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Б О С И Л Е Г Р А Д 
44. 

На  основу   члана 191. став 1. Устава Репу-

блике Србије („Службени гласник РС“, бр.98/06), 

члана  11.  и члана  32.  став  1.  тачка  1.  Закона  о  

локалној  самоуправи  („Службени  гласник РС“, 

број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 

47/18) и члана 37. став1. тачка 1. Статута општине 

Босилеград (“Службени гласник Пчињског окру-

га“, бр. 16/08, 20/09 и „Службени гласник града 

Врања“, бр. 45/13), Скупштина општине Боси-

леград на седници одржаној дана 31. јануара 2019. 

године, по прибављеном мишљењу  Министарства 

за државну управу и локалну самоуправу бр.110-

00-00326/2018-24 од 12.12.2018.године,  д о н е л а   

ј е 

 

 

С Т А Т У Т 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

   Овим статутом, у складу са законом, уређу-

ју се права и дужности општине Босилеград (у да-

љем  тексту:  Општина)  и  начин  њиховог  оства-

ривања,  број  одборника  Скупштине  општине 

Босилеград, организација  и  рад  органа  и  служби,  

начин  управљања  грађана  пословима  из  надлеж-

ности Општине, услови за остваривање облика не-

посредне самоуправе, спровођење поступка јавне 

расправе приликом припреме општих аката утврђе-

них овим статутом, оснивање, начин избора органа 

и рад месне заједнице и других облика месне само-

управе, услови и облици остваривања сарадње и 

удруживања општине, заштита локалне самоуправе 

и  друга питања од значаја за Општину. 

    Статутом се уређује и службена употреба 

језика и писама националних мањина у складу са 

законом. 

    Сви појмови у овом статуту употребљени у 

граматичком мушком роду подразумевају мушки и 

женски природни род. 

  

Положај Општине 

Члан 2. 

    Општина  је  основна  територијална  једи-

ница  у  којој  грађани  остварују  право  на  локал-

ну самоуправу у складу са Уставом, законом и овим 

статутом. 

    Грађани који имају бирачко право и преби-

валиште на територији Општине, управљају посло-

вима Општине у складу са законом и овим стату-

том.   

    Грађани  учествују  у  остваривању  локал-

не  самоуправе  путем  грађанске  иницијативе, збо-

ра  грађана,  референдума, других облика учешћа 

грађана у обављању послова Општине и  преко  

својих  одборника  у  Скупштини  општине,  у  

складу  са Уставом, законом и овим статутом. 

Територија 

Члан 3. 

ГОДИНА XXVI 

БРОЈ 3 
В Р А Њ Е 

Уторак,26.фебруар.2019.године. 
 

Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 

Рок за рекламацију 10 дана 
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 Територију  Општине, утврђену законом, чи-

не насељена  места,  односно  подручја  катастар-

ских општина које улазе у њен састав, и то: 

 

Редни 

број 

Назив насељеног 

места 

Катастарска 

општина 

1. Барје Барје 

2. Белут Белут 

3. Бистар Бистар 

4. Босилеград Босилеград 1 

Босилеград 2 

5. Бранковци Бранковци 

6. Бресница Бресница 

7. Буцељево Буцељево 

8. Гложје Гложје 

9. Голеш Голеш 

10. Горња Лисина Горња Лиси-

на 

11. Горња Љубата Горња Љуба-

та 

12. Горња Ржана Горња Ржана 

13. Горње Тламино Горње Тла-

мино 

14. Грујинци Грујинци 

15. Доганица Доганица 

16. Доња Лисина Доња Лисина 

17. Доња Љубата Доња Љубата 

18. Доња Ржана Доња Ржана 

19. Доње Тламино Доње Тлами-

но 

20. Дукат Дукат 

21. Жеравино Жеравино 

22. Зли Дол Зли Дол 

23. Извор Извор 

24. Јарешник Јарешник 

25. Караманица Караманица 

26. Милевци Милевци 

27. Млекоминци Млекоминци 

28. Мусуљ Мусуљ 

29.  Назарица Назарица 

30. Паралово Паралово 

31. Плоча Плоча 

32. Радичевци Радичевци 

33. Рајчиловци Рајчиловци 

34. Ресен Ресен 

35. Рибарци Рибарци 

36. Рикачево Рикачево 

37. Црноштица Црноштица 

 

 

Својство правног лица 

Члан 4. 

