 3.); 

4) у средствима информисања није најавио 
престанак обављања линијског превоза (члан18. 
став 1.); 

5) у возилу којим обавља линијски превоз 
нема истакнут назив линије на прописан начин 
(члан20. став 1. тачка 4.); 

6) у возилу којим се обавља линијски 
превоз нема уговор о раду возача или потврду да 
је возач запослен код превозника на кога је 
регистрован ред вожње (члан20. став 1. тачка 5.); 

7) у аутобусу којим обавља ванлинијски 
превоз путника нема примерак уговора на основу 
кога се обавља превоз, опште услове превоза, 
списак путника за које је уговорен превоз и у 
доњем десном углу ветробранског стакла истакнут 
натпис: „Слободна вожња“ (члан 27. став 1.); 

8) у обављању ванлинијског превоза 
путника није попунило читко, закључило и оверило 
печатом превозника списак путника пре 
постављања возила за укрцавање путника у 
полазишту (члан 27. став 2.); 

9) списак путника којим се обавља 
ванлинијски превоз путника није сачињен посебно 
за сваку вожњу садржану у уговору о превозу или 
се у њему налази већи број имена путника од 
броја расположивих места уписаних у 
саобраћајној дозволи ( члан 27. став 3.); 

10) се у возилу којим се обавља 
ванлинијски превоз путника или ствари не налази 
уговор о раду возача или потврда да је возач 
запослен код превозника који обавља ванлинијски 
превоз (члан 27. став 4.); 

11) обавља превоз путника за сопствене 
потребе супротно одредби члана 30. став 1.; 

12) се у возилу којим се обавља превоз за 
сопствене потребе не налази уговор о раду или 
потврда да је возач запослен код власника возила 
(члан 30. став 3.); 

13) обавља превоз за сопствене потребе, 
путника или ствари супротно одредби члана 30. 
став 5.; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 10.000 до 40.000 динара и 
одговорно лице у привредном друштву, односно 
другом правном лицу. 

Новчаном казном од 25.000 до 100.000 
динара казниће се предузетник за прекршај из 
става 1. тачка 1), 2), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) 
овог члана. 

Новчаном казном од 25.000 до 80.000 
казниће се физичко лице за прекршај из става 1. 
тачка 11), 12) и 13) овог члана. 

 
Члан 39. 

Новчаном казном од 50.000 до 300.000 
динара казниће се за прекршај привредно друштво 
или друго правно лице ако: 

1) аутобус којим се обавља превоз нема на 
бочним странама исписано пословно име, односно 
фирму (члан 4. став 6.); 

2) теретно моторно возило којим се 
обавља превоз нема на бочним вратима, односно 
на бочним странама кабине исписано пословно 
име, односно фирму (члан 4. став 6.); 

3) пословно име, односно фирма нису на 
возилу исписани на начин прописан чланом 4. 
став 6.; 

4) превозник или посада возила на захтев 
корисника превоза не да на увид опште услове 
превоза (члан2. став 3.); 

5) ствари које се не сматрају ручним 
пртљагом смешта у део возила за смештај путника 
(члан 19. став 3.); 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара и 
одговорно лице у привредном друштву, односно 
другом правном лицу. 

Новчаном казном од 20.000 до 80.000 
динара казниће се предузетник за прекршај из 
става 1. тачка 1), 2), 3) и 4) овог члана. 

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 
динара казниће се физичко лице за прекршај из 
става 1. тачка 1), 2) и 3) овог члана. 

 
Члан 40. 

Новчаном казном од 150.000 до 500.000 
динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

1) је на крову возила којим се обавља 
превоз путника или ствари у друмском саобраћају, 
стављена фирма или други натпис (члан 4. став 
7.); 

2) се у возилу којим се обавља превоз 
путника, односно лица налази таксиметар (члан 4. 
став 8.); 

3) обавља ванлинијски превоз путника, или 
јавни превоз ствари, а није регистрован за 
обављање те врсте превоза или ако не испуњава 
услове утврђене законом и овом одлуком у 
погледу опремљености (члан 5. став 2.); 

4) обавља превоз за сопствене потребе, а 
не испуњава услове утврђене законом у погледу 
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опремљености, осим за путничке аутомибиле 
(члан 5. став 3.). 
 

 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о јавном превозу у друмском 
саобраћају на територији општине Житорађа 
(„Службени лист Града Ниша“, број 19/96). 

 
Члан 42. 

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

 
Број: 344-495/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
                                                                                                     

 
 

   3. 
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), чл. 2. и 4. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), 
члана 35. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС“, бр. 101/05, 116/08 и 111/09), члана 40. 
Статута општине Житорађа („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 
 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној  15. априла 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЖИТОРАЂА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком одређују се комуналне 
делатности и начин организовања њиховог 
обављања на територији општине Житорађа, као и 
надзор над њиховим вршењем. 
 

Члан 2. 
 Комуналне делатности у смислу ове Одлуке 
су делатности пружања комуналних услуга од 
значаја за остваривање животних потреба 
физичких и правних лица на подручју општине. 
 

 

Члан 3. 
 Комуналним делатностима у смислу Закона 
и ове одлуке, сматрају се: 

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

атмосферских и отпадних вода; 
3. производња и дистрибуција топлотне 

енергије; 
4. управљање комуналним отпадом; 
5. градски и приградски превоз путника; 
6. управљање гробљима и погребне 

услуге; 
7. управљање јавним паркиралиштима; 
8. обезбеђивање јавног осветљења; 
9. управљање пијацама; 
10. одржавање улица и путева; 
11. одржавање чистоће на површинама 

јавне намене; 
12. одржавање јавних зелених површина; 
13. димничарске услуге; 
14. делатност зоохигијене. 

 
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
1. ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 4. 
Комуналну делатност могу обављати јавно 

предузеће, привредно друштво, предузетник или 
други привредни субјект. 

Поверавање обављања комуналне 
делатности врши се на основу одлуке скупштине 
општине о начину обављања комуналне 
делатности и уговора о поверавању, на период од 
5. година, осим када се оснива јавно предузеће. 

На поступак поверавања обављања 
комуналне делатности када вршилац добија право 
да финансирање обављања комуналне 
делатности обезбеђује у целости или делимично 
наплатом накнаде од корисника услуге, примењују 
се одредбе закона којим се уређују концесије. 

Уколико је одлуком скупштине о начину 
обављања комуналне делатности предвиђено да 
ће комуналну делатност обављати јавно 
предузеће, црква или верска заједница, вршилац 
комуналне делатности се може одредити одлуком 
о начину обављања комуналне делатности. 

На поступак поверавања обављања 
комуналне делатности чије се финансирање врши 
из буџета општине, примењују се одредбе закона 
којим се уређују јавне набавке.  

 
Члан 5. 

Комуналне делатности на подручју 
општине Житорађа обавља Јавно комунално 
предузеће Житорађа и Јавно предузеће за 
изградњу Житорађа (у даљем тексту: Јавно 
предузеће). 
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Поједине комуналне делатности односно 
обављање тих делатности скупштина општине 
Житорађа може посебном одлуком поверити 
другом предузећу или предузетнику. 

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

1) назив комуналне делатности која се 
поверава, 

2) услове обављања комуналне 
делатности, 

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

4) шта треба да садржи писмена понуда, 
5) рок достављања писмених понуда, 
6) време на које се поверавање врши. 
Општинско веће бира најповољнијег 

понуђача те предлаже скупштини општине да 
донесе посебну одлуку о поверавању одређених 
делатности. 

Након доношења одлуке скупштине 
општине о поверавању обављања комуналне 
делатности предузећу или предузетнику са истим 
закључује уговор о обављању комуналне 
делатности. 

 
2. ОБУСТАВА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 6. 
Испорука комуналне услуге не може се 

ускратити кориснику осим у случају када корисник: 
- комуналну услугу користи ненаменски 

преко дозвољеног обима или другог прописаног 
услова, 

- комуналну услугу користи самовласно без 
одобрења надлежног вршиоца комуналне 
делатности, 

- комуналну услугу врши преко објеката, 
уређаја и инсталације које не испуњавају 
прописане техничке, санитарне, грађевинске и 
друге услове. 

По престанку разлога за ускраћивање 
комуналне услуге, вршилац комуналне делатности 
је дужан да у року од два дана од дана 
подношења захтева корисника настави са 
пружањем комуналних услуга. 

Разлоге за ускраћивање комуналне услуге 
као и престанак трајања истих утврђује вршилац 
комуналне делатности. 

 
Члан 7. 

Пружање комуналних услуга врши се 
трајно и континуирано. 
У случају да дође до поремећаја или 

прекида у пружању комуналних услуга, Јавно 
предузеће које врши комуналну делатност дужно 

је да преко средстава јавног информисања или на 
неки други погодан начин обавести кориснике о 
дужини трајања тих сметњи односно прекида. 

О случајевима из претходног става 
вршилац комуналне делатности дужан је одмах да 
обавести комуналну инспекцију с којом ће 
споразумно одредити: 

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

корисника комуналних услуга. 
 

Члан 8. 
Пружање комуналне услуге не може се 

вршити за објекте без одобрења за грађење 
издатог од стране надлежног органа управе, осим 
у случају предвиђеним законом. 

Сваки корисник коминалне услуге дужан је 
да пријави надлежном јавном 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. 

 
3. ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Члан 9. 
Јавно предузеће које врши комуналну 

делатност одлучује уз сагласност скупштине 
општине Житорађа о цени комуналних услуга коју 
плаћају непосредни корисници и то о цени: 

1) испоруке воде и одвођење и 
пречишћавање употребљене воде, 

2) изношење кућног отпада, 
3) чишћења септичких јама, 
4) погребних услуга 
5) пијачне услуге и  
6) зоохигијенске услуге 
 

Члан 10. 
Елементи за образовање цене комуналних 
услуга чине: 
1.врста, обим и квалитет комуналних 

услуга утврђених стандардима и нормативима 
прописаним овом одлуком,  

2.вредност средстава ангажованих у 
пружању услуга, 
3.обим и квалитет уложеног рада у 
обављању комуналних услуга, 
4.висина материјалних трошкова у 

обављању комуналних услуга, према стандардима 
и нормативима утрошка енергије, материјалних и 
других трошкова, или планским калкулацијама, 

5.другим елементима у зависности од 
услова на тржишту и специфичности комуналних 
услуга. 
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Члан 11. 
Образовање цена комуналних услуга врши 

се на основу елемената из члана 10. ове одлуке. 
Јавно предузеће које врши комуналну 

делатност врши наплату комуналних услуга путем 
наплате од грађана и правних лица. 

Рачуни обједињене наплате комуналних 
услуга се корисницима услуга обавезно 
достављају. 

 
Члан 12. 

У случају штрајка запослених у јавном 
предузећу које обавља комуналну делатност мора 
се обезбедити минимум у процесу рада у 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: 

1) послове пречишћавања и 
дистрибуције воде за пиће, 

2) послове одвођења отпадних вода, 
3) послова изношења кућног отпада, 
4) послова сахрањивања. 

 
4.СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

 
Члан 13. 

Снабдевае водом за пиће је снабдевање 
водом, прерада односно пречишћавање воде и 
испорука воде корисницима за пиће, санитарне 
потребе и напајање стоке, водоводном мрежом до 
мерног инструмента потрошача-водомера. 

 
Члан 14. 

Послове пречишћавања и дистрибуције 
воде на територији општине Житорађа врши Јавно 
комунално предузеће Житорађа ( у даљем тексту: 
Јавно комунално предузеће). 

 
Члан 15. 

Објекти, инсталације, уређаји, постројења, 
резервоари, разводна мрежа са арматурним 
деловима и прикључцима до водомера, сматрају 
се објектима јавног водовода. 

 
Члан 16. 

У вршењу послова пречишћавања и 
дистрибуције воде, јавно комунално предузеће је 
дужно: 

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

2) да врши текуће и инвестиционо 
одржавање јавног водовода, 

3) да обезбеде стручно и брижљиво 
техничко руковање објектима јавног водовода, 

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

5) да обезбеде правилно функционисање 
објеката и постројења јавног водовода, 

6) да предузима потребне мере ради 
заштите објеката јавног водовода, 

7) да предузимају потребне мере заштите 
воде од загађења, а да у случају загађења одмах 
обуставе снабдевање водом, а да обавесте 
кориснике о узроку прекида у снабдевању, 

8) да се старају о исправности јавних 
чесми и да их одржавају, 

9) да дају услове за прикључење на јавни 
водовод новим корисницима, 

10) да врше и друге послове везане за 
снабдевање корисника водом, 

11) да путем средстава јавног 
информисања обавести кориснике о планираним и 
очекиваним сметњама у испоруци и евентуалним 
искључењима. 

 
Члан 17. 

Јавно комунално предузеће је дужно да 
кориснике снабдевају довољном количином воде 
за пиће, чији квалитет одговара утврђеним 
стандардима и прописима. 

 
Члан 18. 

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

1) здравствене установе, 
2) јединице за заштиту од пожара, 
3) школе и дечје установе, 
4) произвођачи основних прехрамбених 

намирница, 
5) грађани, 
6) остали корисници услуга. 
О преузетим мерама ограничења испоруке 

воде појединим корисницима јавно комунално 
предузеће обавештава надлежни орган, 
комуналну инспекцију и ширу јавност. 

 
Члан 19. 

За прикључивање објеката на водоводну 
мрежу овлашћено је надлежно јавно комунално 
предузеће Житорађа, а трошкови прикључка, 
набавка и уградња водомера падају на терет 
корисника. 

Висину трошкова прикључења на јавни 
водовод утврђује јавно комунално предузеће уз 
сагласност скупштине општине Житорађа. 

Корисник може сам да изврши одређене 
земљане радове неопходне за израду прикључака 
(ископ канала, израда шахте) под надзором јавног 
комуналног предузећа, под условом да је 
претходно прибавио ближе услове за прикључење 
на јавни водовод. 
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У случају потребе, када се ради о смањењу 
капацитета воде у летњем периоду, јавно 
комунално предузеће може увести рестрикцију у 
испоруци воде. 

Корисници су обавезни да поштују уведене 
мере рестрикције и рационализације. 

Достављање и замену водомера врши 
искључиво јавно комунално предузеће. 

 
Члан 20. 

Водомери-мерни инструменти се 
постављају у шахту, на грађевинској парцели 
корисника и на приступачном месту, које 
дефинише и одређује јавно комунално предузеће. 
Корисник услуга сноси трошкове набавке, уградње 
и одржавања мерних инструмената. 

Изузетно, уз писмену сагласност јавног 
комуналног предузећа, водомери се могу 
постављати у подрумске или друге погодне 
просторије. 

Услове за изградњу шахте одређује 
надлежно јавно комунално предузеће на основу 
донетог правилника и прописа о стандардима. 

Уколико постојећа шахта не испуњава 
услове из претходног става овог члана, по налогу 
јавног комуналног предузећа, корисник је дужан 
исту довести у исправно стање у року од 60 дана 
од дана пријема налога. 

Ако корисник не поступи у складу са 
одредбама претходног става овог члана, јавно 
комунално предузеће може привремено до 
отклањања утврђених недостатака, ускратити 
снабдевање водом из јавног водовода. 

 
Члан 21. 

За свако оштећење или квар на јавном 
водоводу као и водомеру, корисник одмах подноси 
пријаву јавном комуналном 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 јавног комуналног предузећа, а 
све 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 22. 

Потрошња воде мери се водомером. 
Изузетно у случају квара на водомеру, 

потрошња воде може се одредити проценом коју 
врши овлашћени радник јавног комуналног 
предузећа, на основу просечне потрошње у 
претходном периоду и важећих норматива. 

Контролу и очитавање водомера врши 
јавно комунално предузеће путем овлашћених 
радника. 

Корисници су дужни да у сваком моменту 
обезбеде несметан приступ водомеру 
овлашћеним радницима из претходног става овог 
члана. 

Члан 23. 
За испоручену воду, јавном комуналном 

предузећу припада накнада. Накнаду за 
испоручену воду плаћају сви корисници. 

Накнада за испоручену воду плаћа се по 
метру кубном испоручене воде. 

 
Члан 24. 

Са јавне чесме може се користити само 
вода за пиће. 

Члан 25. 
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 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, након три узастопна 
очитавања водомера, 

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 комунално предузеће 
искључивањем корисника из 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 надлежног јавног комуналног предузећа. 
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Члан 26. 
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 и 
прикључивања система за наводнавање на јавни 
водовод, 

6. напајање стоке, прање веша и прање 
моторних и других возила на јавним чесмама, 

7. да сва домаћинства која су прикључена 
на водоводну мрежу, не могу да имају 
алтернативно снабдевање водом (бунар, 
каптажа), без физичког одвајања делова мрежа 
различитих извора водоснабдевања, 

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

9. сметање и спречавање овлашћеног 
лица у вршењу послова у складу са законом и 
овом одлуком, 

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

 
5. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ БУНАРА И 

ЧЕСМИ 
Члан 27. 

Одржавање јавних чесми и бунара је 
одржавање артеских бунара ( и пумпи), 
субартеских бунара и каптажа. 

 
Члан 28. 

Изворишта за снабдевање водом су: 
- јавне чесме, 
- артески бунари (са пумпама) 
- субартески бунари, 
- каптаже. 
Артески бунари су извори са воденим 
стубом изнад земље и живим током воде. 
У артеске бунаре или субартеске се 

уграђују класичне пумпе за пумпање воде чија је 
издашност смањена. 

Субартески бунари су извори са воденим 
стубом испод нивоа земље који се могу користити 
искључиво уз доградњу направа на пумпање воде. 

Каптаже су грађевине са којих се сакупља 
изворна вода и усмерава у сабирни базен. 

 
Члан 29. 

Одржавање јавних чесми и бунара 
подразумева текуће и инвестиционо одржавање. 

Текуће одржавање обухвата уређење око 
изворишта за снабдевање водом, само 
извориште, делове пумпе, као и одвод воде до 
канализационе мреже, бактериолошку и хемијску 
исправност воде. 

Инвестиционо одржавање обухвата 
ревитализацију комплетног бунара за случај 
смањене издашности истог или престанка рада 
(замену филтера, продувљавање или испирање 
истог и анализу и оцену квалитета воде). 

 
Члан 30. 

Одржавање изворишта за снабдевање 
водом врши Јавно комунално предузеће 
Житорађа по налогу комуналног инспектора. 

 
 
6. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 
 
а) ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 
 

Члан 31. 
Одвођење атмосферских вода у смислу 

ове одлуке је сакупљање и одвођење 
атмосферских и површинских вода са јавних 
површина одводним каналима-јарковима или на 
други начин. 

Члан 32. 
Сопственици односно корисници 

стамбених, пословних и других објеката као и 
неизграђених грађевинских парцела, дужни су да 
ископају отворене канале-јаркове испред својих 
објеката-парцела, редовно да их одржавају 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 овог члана  издаје одељење за 
привреду и финансије општинске управе и исти 
доставља подносиоцу захтева у писменој форми. 

 
Члан 33. 

Пре отпочињања радова на изградњи 
приступног пута од јавног пута до својих објеката 
инвеститори су дужни да претходно прибаве 
услове за изградњу приступног пута, које издаје 
одељење за привреду и финансије општинске 
управе у писменој форми. 

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 34. 

У случају да субјекти из члана 32. ове 
одлуке не изврше своје обавезе сходно члану 32. 
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став 1. ове одлуке, комунална инспекција 
решењем налаже извршење прописаних обавеза. 

У случају неизвршења решења комуналног 
инспектора, од стране субјекта из члана 32. ове 
одлуке, комунални инспектор налаже извршавање 
тих обавеза надлежном јавном предузећу. 

Надлежно јавно предузеће извршава налог 
комуналног инспектора о трошку субјеката из 
члана 32. став1. ове одлуке. 

 
Члан 35. 

У циљу заштите објеката за одвођење 
атмосферских вода забрањено је: 

1. испуштање и исипање отпадних вода и 
других течности, осим атмосферских вода, 

2. испуштање у канале фекалних вода из 
септичких јама и осоке из ђубришта, 

3. бацање отпада, смећа, угинулих 
животиња и др. у канале, 

4. засипање канала грађевинским и другим 
материјалом, 

5. оштећење канала, попуста, каналских 
мостова и других објеката за одвођење 
атмосферских вода. 

 
б) ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ И ОСОЧНИХ 

ЈАМА 
Члан 36. 

У насељу где не постоји канализација или 
где постоји али је исту немогуће користити због 
природних услова, морају се градити 
непропустиве септичке јаме. 

Септичке јаме, пољски клозети и осочне 
ђубришне јаме морају бити саграђени према 
грађевинским прописима уз претходно 
прибављена одобрења надлежних општинских 
органа. 

Септичке и осочне јаме морају бити 
изграђене ван објеката и на прописној удаљености 
од суседног дворишта, осим ако се суседи 
другачије не договоре и о томе сачине писани 
документ. 

Члан 37. 
Чишћење септичких јама врши надлежно 

предузеће или предузетник. 
 

Члан 38. 
Забрањено је испуштање отпадних вода из 

канализације, септичких јама, клозета и осока из 
депонија за ђубре у реке, канале, бунаре, на 
путеве и друге јавне површине као и њихово 
повезивање са кишном канализацијом. 

 
Члан 39. 

Септичке јаме, депоније за ђубре и осочне 
јаме се морају чистити и одржавати за што су 
одговорни њихови власници односно корисници. 

На захтев корисника услуге предузеће или 
предузетник, дужни су извршити чишћење 
септичке јаме најкасније у року од 48 часова од 
момента подношења захтева. 

Члан 40. 
 У случају да власници односно корисници 
објеката поступају супротно члану 39. ове одлуке и 
након предузетих мера од стране комуналног 
инспектора, комунални инспектор налаже 
чишћење септичких јама преко надлежног 
предузећа или предузетника о трошку власника, 
односно корисника. 

 
Члан 41. 

Чишћење септичких јама врши се 
специјалним возилима-цистернама. 

 
Члан 42. 

За чишћење септичких јама корисници 
услуга плаћају накнаду према утврђеној цени. 

 
Члан 43. 

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 44. 

Корисници пољских нужника дужни су да 
исте редовно одржавају у хигијенски исправном 
стању те да редовно врше хлорисање сенгрупа. 
  
 7. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 
 
 а) изношење комуналног отпада 
 

Члан 45. 
Под управљањем комуналним отпадом 

подразумевају се мере организованог чишћења, 
изношења и одвожења кућног отпада, дворишног 
отпада и отпада са јавних површина. У кућни 
отпад у смислу ове одлуке спадају сви отпаци из 
стамбеног, пословног простора, кућног и 
дворишног отпада и отпада са јавних површина у 
насељеним местима општине Житорађа, осим 
индустријског отпада и опасних материја. 

 
Члан 46. 

Изношење кућног отпада са приватних и 
јавних површина врши предузеће PORR-
WERNER& WEBER Prokuplje DOO којем је 
одлуком скупштине општине и уговором поверена 
комунална делатност изношења кућног отпада. 

 
Члан 47. 

Под кућним отпадом 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 контејнере. 
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У отпад из претходног става ове одлуке 
спадају:  

1. отпаци из станова и стамбених зграда 
(прашина, крпе, хартије, угашен пепео, мање 
амбалаже, отпаци од воћа и друге хране и сл.), 

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

Под кућним отпадом не сматрају се: 
1. индустријски и пољопривредни отпаци, 
2. кабасти отпаци (расходовани-

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

3. стајско ђубриво, 
4. лешеви угинулих животиња,  
5. 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 48. 