  Општина има својство правног лица. 

  Седиште Општине је у Босилеграду, улица 

Георги Димитров број 82. 

  Општина има своју званичну интернет пре-

зентацију на адреси www.bosilegrad.org 

                                                         

Печат 

Члан 5. 

           Органи општине имају печат. 

           Печат је округлог облика са исписаним тек-

стом: Република Србија, општина Босилеград, на-

зив и седиште органа, на српском језику и ћирилич-

ним писмом и бугарском језику и ћириличним 

писмом и  грбом Републике Србије у средини. 

Пречник печата износи 32 мм. Текст печата испису-

је се у концентричним круговима око грба Репу-

блике Србије. У спољном кругу печата исписује се 

назив Републике Србије. У следећем кругу исписује 

се назив органа општине. Седиште органа општине 

исписује се у дну печата. 

 

Језик и писмо 

Члан 6. 

            На територији Општине у службеној употре-

би је српски језик и ћирилично писмо и бугарски 

језик и ћирилично писмо. 

 

Симболи општине 

Члан 7. 

         Општина  има  грб  и  заставу.  

           Грб  Општине има  два  симетрична  лава  

(као симболи  снаге  и  моћи)  који  садржи  српски  

средњовековни  штит  а  преко  њега  две зелене 

гранчице храста, између којих приказана је планина 

Бесна Кобила а изнад исте стоји црква Света Троји-

ца (културно наслеђе и историјски споменик). У 

горњем делу на самом штиту приказана је књига са 

карактеристичним словима српске азбуке (ћ, ј, љ, њ, 

ђ, џ), а са друге стране карактеристична слова бу-

гарске азбуке (ъ, я, й, ь, щ) што недвосмислено по-

казује да бугарска национална мањина у Србији 

поред српске азбуке изучава и бугарску азбуку као 

матерњи језик. Сам штит приказан је у бојама 

заставе Републике  Србије,  тако  што  је  оивичен  

црвеном  лентом,  плаво  поље  и   бела  књига. Ла-

вовски  пар  стоји  на  шареној  подлози  (део  дома-

ће  радиности),  који  држе  с  једне стране  заставу  

Србије  и  са  друге  стране  заставу  Босилеграда. У 

средини заставе Србије налази се грб Р. Србије, а у 

средини заставе Босилеграда налази се грб општине 

Босилеград.  Између  самих  копља налази се мали 

штит у коме је приказана зграда општине Боси-

леград, окружена са три жута  храстова  листа.  Ма-

ли  штит  приказан  је  у  плавој,  белој  и  црвеној  

боји.  У централном  делу  испод  великог  штита  

на  шареној  подлози  стоји  црвена  трака  са натпи-
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сом  «Босилеград».  Грб  општине  Босилеград  

одражава  историјска,  географска, културна, етичка 

и традиционална обележја Босилеграда. 

          Застава Општине је правоугаонастог облика  

еколошких боја; плава, жута и зелена трака. У сре-

дини заставе  налази се грб Општине Босилеград.        

          Употреба грба и заставе Општине ближе се 

уређују посебном одлуком  Скупштине општине. 

 

Употреба симбола Општине 

Члан 8. 

            Застава и грб Општине могу се истицати 

само уз државне симболе.  

            У службеним просторијама органа Општине 

истичу се државни симболи, грб и застава Општине, 

као и потврђени симболи националне мањине чији 

је језик у службеној употреби на територије 

Општине. 

 

Празник Општине 

Члан 9. 

            Општина  има  свој  празник,  који  се  утвр-

ђује  посебном  одлуком  Скупштине општине, уз 

претходну сагласност министарства надлежног за 

послове локалне самоуправе. 

            Насељена  места  могу  имати  своје  празни-

ке  који  се  утврђују  статутима  Месних заједница. 

 

Награде и јавна признања 

Члан 10. 

            Општина   установљава   награде   и   друга   

јавна   признања   организацијама и            грађани-

ма за значајна остварења у привреди, науци, умет-

ности, спорту и другим друштвеним областима. 

            Општина додељује звање „почасни грађа-

нин“ особи чији су рад и достигнућа од посебног 

значаја за Општину. 