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

 
Члан 49. 

Изношење кућног отпада прописано овом 
одлуком обавеза је за све грађане, све 
предузетнике, сва правна лица и друге 
организације и заједнице на подручју општине 
Житорађа. 

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

 
Члан 50. 

Изношење кућног отпада из дворишта, 
стамбених зграда и пословних просторија  врши се 
једном недељно. 

Уколико комунални инспектор  процени да 
је корисницима из става 1. овог члана због 
побољшања хигијене потребно чешће изношење 
отпада него што је то прописано овом одлуком, 
наложиће повећани обим вршења ових услуга. 

 
Члан 51. 

Кућни отпад се држи у судовима за отпад. 
У насељима и улицама где не постоје 

услови за прилаз комуналним возилима , 

надлежни комунални инспектор у сарадњи са 
предузећем одредиће пунктове за сакупљање 
кућног отпада. 

Пунктове за сакупљање кућног отпада 
одредиће предузеће према условима које утврди 
надлежни општински орган за послове урбанизма. 

Обавезују се грађани да своје судове за 
кућни отпад износе на обележене пунктове по 
утврђеном распореду. 

 
Члан 52. 

Кућни отпад се сакупља у одговарајућим 
посудама – канте за отпад или у контејнере. 

Канте за отпад и контејнере одржава 
предузеће које врши одношење отпада. 

 
Члан 53. 

Судови за кућни отпад држе се у простору 
намењеном за ове сврхе. 

Судови за кућни отпад у својини грађана 
морају бити постављени у дворишту до улице 
којом се креће возило за одвожење отпада. 

 
Члан 54. 

У посуде за кућни отпад забрањено је 
бацати жар, животињске лешеве, кабасте 
предмете, отпадни материјал и друге чврсте 
предмете. 

 
Члан 55. 

Забрањује се: 
- отпад из канте просипати ван места 

одређеног за то, 
- на било који начин палити отпад у 

судовима за отпад, 
- у судовима за отпад или поред њих 

стављати материјал који не спада у 
кућни отпад, 

Расути отпад при утовору и превозу мора 
се одмах сакупити и место почистити. 
 

Члан 56. 
При изношењу кућног отпада предузеће из 
члана 46. ове одлуке, дужно је: 
- да приликом изношења отпада посуде 

потпуно испразни и покупи отпад који се налази 
око посуда, 

- да расути отпад приликом узимања 
пражњења посуда очисти са одговарајућих 
површина, 

- да посуде за отпад по пражњењу врати 
на место на коме су биле, 

- да приликом изношења отпада судовима 
за отпад рукује пажљиво и чува од оштећења, 

- да врши изношење отпада како је то 
предвиђено распоредом. 

Забрањено је паркирање возила испред и 
око посуда за отпад. 
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Члан 57. 
Изношење земље и шута субјекти из члана 

49. став 1. ове одлуке врше сами, на места и под 
условима које одреди ЈП за изградњу Житорађа, у 
складу са урбанистичким плановима. 

Субјекти који врше изношење материјала 
из претходног става овог члана обавезни су да 
изнешен материјал разгрну и поравнају према 
издатим условима од стране ЈП за изградњу 
Житорађа. 

 
Члан 58. 

Грађевински шут одлаже се искључиво на 
депоније-места за одлагање за ту врсту шута. 

Забрањено је изношење грађевинског шута 
ван места одређених за то. 

Забрањено је изношење грађевинског шута 
по насељеним местима од стране неовлашћених 
лица. 

 
Члан 59. 

Одржавање депонија подразумева 
опремање депонија-места за одлагање 
грађевинског шута за безбедно одлагање, 
неутралисање и уништавање грађевинског шута. 

 
Члан 60. 

Забрањено је: 
1.пребирати по депонији или на другом 

месту где се врши одлагање грађевинског шута од 
стране неовлашћених лица, 

2.спаљивање отпада и других отпадака на 
депонији и на јавним површинама у насељеним 
местима, 

3.изручивање и остављање грађевинског 
шута на местима која за то нису одређена, 

4.боравак на депонији неовлашћених лица. 
 
8. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Члан 61. 
Површине јавне намене, у смислу ове 

одлуке су: 
1. улице, тротоари, пешачке и 

бициклистичке стазе и тргови, 
2. улични травњаци, дрвореди, површине 

између и око зграда које нису 
приведене намени, површине унутар 
стамбених блокова и дечија 
игралишта, 

3. пијаце, 
4. стајалишта у јавном саобраћају, 
5. паркиралишта, 
6. изграђена речна обала и 
7. друге уређене површине јавне намене. 
 

Члан 62. 
Комунални објекти и уређаји на 

површинама јавне намене су: 
1.објекти снабдевања водом, фонтане, 

јавне чесме, бунари и хидранти, 

2. објекти и уређаји за одвођење отпадних 
и атмосферских вода, 

3. поклопци на отворима шахтова и 
сливничке решетке, 

4. објекти јавне расвете, 
5. надстрешнице за аутобуска стајалишта 

и табле са редом вожње и слично, 
6. огласни стубови, панои и рекламне 

ознаке, 
7. клупе, 
8. жардињере, 
9. светлећи други натписи, 
10. табле са називима улица и бројевима, 
11.контејнери и корпе за отпатке, 
12. спомен- обележја, бисте, 
13. и друга добра у општој употреби. 
 
а) Одржавање и заштита површине 
јавне намене 
 

Члан 63. 
Под одржавањем површина јавне намене 

подразумева се: чишћење, прање, поливање, 
одржавање травњака, кошење траве уклањање 
отпадног материјала, враћање раскопаних 
површина у првобитно стање, одржавање шахтова 
и сливника и сл. 

Уклоњени снег и лед са тротоара и 
коловоза скупља се на гомили пазећи притом да 
се олуци и сливници не затрпају и не омета пролаз 
пешацима. 

Месне заједнице могу да организују акцију 
око уређивања површина јавне намене 
добровољним радом грађана. 

 
Члан 64. 

О одржавању површина јавне намене 
старају се правна и физичка лица корисници тих 
површина, као и власници или корисници 
непокретности испред које се налази површина 
јавне намене, односно правно или физичко лице 
коме је поверено одржавање комуналног објекта и 
уређаја путем уговора. 

 
Члан 65. 

На површинама јавне намене није 
дозвољено: 

- прљати и оштећивати их и на њима 
остављати ствари, возила, робу и 
материјал, бацати отпатке, амбалажу 
и слично,  

- поправљати возила и остављати 
нерегистрована или хаварисана 
возила, камп-приколице, машине за 
сечење дрва, печењаре и слично, 

- оштећивати и прљати комуналне 
објекте, 

- неовлашћено постављати, уклањати и 
премештати комуналне објекте и 
уређаје, 
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- онемогућавати функционисање 
комуналних објеката и уређаја, 

- лепити плакате и налепнице, истицати 
објаве и исписивати натписе и графите 
ван места која су предвиђена за те 
намене, 

- постављати полице и покретне 
решетке за излагање робе на 
стамбеним, стамбено-пословним и 
пословним објектима, као и друге 
предмете на зидове тих објеката,  

- отварати заштитне решетке на 
пословним објектима, на њима 
излагати робу свих врста и тиме 
ометати коришћење јавне површине у 
предвиђене сврхе, 

- излагати и продавати робу свих врста. 
 
б) Коришћење површина јавне намене 

 
Члан 66. 

Површине јавне намене користе се према 
својој намени. 

У циљу задовољавања потреба грађана и 
других правних и физичких лица, тротоари се могу 
користити и у друге сврхе, под условом да се 
обезбеди несметан пролаз пешака, а уз претходно 
прибављено одобрење одељења за привреду и 
финансије општинске управе и то: 

- за продају књига, срећки и лутрије, 
постављање фрижидера за сладоледе, продају 
робе испред продавница и обављање 
угоститељске делатности, 

- депоновање грађевинског материјала 
(цигле, шљунка, песка) приликом градње објекта, 
као и постављање грађевинске скеле и ограде 
ради обезбеђења градилишта, 

- постављање вага, покретних рекламних 
паноа, тенди, прибора за чишћење обуће и 
жардињера, 

- постављање киоска и телефонских 
говорница, 

- истовар робе испред продавница или 
пословних просторија, 

- излагање предмета, приређивање 
изложби и других јавних приредби, 

- задовољавање потреба домаћинства 
(истовар дрва, угља и сл.). 

За постављање киоска, телефонских 
говорница, наткривених летњих башта, 
информативних и рекламних паноа (билборда, 
огласних стубова и рекламних витрина), одобрење 
се издаје у складу са Програмом постављања 
објеката на одређено време на јавном 
грађевинском земљишту на подручју општине 
Житорађа.  

 
Члан 67. 

Комунални инспектор је у вршењу 
инспекцијског надзора овлашћен да, наложи 

кориснику, односно сопственику возила, ствари и 
других предмета, ако је присутан, да одмах уклони 
ствари и друге предмете са површина јавне 
намене ако је користи супротно њеној намени или 
без, претходно прибављеног одобрења одељења 
за привреду и финансије општинске управе, под 
претњом принудног извршења. 

Ако се лице из става 1. овог члана не 
налази на лицу места, комунални инспектор ће без 
саслушања странке донети решење којим ће 
наложити да се возила, ствари и други предмети 
уклоне у одређеном року, који се може одредити и 
на минуте. 

Решење из става 2. овог члана лепи се на 
те ствари, односно предмете уз назначење дана и 
часа када је налепљено и тиме се сматра да је 
достављање извршено, а доцније оштећење, 
уништење или уклањање овог решења не утиче на 
ваљаност достављања. 

Ако лице из става 1. овог члана не поступи 
по датом налогу, комунални инспектор ће 
одредити постављање уређаја којим се спречава 
одвожење возила, односно одредиће да се 
возила, ствари и други предмети уклоне о трошку 
корисника, односно сопственика, на место које је 
за то одређено, о чему ће обавестити то лице. 

Услови, начин и поступак организовања 
послова на уклањању, премештању, односно, 
постављању уређаја којим се спречава одвожење 
возила, прописаће се Правилником који доноси 
Општинско веће. 

Власници принудно уклоњених возила, 
ствари и других предмета дужни су да их преузму 
у року од 120 дана од дана уклањања у противном 
извршиће се продаја истих ради намирења 
трошкова поступка, одношења, лежарине и других 
доспелих трошкова. 

Жалба против решења из става 2. овог 
члана не одлаже његово извршење. 

 
Члан 68. 

Одобрење за истовар грађевинског 
материјала на тротоар, као и заузеће тротоара за 
постављање грађевинске скеле и ограде за 
обезбеђење градилишта, одељење за привреду и 
финансије општинске управе ће издати само ако 
корисник, односно власник земљишта поседује 
одобрење за изградњу, пријаву радова или изводи 
радове текућег одржавања, а нема могућности да 
то уради на својој парцели. 

За коришћење тротоара за истовар робе 
испред продавница и других пословних просторија 
и за задовољавање потреба домаћинства 
(истовар дрва и угља) није потребно одобрење 
надлежног органа. 

Истоварена роба на тротоар и то роба 
широке потрошње мора се уклонити одмах, а 
најкасније у року од четири часа од момента 
истовара, а роба за задовољавање потреба 
домаћинства (истовар дрва и угља) најкасније у 
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року од 24 часа од момента истовара и у истом 
року, тротоар се мора очистити и опрати. 

 

Члан 69. 
За коришћење тротоара за поједине 

намене наведене у члану 66. ове одлуке плаћа се 
локална комунална такса. 

 

Члан 70. 
Сва физичка и правна лица могу тротоар и 

друге површине јавне намене користити на начин 
прописан овом одлуком. 