          Скупштина општине одлучује о додељивању 

звања „почасни грађанин“ уз претходну сагласност 

министарства надлежног за послове локалне самоу-

праве. 

          Награде и друга јавна признања и звање „по-

часни грађанин“ додељује се поводом празника 

Општине. 

          Врсте  награда и других јавних признања, 

поступак, услови и критеријуми за додељивање јав-

них признања и звања „почасни грађанин“ , уређују 

се посебном одлуком Скупштине општине. 

Утврђивања назива 

делова насељених места 

Члан 11. 

           Општина  утврђује  називе  улица,  тргова,  

градских  четврти,  заселака и  других делова насе-

љених места на својој територији посебном одлу-

ком Скупштине општине, уз претходну сагласност 

министарства надлежног за послове локалне самоу-

праве. 

           У поступку промене назива улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других делова насеље-

них места  прибавља се мишљење националног са-

вета националне мањине и савете за међунационал-

не односе. 

 

Јавност рада 

Члан 12. 

            Рад органа Општине је јаван.  

           Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

      1.путем  издавања  билтена,  информатора,  пре-

ко средстава јавног информисања,  презентовањем 

одлука и других аката јавности и постављањем 

интернет  презентације; 

      2. организовањем  јавних  расправа  у  складу  са  

законом,  овим  статутом  и  одлукама    органа 

Општине; 

      3.организовањем јавних слушања у складу  са 

овим статутом и пословником Скупштине општине  

и       

      4.на други начин утврђен овим статутом и дру-

гим актима органа Општине. 

           Општина своје информације и обавештења  

објављује и на језицима и писмима националних 

мањина који су у службеној употреби у општини. 

 

Имовина Општине 

Члан 13. 

         Општина   има   своју   имовину.    

         Имовином   Општине   самостално   управљају   

и располажу  органи Општине у   складу       са за-

коном, овим статутом и другим актима Општине. 

          У јавној својини Општине сагласно закону су: 

       - добра у општој употреби на територији 

Општине (општински путеви, некатегорисани путе-

ви, улице које нису део аутопута или државног пута 

I и II реда, тргови и јавни паркови и др.); 

       - комунална мрежа на територији Општине; 

       -непокретне и покретне ствари и друга имовин-

ска права које користе органи и организације 

Општине: 

       - ствари у јавној својини на којима право ко-

ришћења имају месне заједнице на територији 

Општине, установе, јавне агенције и друге органи-

зације чији је оснивач Општина: 

       - друге непокретне и покретне ствари и 

имовинска права, у складу са законом којим 

се уређује јавна својина. 

 

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 
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Надлежности Општине 

Члан 14. 

           Општина  врши  послове  из  своје  надлеж-

ности  утврђене  Уставом  и  законом, као и 

послове из оквира права и дужности Републике који 

су јој законом поверени. 

 

Надлежности утврђене 

Уставом и законом 

Члан 15. 

            Општина преко својих органа, у складу са 

Уставом и законом; 

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, про-

сторни и урбанистички план и план развоја 

Општине, као и стратешке планове и про-

граме локалног економског развоја; 

2) уређује и обезбеђује обављање и развој ко-

муналних делатности, локални превоз, ко-

ришћење грађевинског земљишта и послов-

ног простора; 

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржа-

вању и коришћењу некатегорисаних и 

општинских путева, као и улица и других 

јавних објеката од општинског  значаја; 

4) стара се о задовољавању потреба грађана у 

области просвете (предшколско васпитање и 

образовање и основно и средње образовање 

и васпитање), научно истраживачке и инова-

ционе делатности, културе, здравствене и 

социјалне заштите,дечије заштите, спорта и 

физичке културе; 

5) обезбеђује остваривање посебних потреба 

особа са инвалидитетом и заштиту права о-

сетљивих група; 

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, за-

натства, угоститељства и трговине; 

7) доноси и реализује програме за подстицање 

локалног економског развоја, предузима ак-

тивности за одржавање постојећих и привла-

чење нових инвестиција и унапређује опште 

услове пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, зашти-

ти од елементарних и других непогода, заш-

тити културних добара од значаја за општи-

ну; 

9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта и спроводи по-

литику руралног развоја; 

10)  стара се о остваривању, заштити и унапре-

ђењу људских и мањинских права, родној 

равноправности, као и о јавном информиса-

њу у општини: 

11) образује и уређује организацију и рад органа, 

организација и служби за потребе Општине, 

организује службу правне помоћи грађанима 

и уређује организацију и рад мировних већа; 

12)  утврђује симболе Општине и њихову упо-

требу; 

13)  управља општинском имовином и утврђује 

стопе изворних прихода, као и висину  

локалних такси; 

14)   прописује прекршаје за повреде општин-

ских прописа; 

      15) обавља и друге послове од локалног значаја 

одређене законом, као и послове од        непосред-

ног интереса за грађане, у складу са Уставом, зако-

ном и овим статутом; 

            Послови из надлежности Општине утврђени 

Уставом и законом, ближе су уређени Јединственим 

пописом послова јединица локалне самоуправе који 

обезбеђује министарство надлежно за локалну са-

моуправу у складу са законом. 

 

Јавне службе Општине 

Члан 16. 

           За остваривање својих права и дужности и 

за задовољавање потреба локалног 

становништва   Општина   може   оснивати: преду-

зећа, установе и друге организације које врше јавну 

службу, у складу са законом и овим статутом. 

           Скупштина општине посебном одлуком 

оснива предузећа, установе и друге организације 

које врше јавну службу и остварују права оснивача 

ако законом или овим статутом за вршење поједи-

них права оснивача није утврђена надлежност дру-

гог органа Општине. 

 

Поверавање послова 

правном или физичком лицу 

Члан 17. 

              Општина може уговором, на начелима кон-

куренције, јавности, економичности, ефикасности и 

заштите животне средине поверити правном или 

физичком лицу обављање појединих послова из 

своје надлежности. 

              Поверавање послова из става 1 овог члана 

уређује се одлуком Скупштине општине. 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 

 

 

Средства за обављање 

послова и извори средстава 

Члан 18. 

             За обављање послова Општине утврђених 

Уставом и законом, као и за обављање законом по-

верених послова из оквира права и дужности Репу-

блике, Општини припадају приходи и примања 

утврђени законом. 
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             Послови Општине финансирају се из извор-

них и уступљених прихода, трансфера, примања по 

основу задуживања и других прихода и примања 

утврђених законом. 

 

 

Ненаменски карактер средстава 

Члан 19. 

             Сви приходи Општине су општи приход 

буџета и могу се користити за било коју намену, 

осим оних прихода чији је наменски карактер утвр-

ђен законом. 

 

Буџет и завршни рачун 

Члан 20. 

             Скупштина општине доноси буџет општине 

за сваку календарску годину, у којем се исказују 

сви приходи и примања, задуживања и друге фи-

нансијске трансакције, расходи и други издаци у 

складу са законом који уређује буџетски систем. 

            По истеку године за коју је буџет донет 

саставља се завршни рачун о извршењу буџета 

Општине. 

 

Одговорност за извршење буџета 

и извештавање 

Члан 21. 

             За извршење буџета Општине, председник 

општине  одговара Скупштини општине. 

            Општинска управа обавезна је да редовно 

прати извршење буџета и по потреби, а најмање  

два пута годишње информише председника 

Општине, а обавезно у року од 15 дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

            Председник општине у року од 15 дана од 

дана достављања извештаја из става 2. овог члана, 

усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

 

Самодопринос 

Члан 22. 

            За задовољавање потреба грађана у Општи-

ни или њеном делу средства се могу прикупљати 

самодоприносом. 

           Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани референдумом, у складу са законом којим 

је уређено непосредно изјашњавање грађана и овим 

статутом. 

 

Утврђивање предлога одлуке 

Члан 23. 

            Предлог одлуке о увођењу самодоприноса 

утврђује Скупштина општине. 

            Иницијативу за доношење одлуке из става1. 

овог члана може поднети најмање једна трећина 

одборника Скупштине општине и грађани путем 

грађанске иницијативе. 

            Уз иницијативу се подноси и програм којим 

се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања 

укупних финансијских средстава за реализацију 

пројекта који је предмет одлуке. 

            По примљеној уредној иницијативи, Скуп-

штина општине одлучује о покретању поступка за 

увођење самодоприноса већином гласова од укуп-

ног броја одборника. 