Уколико приликом коришћења ових 
површина, дође до њиховог оштећења, корисници 
тих површина су дужни да их доведу у првобитно 
стање, о свом трошку и то одмах по оштећењу, а 
најкасније у року од 24 часа. У противном, 
одељење доноси решење којим обавезује 
корисника да површине, које је користио и оштетио 
доведе у првобитно стање, у остављеном року, а 
уколико корисник пропусти рок, враћање у 
првобитно стање спровешће се преко других лица 
на терет корисника. 

 
Члан 71. 

Парцеле и објекти морају се користити у 
складу са наменом која је дефинисана 
одговарајућим планским документом, односно ако 
нема важећег планског документа, према месним 
приликама и обичајима. 

Корисници, односно власници парцела и 
објеката дужни су да своје непокретности користе 
и одржавају на начин на који се не нарушава 
изглед и квалитет животне средине (да уредно 
косе траву у дворишту, на бацају смеће, не 
депонују отпад у двориштима и у објектима и сл.), 
као и на начин којим се не угрожава чистоћа и не 
омета коришћење површина јавне намене. 

Обавеза из претходног става се односи и 
на кориснике и власнике неизграђеног земљишта 
који су дужни да, до привођења планираној 
намени, своје парцеле одржавају и користе на 
напредописан начин. 

 
в) Раскопавање површина јавне намене 
 

Члан 72. 
Површине јавне намене се могу 

раскопавати ради изградње, реконструкције и 
поправке комуналних објеката. 

Инвеститор, односно извођач радова који 
изводи радове на изградњи, реконструкцији и 
поправци комуналних, електропривредних и ПТТ 
објеката, дужан је да радове изводи у складу са 
издатим одобрењем за изградњу. 

 
Члан 73. 

Раскопавање површина јавне намене 
дозвољено је обављати уз, претходно, 
прибављено одобрење одељења за привреду и 
финансије општинске управе. 

У одобрењу за раскопавање површина 
јавне намене одређује се почетак и завршетак 

радова и мере које се морају предузети ради 
безбедности људи и имовине, као и начин и време 
довођења раскопаних површина у исправно 
стање. 

Члан 74. 
Када је неопходно отклонити последице 

настале дејством више силе или је у питању квар 
чијим хитним неотклањањем може бити угрожено 
јавно добро, здравље или имовина људи, 
дозвољено је отпочети са раскопавањем 
површина јавне намене и без, претходно, 
прибављеног одобрења, с тим што је извођач 
радова дужан да о томе одмах обавести орган 
надлежан за издавање одобрења и, најкасније у 
року од три дана од дана настанка више силе, 
односно сазнања за квар, поднесе писмени захтев 
за издавање одобрења за раскопавање са 
назнаком оправданости започетог раскопавања и 
рока до кога ће завршити радове. 

 

Члан 75. 
Подносилац захтева за раскопавање 

површина јавне намене дужан је да, уз захтев за 
издавање одобрења за раскопавање поднесе: 

- одобрење за изградњу, 
- пројекат инсталације или прикључка 

због којег се врши раскопавање, 
- услове издате од надлежног органа 

под којим се може извршити 
раскопавање површина јавне намене и 
враћање исте у првобитно стање и 

- доказ о уплати средстава ЈП за 
изградњу Житорађа за враћање 
раскопане површине у првобитно 
стање. 

 

Члан 76. 
 Инвеститор, односно извођач радова је 
дужан да одмах, по завршетку радова на 
раскопавању површина јавне намене исте доведе 
у исправно стање, отклони евентуална оштећења 
на стамбеним, комуналним или другим објектима, 
као и да о томе, у року од 24 часа, обавести 
одељење за привреду и финансије општинске 
управе, које врши надзор над враћањем површина 
јавне намене у исправно стање. 
 Ако се, приликом надзора, утврди да је 
инвеститор, односно извођач радова довео 
површину јавне намене у исправно стање, ЈП за 
изградњу Житорађа дужно је да, у року од седам 
дана, врати уплаћена средства, а у супротном ЈП 
за изградњу Житорађа исту доводи у исправно 
стање на терет средстава која су, за ту свху, 
уплаћена, а по налогу одељења за привреду и 
финансије општинске управе. 
 
 г) Одржавање шахтова и сливника 
 

Члан 77. 
Ради безбедности пролазника и сигурности 

саобраћаја, сви отвори (окна, шахтови и сливници) 
на тротоарима и површинама јавне намене морају 
се одржавати у исправном стању. 
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Отворима у смислу става 1. овог члана, 
сматрају се нарочито: 

- отвори за водовод, канализацију, 
електричне и телефонске каблове и 
сл. 

- отвори заубацивање огревног 
материјала и слично. 

Отвори су затворени сигурносним 
затварачима-поклопцима. 

 
Члан 78. 

За време употребе отвори се ограђују 
препрекама и обележавају видљивим знацима, а 
по завршеној употреби се посебно затварају. 

Забрањено је оштећивати или уклањати 
поклопце из члана 77. ове одлуке. 

Ако се поклопац на шахту оштети или 
нестане, мора се одмах, а најкасније у року од 24. 
часа, од утврђеног оштећења или нестанка, 
извршити замена поклопца и то о трошку 
власника, односно корисника шахта. Док се не 
изврши замена несталог или оштећеног поклопца 
отвори се морају обележити у смислу става 1. овог 
члана. 

Комунални инспектор је овлашћен да 
одмах нареди власнику, односно кориснику 
отвора, да одмах изврши замену оштећеног 
поклопца, а најкасније у року од 24 часа, као и да 
одмах наложи обележавање отвора без поклопца. 

 
Члан 79. 

Сливници се морају благовремено чистити 
и одржавати, у циљу нормалног функционисања. 

Контролу нормалног функционисања 
сливника врши комунални инспектор. 

Сливнике из става 1. овог члана чисти и 
одржава јавно комунално предузеће Житорађа. 

Сливници се чисте по налогу комуналног 
инспектора. 

Налог за чишћење сливника садржи: 
- улицу и кућни број испред кога се 

налази сливник који се чисти, 
- дан када ће се вршити чишћење 

сливника и  
- име и презиме лица која ће 

присуствовати чишћењу сливника и 
оверити радни налог. 

 
9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 
 

Члан 80. 
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, одржавање и 

уређење јавних плажа, чишћење снега на стазама 
и отресање снега са дрвећа, заштита здравља 
биља, уклањање угинулих животиња, уклањање 
дрвећа које представља опасност по људе и 
имовину. 

 
Члан 81. 

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 пијаци, вашариштима и др.). 

 
Члан 82. 

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 озелењавања, 

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. кошење траве, 
5. одржавање свих елемената уређења и 

опрема јавних зелених површина (стазе, 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, 

9. уклањање дрвећа које представља 
опасност по људе и њихову имовину, 

10.уклањање угинулих животиња, 
11. чишћење снега на стазама и отресање 

снега са дрвећа. 
 

Члан 83. 
Посечено грање дрвећа, шибља и другог 

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

Обавезу из претходног става овог члана 
извршава Јавно комунално предузеће Житорађа. 

 
Члан 84. 

За извршене радове на уређењу и 
одржавању јавних зелених површина предузећу из 
члана 83. ове одлуке припада накнада. 
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Члан 85. 
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. 

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 става 2. и 3. овог 
члана не задржава извршење решења. 

 
Члан 86. 

На јавним површинама забрањено је: 
1. оштећивање дрвећа, шибља и других 

засада, као и самовољно сечење и кресање грана 
дрвећа, својевољна садња других засада (дрвећа, 
шибља, живе ограде, цветни партери и др.), 

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 (осим 
заливања), 

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

7. вожње бицикла, моторних и других 
возила, ходање, мимо путева и стаза предвиђених 
за ту намену, 

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

на било који начин стварање нечистоће, 
10. неовлашћено заузимање јавне 

површине за коришћење у било које сврхе, 
11. држање хаварисаног возила, 

пољопривредне и друге механизације и других 
предмета, 

12. неовлашћено постављање рекламних 
табли и других објеката, 

13. неовлашћено заузимање јавне 
површине ради колске продаје робе и постављање 
рекламних табли и других објеката. 

 
10. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА 
 

Члан 87. 
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 тротоара обухвата и 
одржавање у зимском периоду. 

 
Члан 88. 

Радове на одржавању улица, путева и 
других јавних површина у насељеним местима 
обезбеђује Јавно предузеће за изградњу 
Житорађа. 

 
Члан 89. 

Одржавање путева у зимском периоду у 
смислу чишћења и уклањања снега и леда и 
посипање сољу или другим материјалом, оснивач 
поверава јавном предузећу за изградњу 
Житорађа. 

Посипање сољу или другим материјалом у 
смислу претходног става овог члана, врши се на 
јавним путевима где се одвија јавни превоз 
путника. 

 
Члан 90. 

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.). 

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

Забрањено је неовлашћено заузимање 
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 91. 

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

 
Члан 92. 

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, 
исти ће решењем наложити санирање причињених 
штета преко јавног предузећа за изградњу 
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Житорађа, о трошку субјеката из претходног става 
овог члана. 

 
11. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА 
 

Члан 93. 
Све улице у току ноћи морају бити 

осветљене и сијалична светла за јавну расвету 
морају бити распоређена тако да омогућавају 
потпуно осветљавање улица. 

 
Члан 94. 

 Осветљавање улица, замена прегорелих 
сијалица, оштећених сијаличних грла, и кугли 
оснивач поверава јавном предузећу за изградњу 
Житорађа. 

 
Члан 95. 

Забрањено је оштећивање објеката, 
инсталације и уређаја јавне расвете. 

 
12. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

Члан 96. 
Делатност зоохигијене, у складу са 
законом, обухвата: 
- хватање, збрињавање, ветеринарску негу 

и смештај напуштених и изгубљених животиња 
(паса и мачака) у прихватилиште, 

- лишавање живота за неизлечиво болесне 
и повређене напуштене и изгубљене животиње, 

- контролу и смањење популације 
напуштених паса и мачака, 

- нешкодљиво уклањање лешева 
животиња са јавне површине до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла. 

Послове из става 1. овог члана обавља 
Јавно комунално предузеће Житорађа (у даљем 
тексту: Предузеће). 

 
Члан 97. 

Обављање делатности зоохигијене врши 
се у циљу заштите здравља и добробити 
животиња. 

Предузеће, власник, односно држалац 
животиње и удружења дужни су да брину о животу 
и заштити здравља и добробити животиња и 
међусобно сарађују, координирају и усклађују 
доношење и спровођење прописа у области 
добробити животиња. 

 
Члан 98. 

Приликом прикупљања и превоза 
напуштених и изгубљених животиња, са 
животињом се мора поступати тако да се 
проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и 
стреса за животињу. 

 

Члан 99. 
Прихватилиште мора испуњавати услове 

за заштиту добробити животиња у погледу 
простора за животиње, просторија и опреме, и 
друге услове у складу са Законом. 

У прихватилиште се смештају животиње: 
1. које су напуштене и изгубљене, 
2. чији власник, односно држалац не може 

више да се брине о њима, 
3. које надлежни комунални инспектор, у 

складу са одлуком којом се регулише држање 
животиња, одузме власнику, односно држаоцу и 

4. које су у опасности. 
Предузеће је дужно да сарађује са 

надлежним ветеринарским службама и 
организацијама за заштиту животиња, као и да 
редовно обавештава јавност и друге власнике 
прихватилишта о животињама које се налазе у 
прихватилиште, у складу са Законом о добробити 
животиња. 

 
Члан 100. 

Приликом смештаја животиња у 
прихватилиште врши се тријажа и тртман против 
еко и ендопаразита, утврђује се идентитет 
животиње, обавештава се власник, односно 
држалац животиње, проверава се списак тражених 
животиња, врши се преглед од стране ветеринара, 
утврђује се здравствено стање животиње, смешта 
се и разврстава животиња према полу, врши се 
стерилизација и обележавање, у складу са 
Законом о ветеринарству, уводи се животиња у 
евиденцију прихватилишта и предузимају се друге 
мере превентивне здравствене заштите 
животиња. 