            Ако Скупштина општине прихвати иниција-

тиву за увођење самодоприноса доноси закључак 

којим истовремено одређује рок за припрему нацрта 

одлуке о увођењу самодоприноса и рок и начин 

организовања јавне расправе. 

            Предлог одлуке о увођењу самодоприноса 

Скупштина општине утврђује већином гласова од 

укупног броја одборника. 

 

Доношење одлуке о 

увођењу самодоприноса 

Члан 24. 

             Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште 

на подручју на којем се средства прикупљају. 

            Одлуку из става 1. овог члана доносе и гра-

ђани који немају изборно право и пребивалиште на 

подручју на којем се средства прикупљају, ако на 

том подручју имају непокретну имовину а сред-

ствима самодоприноса се побољшавају услови ко-

ришћења те имовине. 

            Одлука се сматра донетом када се за њу изја-

сни већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. 

овог члана. 

 

Објављивање одлуке о 

увођењу самодоприноса 

Члан 25. 

             Одлика о увођењу самодоприноса се објав-

љује на начин на који се објављују акти Општине. 

 

Наменски карактер 

средстава самодоприноса 

Члан 26. 

             Новчана средства која се прикупљају на 

основу одлуке о самодоприносу приход су буџета и 

строго су наменског карактера. 

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 

Органи Општине 

Члан 27. 

            Органи Општине су: Скупштина  општине, 

председник Општине, Општинско веће и Општин-

ска управа 
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            У складу са законом  којим се уређује право-

бранилаштво , огран Општине је и правобранилаш-

тво. 

 

Презумпција надлежности 

члан 28. 

             Послове Општине врше органи Општине у 

оквиру своје надлежности утврђене законом и овим 

статутом. 

             Скупштина општине доноси акте општег 

карактера. 

             Ако законом или другим прописом  није 

утврђено који орган је надлежан  за обављање 

послова  из надлежности Општине, све послове који 

се односе на уређивање односа  из надлежности 

Општине врши Скупштина општине, а послове који 

су по својој природи  извршни, врши председник 

Општине. 

            Ако се према природи посла не може утвр-

дити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, 

надлежна је Скупштина општине. 

 

1. Скупштина општине 

 

Положај Скупштине општине 

Члан 29. 

            Скупштина општине је највиши орган 

Општине који врши основне  функције  локалне 

власти, утврђене Уставом,  законом и овим стату-

том. 

 

Састав Скупштине општине 

Члан 30. 

            Скупштину општине чине одборници  које 

бирају грађани на непосредним изборима, тајним 

гласањем, у складу са законом и овим статутом. 

 

Сазивање конститутивне седнице 

Члан 31. 

             Седницу новог сазива Скупштине општине 

сазива председник Скупштине општине претходног 

сазива, у року од 15 дана од дана објављивања ре-

зултата избора. 

            Уколико председник Скупштине општине из 

претходног сазива  не сазове седницу новог сазива у 

року из става1. овог члана, седницу новог сазива 

сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од 

истека рока из става 1. овог члана. 

           Седницом председава најстарији одборник до 

избора председника Скупштине општине.  

 

Конституисање Скупштине 

Члан 32. 

           Скупштина општине се сматра конституиса-

ном избором  председника Скупштине општине и 

постављањем секретара Скупштине општине. 

 

Број одборника 

Члан 33. 

            Скупштина општине има 31 одборника. 

 

Мандат 

Члан 34. 

           Одборници се бирају на четири године. 

           Одборнику почиње и престаје одборнички 

мандат под условима и на начин  утврђен законом. 

 

Заклетва 

Члан 35. 

            Изабрани  одборници полажу заклетву која 

гласи: „Заклињем се да ћу се  у раду Скупштине 

општине Босилеград придржавати Устава, закона и 

Статута општине Босилеград и да ћу часно и не-

пристрасно вршити дужност одборника, руководећи 

се интересима грађана“.   

 

Неспојивост функција 

Члан 36. 

            Одборник не може бити запослени у 

Општинској управи и лице које именује, односно 

поставља Скупштина општине. 

            Ако запослени у Општинској управи буде 

изабран  за одборника, права и обавеза по основу 

рада  мирују му док траје  његов одборнички ман-

дат. 