 
Члан 101. 

Ако се животињи смештеној у 
прихватилиште, након истека рока од најмање 30 
дана не пронађе власник, животиња ће се удомити 
код заинтересованих удомитеља, или ће бити 
враћена на њено природно станиште. 

 
Члан 102. 

Послови нешкодљивог уклањања лешева 
животиња са површина јавне намене и површина у 
јавном коришћењу (у даљем тексту: јавне 
површине) до објеката за сакупљање, прераду или 
уништавање отпада животињског порекла 
обухватају: 

- пријем пријава о налажењу леша 
животиња на јавној површини, 

- нешкодљиво уклањање лешева 
животиња са јавне површине и  

- превоз или организовање превоза 
лешева животиња са јавне површине до објеката 
за сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла на начин који не представља 
ризик по друге животиње, људе или животну 
средину. 
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Послови из става 1. овог члана обављају 
се у складу са прописима којима се уређује начин 
нешкодљивог уклањања и искоришћавања 
животињских лешева. 

 
Члан 103. 

Забрањено је: 
1. остављање лешева угинулих животиња 

и њихових делова на јавним површинама, 
2. сахрањивање угинулих животиња и 

њихових делова ван места одређеног за ту сврху. 
 
III НАДЗОР 
 

Члан 104. 
Надзор над придржавањем и спровођењем 

одредаба ове одлуке врши комунални инспектор. 
 

Члан 105. 
Комунални инспектор врши самостално и 

без посебног овлашћења послове непосредног 
надзора, доноси решења и преузимања друге 
мере у складу са Законом и одредбама ове 
одлуке. 

Комунални инспектор врши сталну 
контролу одредби ове одлуке на терену како по 
службеној дужности тако и по пријави грађана и 
учесника субјеката који обављају комуналне 
делатности. 

Комунални инспектор сачињава записнике 
на лицу места о учињеним прекршајима, налаже 
мере прописане одлуком, изриче мандатне казне и 
води поступак. 

 
Члан 106. 

Предузећа, предузетници, друга правна 
лица, општински орган и организације као и 
грађани код којих се врши надзор, дужни су 
комуналном инспектору омогућити вршење 
послова инспекције, давати потребна обавештења 
и податке 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 107. 

Ако комунални инспектор при прегледу 
утврди да поједине одредбе Закона или ове 
одлуке нису примењене или да нису правилно 
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 108. 

Против решења из члана 107. ове одлуке 
може се у року од 8 дана од дана пријема решења, 

поднети жалба општинском већу општине 
Житорађа. 

Изузетно од претходног става жалба не 
одлаже извршење решења донетог у случају када 
ситуација на терену захтева хитно извршење 
решења у циљу заштите комуналних објеката и 
функционисања комуналног система, 
континуираног обављања одређених комуналних 
делатности, као и заштита имовине и правних и 
физичких лица. 

 
Члан 109. 

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 110. 

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 насељеног места општине Житорађа, 

2. контролише стање комуналног објекта, 
3. контролише да 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 
Житорађа ако су ови ту остављени противно 
одредбама ове одлуке, 

Ако прекршилац комуналног реда не 
поступи по решењу комуналног инспектора, 
уклањање ствари ће извршити јавно предузеће 
или субјекат коме је поверено обављање 
комуналне делатности по решењу комуналног 
инспектора о трошку прекршиоца комуналног 
реда. 

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

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

 
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 111. 
Новчаном казном од 10.000,00 до 

500.000,00 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 25.000,00 
динара казниће се одговорно лице у предузећу 
или другом правном лицу. 
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Члан 112. 
Новчаном казном од 10.000,00 до 

500.000,00 динара казниће се за прекршај јавно 
предузеће или други субјекти којима је поверено 
обављање комуналне делатности ако не обезбеди 
пружање услуга на начин прописан одредбама 
члана 6. 7. 8. 16. 17. 19. 21. 29. 39. 41. 47. 50. 57. 
66. 68. 79. 83. 89. 90. 102. 103. и 106. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 казниће 
се и одговорно лице у јавном предузећу или 
субјекту коме је поверено обављање комуналне 
делатности. 

 
Члан 113. 

Новчаном казном  од 10.000,00 до 
500.000,00 казниће се за прекршај предузеће или 
друго правно лице ако поступи супротно 
одредбама чланова: 19. 20. 22. 24. 26. 32. 33. 35. 
38. 39. 41. 43. 46. 48. 49. 50. 52. 55. 56. 57. 60. 83. 
85. 86. 90. 91. и 106. ове одлуке. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 
динара за прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу. 

 
Члан 114. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 
динара казниће се приватни предузетник ако 
поступи супротно одредбама чланова: 19. 20. 22. 
26. 32. 33. 35. 38. 39. 41. 43. 48. 49. 51. 52. 55. 56. 
57. 60. 65. 85. 86. 90. и  91. ове одлуке. 

 
Члан 115. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице ако 
поступи супротно одредбама чланова:19. 20. 21. 
22. 24. 26. 32. 33. 35. 38. 39. 41. 43. 48. 49. 60. 64. 
65. 70. 76. 83. 85. 86. 90. 91. 97. 103. и 106. ове 
одлуке. 

Ако за учињени прекршај из става 1. овог 
члана комунални инспектор врши наплату казне на 
лицу места-мандатна казна, иста се наплаћује у 
износу од 5.000,00 до 10.000,00 динара. 

 
Члан 116. 

Новчаном казном од 10.000,00 до 
500.000,00 динара казниће се за прекршај јавно 
предузеће, друго правно лице или субјекат коме је 
поверено обављање комуналне делатности ако 
поступи супротно члану 58. ове одлуке. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 
динара казниће се за прекршај одговорно лице у 
јавном предузећу или другом правном лицу коме 
је поверено обављање комуналне делатности ако 
поступи супротно члану 58. ове одлуке. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се за прекршај 
приватни предузетник ако поступи супротно члану 
58. ове одлуке. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице ако 
поступи супротно члану 58. ове одлуке. 

 
Члан 117. 

Правно лице које не поступи по решењу 
комуналног инспектора из члана 107. ове одлуке, 
казниће се новчаном казном од 10.000,00 до 
500.000,00 динара. 

Предузетник који не поступи по решењу 
комуналног инспектора из члана 107. ове одлуке 
казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара. 

Физичко лице које не поступи по решењу 
комуналног инспектора из члана 107. ове одлуке, 
казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 
25.000,00 динара. 

 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 118. 
Скупштина општине Житорађа прописаће 

посебним оддлукама комуналне делатности: 
1. градски и приградски превоз путника, 
2. управљање гробљима и погребне 

услуге, 
3. управљање јавним паркиралиштима,  
4. управљање пијацама и 
5. димничарске услуге. 

 
Члан 119. 

Даном ступања на снагу  ове одлуке 
престаје да важи Одлука о комуналном уређењу 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 38/05, 84/11 и 
114/12). 

 
Члан 120. 

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

 
 
Број: 352-494/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
 
     4. 
 
 На основу члана 2. Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник Републике 
Србије“, број 55/14), члана 20. тачка 27. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07) и члана 40. 
Статута општине Житорађа („Службени лист града 
Ниша“, број 80/08, 36/13 и 4/15),  
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Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се уређење, 
организација и друга питања од значаја за рад 
Општинског правобранилаштва општине 
Житорађа  (у даљем тексту: Општинско 
правобранилаштво). 
 

Члан 2. 
 Општинско правобранилаштво је посебан 
орган општине који обавља послове правне 
заштите имовинских права и интереса општине 
Житорађа. 
 Седиште Општинског правобранилаштва је 
у Житорађи, ул. Топлички хероји бр. 53. 
 

Члан 3. 
 Општинско Правобранилаштво има печат 
округлог облика пречника 45 мм, који садржи грб 
Републике Србије у средини, око којег је исписан 
текст: „Република Србија – Општина Житорађа – 
Општинско правобранилаштво“, на српском језику 
ћириличим писмом. 
 Општинско правобранилаштво има 
штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст: 
„Република Србија, Општинско 
правобранилаштво, Број ________, Датум 
__________, __________ „ Житорађа. 
 
 

II. ДЕЛОКРУГ 
 

Члан 4. 
У обављању послова правне заштите 

имовинских права и интереса општине, Општинско 
правобранилаштво: 

1) у поступцима пред судовима, управним 
и другим надлежним органима заступа као 
законски заступник општину, њене органе и друга 
правна лица чије се финансирање обезбеђује из 
буџета, ради заштите имовинских права и 
интереса општине; 

2) прати и проучава правна питања од 
значаја за рад органа и правних лица која заступа, 
посебно у погледу заштите њихових имовинских 
права и интереса, као и питања у вези са 
применом закона и подзаконских аката која су, или 
могу бити, од значаја за предузимање било које 
правне радње органа и правног лица које заступа, 
посебно за спречавање штетних 
имовинскоправних и друштвено негативних 
последица по правна лица која заступа; 

3) даје правна мишљења приликом 
закључивања уговора које закључују правна лица 
које заступа, посебно уговора из области 
имовинскоправних односа и привредноправних 
уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана; 

4)  даје правне савете свим органима 
општине које заступа; 

5) предузима заступање под истим 
условима као и адвокат када је прописано да је у 
одређеном поступку или за предузимање 
одређене радње у поступку обавезно заступање 
странке од стране адвоката. 

Члан 5. 
 Општинско правобранилаштво ће пре 
покретања поступка пред судом, органом управе 
или другим надлежним органом, односно у 
поступку одговора на тужбу, предлог или други акт 
којим је покренут поступак против заступаног 
субјекта, размотрити могућност споразумног 
решавања спорног односа, на своју иницијативу 
или на иницијативу супротне стране. 
 Општинско правобранилаштво је дужно да 
прибави сагласност Општинског већа пре 
закључења споразума о решавању спорног 
односа. 

Члан 6. 
 Када у истом поступку учествују као странке 
са супротстављеним интересима органи општине 
и друга правна лица која се финансирају из буџета 
општине, Општинско правобранилаштво ће 
заступати општину и њене органе. 

Када у истом поступку учествују као 
странке са супротстављеним интересима правна 
лица која се финансирају из буџета општине, 
Општинско правобранилаштво ће заступати 
странку која је иницирала покретање поступка. 

 
Члан 7. 

 Органи општине и друга правна лица које 
заступа Општинско правобранилаштво дужни су 
да Општинском правобранилаштву благовремено 
достављају обавештења о правним стварима у 
којима је оно овлашћено да предузима правне 
радње и правна средства, као и да му на његов 
захтев достављају списе, обавештења и податке 
потребне за предузимање радњи за које је оно 
надлежно. 
 Ако услед непоштовања обавезе из става 1. 
овог члана наступи штета за општину и друго 
правно лице које заступа, Општинско 
правобранилаштво ће о томе обавестити 
Општинско веће, а од одговорног лица у том 
органу или правном лицу захтеваће накнаду 
причињене штете. 
 

Члан 8. 
 На питања у вези са радом Општинског 
правобранилаштва која нису уређена овом 
одлуком сходно се примењују одредбе Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник Републике 
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Србије“, број 55/14) које се односе на Државно 
правобранилаштво. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 
 

Члан 9. 
Функцију Општинског правобранилаштва 

обављају општински правобранилац и заменик 
(један) правобраниоца у складу са Уставом 
Републике Србије, законом, овом одлуком и 
другим општим правним актима. 

 
Члан 10. 