            Даном потврђивања одборничког мандата 

лицима која је именовала, односно поставила 

Скупштина општине престаје функција на коју су 

именована, односно постављена. 

 

Имунитет одборника 

Члан 37. 

            Одборник не може бити позван на кривичну 

одговорност, притворен или кажњен због изнетог 

мишљења или давања гласа на седници Скупштине 

општине и њених радних тела. 

 

Права и дужности одборника 

Члан 38. 

            Право је и дужност одборника да учествује у 

раду Скупштине општине  и њених радних тела, 

предлаже Скупштини општине  расправу о одређе-

ним питањима, предлаже радном телу Скупштине 

општине  да организује јавно слушање  о предлози-

ма прописа  и одлука о којима одлучује  Скупштина 

општине, подноси предлоге одлука и других аката 

из надлежности Скупштине општине  и даје аман-

дмане на предлоге прописа, поставља питања веза-
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на за рад органа  Општине и учествује у другим 

активностима  Скупштине општине. 

           Право је одборника да буде редовно обавеш-

таван  о питањима од утицаја на  вршење одбор-

ничке дужности, да на лични захтев добије од орга-

на и служби  Општине податке  који су му потребни 

за рад, као и стручну помоћ  у припремању предло-

га за Скупштину општине. 

           За благовремено достављање обавештења, 

тражених података, списа и упутстава одговоран је 

секретар Скупштине општине, а начелник Општин-

ске управе када се обавештење, тражени податак, 

спис и упутство односе  на делокруг и рад Општин-

ске управе. 

           Одборник има право да се обраћа Скупштини 

општине на једном од језика који је у службеној 

употреби  на територији Општине. 

           Одборник има право на заштиту мандата, 

укључујући и судску заштиту, која се остварује 

сходно применом закона којим се уређује заштита 

изборног права  у изборном поступку. 

           Права и дужности одборника ближе се уређу-

ју  пословником Скупштине општине.  

 

Накнаде и друга примања одборника 

Члан 39. 

           Право одборника на изгубљену зараду, путне 

трошкове за долазак и одлазак на седницу Скуп-

штине општине  и њених радних тела, дневнице и 

накнаду  других трошкова везаних за  вршење 

одборничке функције  уређује се посебном одлуком 

Скупштине општине. 

           Одборници који живе у сеоским насељима 

која немају линијски превоз имају право на превоз 

за долазак и одлазак на седницу Скупштине и ње-

них радних тела. 

 

Надлежност Скупштине општине 

Члан 40. 

            Скупштина општине, у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и пословник Скуп-

штине општине; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, 

као и начин и мерила за одређивање висине  

локалних такса и накнада; 

4) доноси план развоја Општине, планске до-

кументе јавних политика, средњорочне пла-

нове и друге планске документе, у складу са 

законом; 

5) доноси просторни и урбанистички план 

Општине; 

6) доноси прописе и друге опште акте из на-

длежности Општине; 

7) бира и разрешава локалног омбудсмана; 

8) расписује општински референдум  и рефе-

рендум на делу територије Општине, изјаш-

њава се о предлозима  садржаним у грађан-

ској иницијативи и утврђује предлог одлуке 

о самодоприносу; 

9) образује и уређује организацију и рад орга-

низација и служби за потребе Општине; 

10) оснива јавна предузећа и друштва капитала 

за обављање делатности од општег интереса  

у складу са законом и овим статутом, даје 

сагласност на законом одређене  опште и 

друге правне акте и радње јавног предузећа, 

односно друштва  капитала, ради заштите 

општег интереса; 

11) оснива установе и организације у области 

предшколског образовања и васпитања , 

основног образовања и културе од значаја за 

општину и за припаднике свих националних 

заједница, социјалне заштите, примарне 

здравствене заштите, физичке културе, спор-

та, омладине, дечје заштите и туризма, прати 

и обезбеђује њихово функционисање; 

12) именује и разрешава надзорни одбор и ди-

ректора јавног предузећа чији је оснивач, да-

је сагласност на статут јавног предузећа и 

врши друга права оснивача у складу са зако-

ном и оснивачким актом; 

13) именује и разрешава управни одбор, надзор-

ни одбор и директора  установе, организаци-

је и службе чији је оснивач и даје сагласност 

на њихове статуте у складу са законом; 

14) бира и разрешава председника Скупштине и 

заменика председника Скупштине; 

15) поставља и разрешава секретара и заменика  

секретара Скупштине; 

16) бира и разрешава председника Општине и, 

на предлог председника Општине, бира за-

меника председника Општине и чланове 

Општинског већа; 

17) усваја Кадровски план; 

18) уређује услове и начин обављања комунал-

них делатности, права и обавезе корисника 

комуналних услуга, обим и квалитет кому-

налних услуга и начин вршења надзора над 

обављањем комуналних делатности, оснива 

јавна предузећа за обављање комуналне де-

латности, односно поверава обављање тих 

делатности друштву капитала или предузет-

нику, прописује опште услове одржавања 

комуналног реда и мере за њихово спрово-

ђење; 

19) доноси годишње и средњорочне програме 

уређивања грађевинског земљишта, одлучује 
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о отуђењу грађевинског земљишта у складу 

са законом и прописом Општине; 

20) доноси локалну стамбену стратегију у скла-

ду са Националном стамбеном стратегијом, 

акциони план за њено спровођење и програ-

ме стамбене подршке, може основати јавну 

стамбену агенцију у складу са законом, као и 

правно лице за обављање послова од јавног 

интереса у области становања; 

21) уређује коришћење пословног простора који 

је у јавној својини Општине, уређује висину 

закупнине пословног простора и врши друге 

послове у вези са коришћењем пословног 

простора, у складу са законом и другим ак-

тима Општине; 

22) уређује критеријуме и поступак давања ста-

нова у закуп и њихове куповине; 

23) прописује висину закупнине за коришћење 

стамбених зграда, станова и гаража у јавној 

својини Општине; 

24) ближе уређује коришћење, одржавање и 

управљање стварима у јавној својини 

Општине; 

25) уређује начин коришћења превозних сред-

става у јавној својини Општине; 

26) уређује ближе услове за обављање такси 

превоза путника; 

27) доноси програме коришћења и заштите при-

родних вредности и програме заштите жи-

вотне средине, односно локалне акционе и 

санационе планове, у складу са стратешким 

документима и интересима и специфично-

стима Општине и утврђује посебну накнаду 

за заштиту и унапређење животне средине; 

28) доноси годишњи програм заштите, уређење 

и коришћења пољопривредног земљишта, 

утврђује против ерозивне мере и њихово 

спровођење, одлучује о привођењу пашњака 

другој култури; 

29) доноси програм развоја туризма у складу са 

Стратегијом, утврђује висину боравишне 

таксе на територији Општине; 

30) доноси локални акциони план за борбу про-

тив корупције на нивоу Општине и образује 

стално радно тело за праћење спровођења 

локалног акционог плана; 

31) доноси програм контроле и смањења попу-

лације напуштених паса и мачака, уређује 

држање и заштиту домаћих животиња и кућ-

них љубимаца, у складу са законом; 

32) доноси оперативни план за воде другог реда, 

одређује место и начин коришћења воде за 

рекреацију, укључујући и купање; 

33) доноси акциони план за спровођење Нацио-

налне стратегије за младе на територији 

Општине, може основати канцеларију за 

младе; 

34) доноси програм и план енергетске ефикасно-

сти; 

35) одлучује о прибављању и отуђењу непокрет-

ности у јавној својини Општине, заснивању 

хипотеке на непокретностима у јавној своји-

ни Општине, као и о преносу права својине 

на другог носиоца права јавне својине; 

36) одлучује о улагању ствари у јавној својини 

Општине и права у капитал јавног предузећа 

и друштва капитала чији је оснивач, у складу 

са законом; 

37) одлучује о преносу права коришћења на 

стварима у својини Општине, установама, 

јавним агенцијама и другим организацијама 

чији је оснивач Општина; 

38) одлучује о давању концесије када су јавна 

тела и предмет концесије у надлежности 

Општине, даје сагласност на концесиони акт; 

39) даје сагласност и усваја предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства, даје сагласност 

на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-

приватног партнерства и даје овлашћење 

председнику Општине да потпише јавни у-

говор у име Општине; 

40) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси 

план и програм развоја система заштите спа-

савања; 

41) образује робне резерве и утврђује њихов о-

бим и структуру; 