 Општинског правобраниоца поставља 
Општинско веће на предлог председника општине, 
на период од пет година. Исто лице може бити 
поново постављено на исти период. 
 За општинског правобраниоца може бити 
постављен држављанин Републике Србије који 
испуњава опште услове за рад у државним 
органима, који је завршио правни факултет, 
положио правосудни испит, достојан је 
правобранилачке функције и има најмање три 
године радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита. 

Члан 11. 
Заменик општинског правобраниоца 

поставља се на начин и под условима који су у 
члану 10. ове одлуке утврђени за општинског 
правобраниоца. 

Заменик општинског правобраниоца ради 
по упутствима општинског правобраниоца и њему 
је одговоран за свој рад. 

 
Члан 12. 

 Општински правобранилац може бити 
разрешен пре истека времена на који је 
постављен као и на сопствени захтев. 

Општински правобранилац може бити 
разрешен на исти начин на који је постављен у 
складу са законом или уколико се утврде 
недостаци у раду и одговорност правобраниоца у 
поступку предвиђеном у члану 13. и 14. ове 
одлуке. 

Заменик општинског правобраниоца 
разрешава се на исти начин и под истим условима 
као и општински правобранилац. 
 

Члан 13. 
 Општински правобранилац одговара 
Општинском већу за свој рад и рад Општинског 
правобранилаштва. 
 Општински правобранилац најкасније  до 31. 
марта текуће године подноси Општинском већу 
извештај о раду Општинског правобранилаштва за 
претходну годину. 
 

Члан 14. 
Општински правобранилац доставља 

извештаје о поступању у појединим предметима 

Општинском већу, као и субјектима које заступа, 
на њихов захтев. 

Ако оцени на основу извештаја или на 
предлог субјекта из става 1. овог члана да постоје 
недостаци у раду општинског правобраниоца, 
Општинско веће може наложити мере за 
отклањање недостатака и одредити рок за 
поступање по мерама, као и поднети предлог за 
покретање дисциплинског и другог поступка. 
 

Члан 15.  
Општински правобранилац доноси 

правилник о управи у Општинском 
правобранилаштву уз сагласност Општинског 
већа. Правилником се уређује однос Општинског 
правобранилаштва према грађанима и јавности, 
начин вођења евиденција, руковање предметима, 
поступање са архивским материјалом и друга 
питања од значаја за рад Општинског 
правобранилаштва. 
 

Члан 16. 
Административне, рачуноводствене, 

информатичке и друге пратеће послове од значаја 
за рад  Општинског правобранилашта обављају 
одговарајуће организационе јединице општинске 
управе општине Житорађа. 

 
IV. РАДНИ ОДНОСИ 

 
Члан 17. 

Општински правобранилац и заменик 
општинског правобраниоца остварују права из 
радног односа у складу са прописима који уређују 
положај службеника општинске управе, ако овом 
одлуком није друкчије одређено. 

 
V. СРЕДСТВА 

 
Члан 18. 

 Средства за рад Општинског 
правобранилаштва обезбеђују се у буџету 
општине. 
 Приходи које Општинско правобранилаштво 
оствари у пословима заступања представљају 
приход буџета општине. 
 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19.  
Општинско веће поставља општинског 

правобраниоца и заменика општинског 
правобраниоца у року од 90 дана од дана ступања 
ове одлуке на снагу. 

  
Члан 20. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о Општинском јавном 
правобранилаштву („Службени лист Града Ниша “, 
број 36/91). 
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Члан 21. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „ Службеном листу Града 
Ниша“. 
 Број: 7-493/15-01 
 У Житорађи, 15. априла 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 

                                                                                                                             
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
 

 
 5. 

На основу члана 18. став 1. тачка 8. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број119/12), члана 41. став 1. тачка 8. Оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа Житорађа 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 19/13 и 99/13) и 
члана 40. Статута општине Житорађа („Службени 
лист Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 

Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку о 

измени Статута 

 Јавног комуналног предузећа 

Житорађа 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени 
Статута Јавног комуналног предузећа Житорађа, 
број 76 коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа Житорађа, на седници 
одржаној 9. априла 2015. године. 

 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“ 

 
Број: 02-476/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 

                                                                                       
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
 
 6. 

 
На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
чл. 4. и 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 40. 
Статута општине Житорађа („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 

Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЖИТОРАЂА 

 
Члан 1. 

 
У Оснивачком акту Јавног комуналног 

предузећа Житорађа („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 19/13 и 99/13) у члану 9. став 1. речи: 
„улица Топлички хероји 51“, замењују се речима: 
„улица Николе Тесле 4 А“. 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Број: 02-498/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
         7. 
 

На основу члана 59. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07) и члана 40. и 77. став 1. Статута општине 
Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр. 
80/08, 36/13 и 4/15), 

Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о Општинској управи општине 

Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр. 80/08 
и 51/09) у члану 9. на крају речи: „издавање 
одобрења за грађење, технички преглед и 
издавање употрбних дозвола за објекте за које је 
надлежна општина“, замењују се речима: 
„спроводи обједињену процедуру за: издавање 
локацијских услова; издавање грађевинске 
дозволе; пријаву радова; издавање употребне 
дозволе; за прибављање услова за пројектовање, 
односно прикључење објеката на инфраструктурну 
мрежу; за прибављање исправа и других 
докумената које издају имаоци јавних овлашћења, 



 
 
 
 
 
Страна 32  Број 28                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        15. април 2015. године 
 

 
 

 

а услов су за изградњу објеката, односно за 
издавање локацијских услова, грађевинске 
дозволе и употребне дозволе из њихове 
надлежности, као и обезбеђење услова за 
прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис 
права својине на изграђеном објекту“: 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у службеном лист Града 
Ниша“. 

 
Број: 02-497/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
 
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
 

 
 8. 

На основу чл. 4. и 209. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), 
члана 20. став 1. тачка 17. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и 
члана 40. Статута општине Житорађа („Службени 
лист Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 

Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о социјалној заштити општине 

Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр. 38/14 
и 87/14) у члану 16. после става 5. додаје се став 
6. који гласи: 

„Општинска управа општине Житорађа 
одлучује о захтеву и један примерак решења 
доставља Центру за социјални рад „Добрич“ 
Житорађа“. 

Члан 2. 
 

Члан 18. мења се и гласи: 
 

„Члан 18. 
Центар за социјални рад „Добрич“ 

Житорађа доставља служби трезора општинске 
управе општине Житорађа захтев са 
спецификацијом за пренос средстава. 

Исплату помоћи породиљама врши Центар 
за социјални рад „Добрич“ Житорађа уплатом 
средстава на рачун породиље“. 

Члан 3. 
 

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

 
Број: 55-499/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 

Председник                                                                                        
Марко С. Миленковић,с.р. 

 
    9. 

На основу члана 26. Оснивачког акта 
Јавног предузећа „Спортска хала“ Житорађа 
("Службени лист Града Ниша“, бр. 19/13 и 99/13), а 
у вези са чланом  50. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12), 
разматрајући захтев, број  52 од 03.04.2015. 
године Јавног предузећа за уређење и одржавање 
објеката и јавних површина Житорађа за давање 
сагласности на посебан Програм коришћења 
субвенција за 2015.годину, 

Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 

ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

ЗА 2015. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА УРЕЂЕЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

ЖИТОРАЂА 

 
 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на посебан 
Програм коришћења субвенција за 2015. годину 
Јавног предузећа за уређење и одржавање 
објеката и јавних површина Житорађа, који је 
донео Надзорни одбор овог предузећа одлуком, 
број 51 од 03.  априла 2015. године. 
 Наведени Програм саставни је део овог 
решења. 
 2. За реализацију Програма из тачке 1. овог 
решења Јавном предузећу за уређење и 
одржавање објеката и јавних површина Житорађа 
одобрава се исплата субвенција током 2015. 
године. 
 У буџету општине Житорађа за 2015. годину 
планираће се износ средстава у висини од 
10.200.000,00 динара на име одобрених 
субвенција као помоћи Јавном предузећу за 
уређење и одржавање објеката и јавних површина 
Житорађа за реализацију наведеног Програма. 
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 3. Овлашћује се Председник општине 
Житорађа да закључи уговор са Јавним 
предузећем за уређење и одржавање објеката и 
јавних површина Житорађа о одобравању 
субвенција за реализацију Програма из тачке 1. 
овог решења, као и да на основу уговора одобрава 
исплату субвенција по испостављеним захтевима 
и овереним месечним извештајима. 
 Месечни извештај овераваће комисија од 3 
члана коју посебним решењем образује 
Председник општине. 
 
 4. Јавно предузеће за уређење и одржавање 
објеката и јавних површина Житорађа је дужно да 
Одељењу за привреду и финансије општинске 
управе општине Житорађа доставља месечне 
извештаје о реализацији Програма из тачке 1. овог 
решења ради провере усклађености планираних и 
реализованих активности, као и праћења степена 
реализације планираних активности. 
 
 5. Решење се доставља: директору и 
Надзорном одбору Јавног предузећа за уређење и 
одржавање објеката и јавних површина Житорађа, 
Одељењу за привреду и  финансије општинске 
управе општине Житорађа, надлежним 
Министарствима преко Одељења за привреду и 
финансије, и архиви. 
 
 6. Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 

Број: 410-451/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
 10. 

На основу члана 38. Закона о јавним 
предузећима (''Службени  гласник РС'', бр. 
119/2012), члана 32. ст.1.тач.9. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), и 
члана 40.  Статута општине Житорађа (''Службени  
лист Града Ниша'', бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 
 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла  2015.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

O РАЗРЕШЕЊУ    ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЖИТОРАЂА 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ  Радисав Петровић, из 
Житорађе, дужности  директора Јавног 
комуналног предузећа  Житорађа на лични захтев. 
 

I I 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу 
Града Ниша”. 
 

Број: 02-475/15-01 
У Житорађи, 15. априла  2015.год. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

                                                                                             
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
 

 11. 
 
На основу члана 42.  Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', број 
119/12), члана 32. ст.1. тач.9. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и 
члана 40. Статута општине Житорађа (''Службени 
лист Града Ниша'', бр.80/08, 36/13 и 4/15), 
 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла  2015 године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЖИТОРАЂА 

 
I 
 

 Именује се Саша Цекић, из Вољчинца, за 
В.Д. директора Јавног комуналног предузећа 
Житорађа. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
Града Ниша''. 

 
 
 Број: 023-492/15-01 
 У Житорађи, 15. априла 2015.год. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
                                                                                             

Председник                                                                                        
Марко С. Миленковић,с.р. 

 
 
 12. 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и 
члана 40 Стaтута општине Житорађа (''Службени 
лист Града Ниша'', бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 
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 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, 

КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА 

ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЖИТОРАЂА 

 
I 

 
 Разрешава се Горан Крстић, из Глашинца, 
дужности члана Комисије  за прописе, кадровска и 
административна питања Скупштине општине 
Житорађа. 

II 
 

 Именује се Драган Станковић, из Житорађе, 
за члана   Комисије  за прописе, кадровска и 
административна питања Скупштине општине 
Житорађа.  

III  
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
Града Ниша'' 
 
 Број: 02-510/15-01 
 У Житорађи, 15. априла 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 

Председник                                                                                        
Марко С. Миленковић,с.р. 

 
     13. 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр.72/2009, 52/2011 и 55/13), члана 
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 40. 
Статута општине Житорађа (‘’Службени лист 
Града Ниша‘’, бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 
 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   РАЗРЕШЕЊУ  ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 

''ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ''  У  ЖИТОРАЂИ 

 
I 

 Разрешавају се дужности чланова Школског 
одбора Основне школе „Топлички хероји“ у 
Житорађи из реда родитеља, и то: 

1. Зоран Лосић из Извора, 
2. Синиша Аврамовић из Пејковца. 

II 
  
 Ово решење објавити у '' Службеном листу 
Града Ниша''. 
 
 Број 022-509/15-01 
 У Житорађи, 15. априла 2015.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
                                                                                             

Председник                                                                                        
Марко С. Миленковић,с.р. 

 
 14. 

 
На основу  члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 32. ст. 
1. тач. 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 40. 
Статута  општине Житорађа („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 
 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ   ЧЛАНОВА   УПРАВНОГ 

ОДБОРА   ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„ПРВА РАДОСТ“  ЖИТОРАЂА 

I 

 
 Разрешавају се дужности чланова  Управног 
одбора Предшколске установе „Прва радост“ 
Житорађа, и то: 

- из реда запослених 
1. Зорица Крстић, 
2. Радмила Илић, 
3. Весна Килибарда 

- из реда родитеља 
4. Миљан Петковић из Држановца, 
5. Марко Милошевић из Житорађе, 
6. Драгана Ђорђевић из Лукомира, 

- из реда локалне сасамоуправе  
7. Драги Арсић из Извора, 
8. Божидар Милојевић из Ђакуса, 
9. Саша Стошић из Бадњевца. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша’’. 

 
Број: 022-502/15-01 
У Житорађи, 15. април 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

                                                                                             
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
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 15. 
 
На основу  члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 32. ст. 
1. тач. 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 40. 
Статута  општине Житорађа („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 
 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНОВА   УПРАВНОГ 

ОДБОРА   ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„ПРВА РАДОСТ“  ЖИТОРАЂА 

I 

 Именују се за чланове Управног одбора 
Предшколске установе „Прва радост“ Житорађа, и 
то: 

1. Радмила Радојичић, представник 
запослених, 

2. Срђан Пиловић, представник 
запослених, 

3. Дејан Јовановић, представник 
запослених. 

4. Миљан Петковић из Држановца, 
представник родитеља, 

5. Марко Милошевић из Житорађе, 
представник родитеља, 

6. Драгана Ђорђевић из Лукомира, 
представник родитеља, 

7.   Ивица Крстић из Житорађе, представник 
локалне самоуправе, 

8. Марија Митровић из Житорађе, 
представник локалне самоуправе, 

9. Далибор Стојановић из Горњег Црнатова, 
представник локалне самоуправе. 

 

II 

 Мандат чланова управног одбора траје 
четири године. 

III 

  
Ово решење објавити у „Службеном листу 

Града Ниша’’. 
 
Број: 022-452/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
                                                                                             

Председник                                                                                        
Марко С. Миленковић,с.р. 

 16. 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' , 
бр. 129/07 ) и члана 40. Статута општине 
Житорађа (''Службени лист Града Ниша'', бр. 
80/08, 36/13 и 4/15), 
 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној  15. априла 2015. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА  ЧЛАНА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

ЖИТОРАЂИ 

 
I 
 

 Разрешавају се дужности чланова Управног 
одбора Народне библиотеке у Житорађи, и то: 
 1. Милош Динић из Житорађе, 
 2. Горица Радојковић из Житорађе. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
Града Ниша''. 
 
 Број: 022-507/15-01 
 У Житорађи, 15. априла 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 

Председник                                                                                        
Марко С. Миленковић,с.р. 

 
 17. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' , 
бр. 129/07 ) и члана 40. Статута општине 
Житорађа (''Службени лист Града Ниша'', бр. 
80/08, 36/13 и 4/15), 
 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној  15. априла 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА  ЧЛАНА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

ЖИТОРАЂИ 

 
I 
 

 Именују се за чланове Управног одбора 
Народне библиотеке у Житорађи, и то: 
 1. Зоран Лосић из Извора, 
 2. Синиша Аврамовић из Пејковца. 
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II 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
Града Ниша''. 
 

Број: 022-508/15-01 
У Житорађи, 15. априла 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
 

       18. 
 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013 ) и 
члана 40. Статута општине Житорађа (‘’Службени 
лист Града Ниша‘’, бр. 80/08, 36/13 и 4/15), 
 Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У  ЖИТОРАЂИ 

 
I 

 
 Разрешава се Војислав Стаменковић 
дужности члана  Школског одбора  Средње школе 
у Житорађи, представник запослених.  
 

II 
 
 Ово решење објавити у '' Службеном листу 
Града Ниша''. 
 
 Број: 022-504/15-01 
 У Житорађи, 15. април 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
                                                                                            

Председник                                                                                        
Марко С. Миленковић,с.р. 

 
 19. 

На основу члана 15.став 1. тачка 4. и  33. 
став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама 
(“Службени гласник РС”, бр.111/09, 92/2011 и 
93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину 
рада Штабова за ванредне ситуације (''Службени 
гласник РС'', бр.98/10), чл. 1. и 4. Одлуке о 
формирању Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Житорађа („Службени лист 
Града Ниша“, број 12/2011)  и члана 15. став 1. 
тачка 20. и члана 40. став 1. тачка 29.  Статута 
општине Житорађа (''Службени лист Града Ниша'', 
бр. 80/08 и 36/13 и 4/15), 

 Скупштина општине Житорађа, на седници  
одржаној 15. априла  2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА 

КОМАНДАНТА И ТРИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Општинском 
штабу за ванредне ситуације општине Житорађа,  
и то: 
  
 1. Командант штаба: Горан Стојковић, 
Председник општине Житорађа по положају, 
  2. Заменик команданта штаба: Јовица 
Станисављевић, заменик председника општине по 
положају, 

3. Члан штаба: Новица Митић  директор ЈП 
Дирекција за водоснабдевање, грађевинско и 
путно земљиште, комуналне делатности и 
урбанизам у Житорађи, 
 4. Члан штаба: Др. Владица Ракић, директор 
Дома здравља у Житорађи, 
 5.  Члан штаба: Стеван Костић директор 
Центра за социјални рад „Добрич“ у Житорађи. 
 

II 
 Именују се у Општински штаб за ванредне 
ситуације општине Житорађа, и то: 
 1. Командант штаба: Слађан Младеновић, 
Председник општине Житорађа, по положају, 
 2. Заменик команданта штаба: Слободан 
Величковић, заменик председника општине 
Житорађа, по положају, 
 3. Члан штаба: Велимир Митровић В.Д. 
директор Јавног предузећа за изградњу у 
Житорађи, 
 4. Члан штаба: Синиша Филиповић В.Д. 
директор Дома здравља у Житорађи, 
 5. Члан штаба: Сунчица Митић Добрић, 
директор Центра за социјални рад „Добрич“ у 
Житорађи. 
 

III 
 Ово решење објавити у “Службеном листу 
Града Ниша”. 
 

Број: 87-501/15-01 
У Житорађи, 15. априла  2015. год. 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
Председник                                                                                        

Марко С. Миленковић,с.р. 
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 20. 
На основу члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон и 41/09), члана 40. 
Статута општине Житорађа („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13 и 4/15) и члана 4. 
Одлуке о спровођењу комасације у делу 
катастарске општине Вољчинце (I и II део), 
општина Житорађа („Службени лист Града Ниша“, 
бр. 91/13 и 13/14),  

Скупштина општине Житорађа, на седници 
одржаној 15. априла 2015. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању 

председника Комисије за спровођење 

комасације у делу катастарске општине 

Вољчинце (I и II део), општина 

Житорађа 

 
 
I 
 

Разрешава се Драган Петковић, дипл. 
прав. са положеним правосудним испитом из 
Ниша, дужности председника Комисије за 
спровођење комасације у делу катастарске 
општине Вољчинце (I и II део), општина Житорађа. 
 
 

II 
 

 Именује се Љубиша Милошевић, дипл. прав. 
са положеним правосудним испитом из Вољчинца, 
за председника Комисије за спровођење 
комасације у делу катарске општине Вољчинце ( I 
и II део), општина Житорађа. 
 
 

III 
 
  Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша““. 
 

Број: 02-503/15-01 
У Житорађи, 15. априла  2015. године 
 
 

Председник                                                                                        
Марко С. Миленковић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 21. 

 

На основу члана 70. става 2. и 4. Закона о 
буџетском систему  („Службени гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), на предлог 
одељења за привреду и финансије, 

 Општинско веће општине Дољевац, на 
седници одржаној  14. априла 2015. године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске 

резерве 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Дољевац за 2015. годину  (”Сл. 
лист Града Ниша’’, бр. 111/2014 и 14/2015), Раздео 
3 – Општинска управа општине Дољевац, 
функција 130 – Опште јавне услуге, са позиције 36, 
економска класификација 49912 – Стална 
буџетска резерва, одобравају се средства у 
укупном износу од 468.995,69 динара, за потребе 
пројекта 060212 – Поступање у ванредним 
ситуацијама, функције 360 – Цивилна одбрана - у 
циљу отклањања последица од ванредних 
околности – поплава, које су задесиле општину 
Дољевац у периоду од 28.03.-31.03.2015. године. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења, 
распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска 
управа општине Дољевац, ПРОГРАМА 15: 
Локална самоуправа; пројекат 060212 – 
Поступање у ванредним ситуацијама, функције 
360 – Цивилна одбрана, на новој позицији 49/1,  
економска класификација 426 – Материјал, за 
накнаду трошкова набавке материјала ЈКП-у 
„Дољевац“ – Дољевац, у укупном износу од 
290.795,69 динара и за ангажовање оспособљеног 
привредног друштва „Водоградња“ ДОО Пуковац, 
за испоручени грађевински материјал у износу од 
178.200,00 динара, у оквиру поступања у 
ванредној ситуацији изазваној поплавом на 
територији општине Дољевац. 

 
   3.  О релизацији овог решења, стараће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 

4. Решење објавити у “Службеном листу 
Града Ниша“. 

 

         Број: 400-57 
У Дољевцу,14.04.2015.год. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
Заменик председника 

Мр Милош Вукотић,с.р. 
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ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

ФИНАНСИЈЕ 

 
 22. 
 На основу чл. 9. и 10. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 
испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 38. став 2 
Одлуке о Општинској управи општине Дољевац 
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 82/08 и 80/14),  
 Начелник Одељења за привреду и 
финансије Општинске управе Општине Дољевац, 
дана 27. марта 2015.године,  доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

СА ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ 

РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА 

ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ И О 

НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О 

ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА 

КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 

 
 

1. Уводне одредбе 
 
                                                                                     

Члан 1. 
        Овим Правилником ближе се уређује начин 
коришћења новчаних средстава са подрачуна, 
односно других рачуна директних и индиректних 
корисника средстава буџета општине Дољевац, 
укључених у консолидовани рачун трезора 
општине Дољевац (у даљем тексту: КРТ општине 
Дољевац), као и рачуна корисника јавних 
средстава који нису укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора, а којима се врши 
пренос средстава из буџета. 
 

Члан 2. 
  Директни корисници средстава буџета 
општине Дољевац (у даљем тексту: директни 
корисници) могу имати подрачуне за посебне 
намене. 
 Индиректни корисници буџета општине 
Дољевац (у даљем тексту: индиректни корисници) 
могу имати подрачуне на којима се воде средства 
за редовно пословање и подрачуне на којима се 
воде сопствени приходи (само установе). 
 На подрачунима за редовно пословање воде 
се новчана средства у складу са Одлуком о буџету 
општине Дољевац. 

 На подрачунима сопствених прихода воде 
се средства корисника буџета општине Дољевац 
која се остварују у складу са законом. 

     Новчана средства са подрачуна за редовно 
пословање не могу се преносити на подрачуне 
сопствених прихода индиректних корисника. 

 
Члан 3. 

 Сопствени приходи корисника буџета 
општине Дољевац консолидују се на нивоу КРТ 
општине Дољевац. 

 Ако се корисник буџета општине Дољевац 
финансира из буџета различитих нивоа власти, 
сопствени приходи тог корисника консолидују се 
на нивоу трезора према припадности директног 
корисника буџетских средстава. 
 

2. Коришћење новчаних средстава 
 

Члан 4. 
 Одељење за привреду и финансије 
испоставља налоге за плаћање Управи за трезор 
(у даљем тексту: Управа), на захтев директних 
корисника, за текуће расходе и издатке за редовно 
пословање корисника буџета општине Дољевац, у 
оквиру одобрених апропријација, у складу са 
Одлуком о буџету за буџетску годину. 
 За издатке за редовно пословање 
индиректних корисника, Одељење за привреду и 
финансије испоставља Управи налоге за 
трансфер средстава са рачуна за извршење 
буџета на подрачуне за редовно пословање 
индиректних корисника, а на захтев директног 
корисника, у оквиру одобрених апропријација и у 
складу са усвојеним финансијским плановима. 
 Са подрачуна за редовно пословање, 
индиректни корисници испостављају налог за 
плаћање Управи за намене за које су им средства 
пренета из буџета општине Дољевац. 
 

Члан 5. 
 Корисници буџета општине Дољевац врше 
плаћање са подрачуна сопствених прихода, за 
намене и до висине утврђене законом, другим 
прописима и општим актом, испостављањем 
налога за плаћање. 
 Непосредна плаћања врше се 
испостављањем налога за плаћање, у складу са 
законом. 

 
3. Управљање новчаним средствима 

на КРТ општине 
 

Члан 6. 
 Свим средствима на КРТ општине Дољевац 
управља Одељење за привреду и финансије у 
складу са законом. 
 Управљање средствима из става 1. овог 
члана подразумева планирање новчаних токова и 
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управљање примањима и издацима ради 
ефикаснијег коришћења тих средстава. 
 Одељење за привреду и финансије  планира 
токове новчаних средстава са циљем несметаног 
извршења обавеза буџета општине Дољевац, у 
складу са законом. 
 

Члан 7. 
 У циљу обезбеђења средстава за 
финансирање текуће ликвидности буџета 
општине, могу се привремено позајмити средства 
са КРТ-а општине, преносом средстава са рачуна 
за интерне позајмице.  
 Висина позајмице из става 1. овог члана 
може бити до 30% дневног стања салда 
претходног дана на подрачунима за редовно 
пословање индиректних корисника буџета 
општине. 
 Позајмљивање из става 1. овог члана може 
бити до 30 дана. 
 Уколико на крају текуће буџетске године 
буде постојала позајмица са консолидованог 
рачуна трезора, у зависности од услова на 
финансијском тржишту, може се пренети у 
наредну годину. 

Члан 8. 
 

 Средства пренета на подрачун за редовно 
пословање, а неутрошена до краја буџетске 
године, индиректни корисници враћају на рачун 
извршења буџета општине. 
          Стање сопствених прихода индиректних 
корисника буџета општине евидентирано на крају 
буџетске године преноси се као почетно стање 
ових средстава на почетку наредне буџетске 
године. 

 
4. Инвестирање средстава 

 
Члан 9. 

 Средства из члана 1. овог Правилника 
која остану расположива после извршења обавеза 
у складу са чланом 6. став 3. овог Правилника, 
могу се користити за депоновање и орочавање 
средстава код пословних банака и Народне банке 
Србије, куповину хартија од вредности Републике 
Србије или Народне банке Србије, на начин који 
ризик по депонована средства своди на најмању 
меру, у циљу очувања и увећања вредности 
средстава у складу са законом. 
 

Члан 10. 
 Трезор врши инвестирање средстава на 
основу појединачног акта председника општине о 
инвестирању, у складу са законом. 

 
 
 
 
 
 

Члан 11. 
        Индиректни корисник може закључити 
уговор са начелником одељења за привреду и 
финансије о инвестирању сопствених прихода које 
оствари у складу са законом, на домаћем 
финансијском тржишту новца. 
 Индиректни корисник може инвестирати 
сопствене приходе и самостално, уз претходно 
прибављену сагласност начелника одељења за 
привреду и финансије. 
 За прибављање сагласности из става 2. овог 
члана индиректни корисник подноси захтев у коме 
наводи број подрачуна сопствених прихода, врсту 
пласмана, износ и услове под којима жели да 
пласира средства. 
 Индиректни корисник обавезан је да по 
извршеном инвестирању сопствених прихода из 
става 1. и 2. овог члана, о томе  обавести 
одељење за привреду и финансије, које ће о томе 
обавестити Управу. 
 Индиректни корисник подноси Трезору до 
другог у месецу за претходни месец, Извештај о 
инвестирању сопствених прихода, на обрасцима 
који чине саставни део овог правилника. 

 
5. Завршне одредбе 

 
Члан 12. 

 Директни корисници дужни су да воде 
евиденцију података, регистара, писмених 
извештаја и електронских података, који се односе 
на финансијске издатке и активности, за себе и 
своје индиректне кориснике. 
 

Члан 13. 
  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу Града 
Ниша". 
 
               
   Број: 400-48 
    У Дољевцу,  27.03.2015.        
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 
 
                                                                                                                               

Начелник 
Јовица Пешић,с.р. 
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ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 23. 
 На основу чл. 24. Одлуке о Општинском 
већу општине Димитровград („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 79/08, 117/12 и 17/13) и чл. 6. Одлуке о 
буџету Општине Димитровград за 2015 годину бр. 
06-92/14-I/26-5 од 22.12.2014 године, 
 Општинско веће општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 15.04.2015 године, донело 
је : 

П Р А В И Л Н И К 

о  критеријумима за остваривање права 

на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу 

 

 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се критеријуми 

за остваривање права на финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу. 

Овим Правилником утврђују се шира права у 
односу на права из обавезног здравственог 
осигурања, у циљу да се што већи број брачних и 
ванбрачних партнера укључи у поступак 
вантелесне оплодње. 
 

 II.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА 

Члан 2. 
Критеријуми за остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 
 

-да брачни и ванбрачни партнери имају 
држављанство Републике Србије и пребивалиште 
на територији општине Димитровград најмање 
годину дана пре подношења захтева; 

-да брачни и ванбрачни партнери 
испуњавају здравствене критеријуме које је 
прописала Републичка стручна комисија 
Министарства здравља за вантелесну оплодњу и 
асистирану репродукцију; 

-да женски партнер има максимално 40 
година старости у тренутку подношења захтева; 

-да се могу јавити као кандидати за 
коришћење средстава из општинског буџета 
предвиђених за ту намену, након неуспешног 
покушаја преко Републичког фонда за здравствено 
осигурање, све док је документација о 
испуњавању здравствених критеријума, прописана 
од стране Републичке стручне комисије 
Министарства здравља за вантелесну оплодњу и 
асистирану репродукцију, важећа и валидна 

-заинтересовани кандидати могу поднети 
захтев за доделу финансијске помоћи из чл.3. овог 
Правилника највише два пута и то у различитим 
календарским годинама. 
 
 

III.ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 
Члан 3. 

Висина финансијске помоћи, за брачне или 
ванбрачне партнере, износи до 200.000,00 динара 
и исплаћује се у једнократном износу једанпут 
годишње. 
 
 

IV.ПОСТУПАК 
 

Члан 4. 
Захтев за доделу финансијске помоћи 

подноси се Општинском већу општине 
Димитровград. 

Уз захтев се прилаже: 
-извод из матичне књиге венчаних или 

изјава два сведока да живе у ванбрачној заједници  
-уверење о држављанству Републике Србије 

партнера, 
-уверење о пребивалишту партнера и 

фотокопија личне карте, 
-профактура здравствене установе, која ће 

вршити вантелесну оплодњу, о висини средстава 
потребних за покриће трошкова вантелесне 
оплодње, 

-потврда Републичког фонда за здравствено 
осигурање- Филијале у Пироту, одељење у 
Димитровграду, да партнери испуњавају 
здравствене критеријуме прописане од стране 
Републичке стручне комисије Министарства 
здравља за вантелесну оплодњу и асистирану 
репродукцију. 

Члан 5. 
О праву на финансујску помоћ одлучује 

Општинско веће општине Димитровград. На 
основу одлуке Општинског већа Општине 
Димитровград, средства се преносе кориснику 
финансијске помоћи. 

Члан 6. 
Корисник је дужан да додељена средства 

користи искључиво за намену за коју су додељена. 
Доказ о наменском трошењу средстава је извештај 
здравствене установе о спроведеном поступку 
вантелесне оплодње, који је корисник дужан да 
достави у року од 6 месеци од дана преноса 
средстава. 

Уколико корисник средстава, у року из 
претходног става, не достави извештај 
здравствене установе, сматраће се да средства 
нису наменски утрошена и покренуће се поступак 
за повраћај пренетих средстава, увећаних за 
износ законске затезне камате. 

 
V.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 7. 

Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о критеријумима за 
остваривање права на финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу бр. 06-49/14-III/22-5 од 
08.07.2014 године. 
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Члан 8. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Бр. 06-46/15-III/17-9 
У Димитровграду, 15.04.2015 год. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 
Председник                                                                     

Зоран Ђуров, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огласни део 

Изгубљене исправе 

 
Изгубљену радну књижицу ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 
Џемовић Љиљана из Ниша, Тољ Милан из Ниша, Игор Ибишевић, Аметовић Сарбера из Ниша, 

Антовић Маринко из Ниша, Филип Бренак из Ниша, Арсић Светлана из Ниша, Кучар Елмедин из Ниша, 
Петровић Миљан из Ниша, Ђорђевић Сања из Ниша, Станимировић Јорданка из Ниша, Лазар Амтовски 
из Ниша, Прокић Жарко из Ниша, Предраг Станковић из Ниша, Ива Николић из Ниша, Спасић Саша из 
Ниша, Добривоје Цветковић из Малошишта, Миленковић Миломир из Ниша, Немања Фолић из Ниша, 
Лазић Сандра из Ниша, Дудић Милош из Ниша, Стаменковић Јелена из Ниша, Милосављевић Игор из 
Ниша, Стефан Николић из Ниша, Крстић Дарко из Ниша.  

Изгубљену службену легитимацију ''Ниш - експрес'' ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 
 Ђорђевић Милош из Ниша, Динић Славица из Ниша, Рајковић Милош из Ниша,  Цветановић 
Драган из Ниша (контролор).  

Изгубљену месечну карту за вожњу ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 
 Митровић Видосава из Ниша, Илић Невена из Ниша, Живковић Миладин из Ниша, Војиновић 
Теодора из Ниша (треће дете).  

Изгубљено сведочанство ОШ ''Војислав Илић Млађи'' у Хуму, ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋИМ 
Стаменковић Слободан из Ниша. 
Изгубљено сведочанство ОШ ''Бранко Миљковић'', ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋИМ 
Спасић Саша из Ниша. 
Изгубљена диплома 1982. ОШ ''Бубањски хероји'', ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ 
Цветановић Милан из Ниша. 

 Изгубљену легитимацију као добровољан даваоц крви, ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ 
 Иван Коцић из Ниша  

Изгубљену ђачку књижицу  ОШ ''Сретен Младеновић Мика'', ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ 
Филип Игњатовић из Ниша. 
Изгубљен индекс бр. 37460 Економског факултета у Нишу, ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋИМ 
Марија Павловић из Врања. 
Изгубљен индекс бр. 2303 Високе пословне школе струковних студија, ОГЛАШАВАМ 

НЕВАЖЕЋИМ 
Бранко Димески из Ниша.. 
Изгубљено сведочанствоо завршеној основној школи ОШ ''Сретен Младеновић Мика'', 

ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋИМ 
Панајотовић Марина из Ниша. 
Изгубљено сведочанствоо (1997/98) ОШ ''Вук Караџић'', ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋИМ 
Иван Јовановић из Ниша. 
Изгубљен чек бр. 482148 АИК Банке, ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋИМ 
Михајловић Обрен из Вртишта. 
Изгубљену диплому о завршеној средњој електро техничкој школи ''Никола Тесла'', 

ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ 
Димитријевић Небојша из Ниша.. 
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