42) утврђује општинске таксе и друге локалне 

приходе који Општини припадају по закону; 

43) утврђује висину доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

44) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје 

сагласност на одлуку о промени цена кому-

налних услуга, у складу са законом; 

45) утврђује критеријуме и поступак за регреси-

рање трошкова боравка у предшколској 

установи за децу из материјално угрожених 

породица; 

46) доноси акт о јавном задуживању Општине, у 

складу са законом којим се уређује јавни дуг; 

47) прописује радно време угоститељских, трго-

винских и занатских објеката; 

48) даје мишљење о републичком, покрајинском 

и регионалном просторном плану; 

49) оснива стална и повремена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности, 

која су утврђена Пословником Скупштине; 

      50) именује изборну комисију за спровођење 

избора за одборнике Скупштине општине; 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-167 

 

 

51) подноси иницијативу за покретање поступка 

оснивања, укидања или промене територије 

Општине; 

52) предлаже Влади Републике Србије утврђи-

вање јавног интереса за експропријацију у 

корист Општине; 

53) даје мишљење о законима којима се уређују 

питања од интереса за локалну самоуправу; 

54) разматра извештај о раду и даје сагласност 

на програм рада корисника буџета; 

55) одлучује о сарадњи и удруживању са градо-

вима и општинама, удружењима, хумани-

тарним и другим организацијама; 

56) информише јавност о свом раду; 

57) покреће поступак за оцену уставности и за-

конитости закона и другог општег акта Ре-

публике Србије, којим се повређује право на 

локалну самоуправу; 

58) организује службу правне помоћи грађани-

ма; 

59) уређује организацију и рад мировних већа; 

60) утврђује празник Општине,  уз претходну 

сагласност министарства надлежног за ло-

калну самоуправу; 

61) даје сагласност на употребу имена, грба и 

другог обележја Општине; 

62) уређује поступак, услове и критеријуме за 

додељивање јавних признања и почасних 

звања које додељује Општина и одлучује о 

додели јавних признања и почасних звања; 

63) одлучује о називима улица, тргова, градских 

четврти, заселака и других делова насељених 

места, уз претходну сагласност министар-

ства надлежног за локалну самоуправу; 

64) разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних 

служби чији је оснивач или већински вла-

сник Општина; 

65) разматра извештаје Савета за међунационал-

не односе; 

66) разматра извештај о раду локалног омбуд-

смана; 

67) доноси мере и усваја препоруке за унапре-

ђење људских и мањинских права; 

68) обавља и друге послове утврђене законом и 

овим статутом. 

 

Кворум за рад и одлучивање 

Члан 41. 

               Скупштина општине одлучује ако седници 

присуствује већина од укупног броја одборника. 

              Скупштина општине одлучује већином гла-

сова присутних одборника, уколико законом или 

овим статутом није другачије одређено. 

              Скупштина општине  већином гласова од 

укупног броја одборника: 

          1) доноси Статут; 

          2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџе-

та; 

          3) доноси план развоја Општине и Стратегије 

којима се утврђују правци деловања   

              Општине у одређеној области; 

          4) доноси просторни план; 

          5) доноси урбанистичке планове; 

          6) одлучује о јавном задуживању Општине; 

          7) одлучује о сарадњи и удруживању са дру-

гим јединицама локалне самоуправе и о  

               сарадњи са јединицама локалне самоуправе 

у другим државама; 

          8) одлучује о образовању, подручју за које се 

образује, промени подручја и укидању  

              месних заједница и других облика месне 

самоуправе; 

         9)  одлучује о називима улица, тргова, град-

ских четврти, заселака и других делова    

              насељених места; 

       10)  утврђује празник Општине ; 

       11)  одлучује о додели звања „почасни грађанин 

“  Општине; 

       12)  доноси одлуку о делокругу, саставу, избору 

чланова и начину рада Савета за  

              међунационалне односе; 

       13)  одлучује и у другим  случајевима утврђе-

ним законом и овим статутом. 

 

Сазивање 

Члан 42. 

             Седницу Скупштине општине сазива пред-

седник Скупштине општине, по потреби, а најмање 

једном у три месеца. 

             Председник Скупштине општине је дужан 

да седницу закаже на захтев председника Општине, 

Општинског већа или једне трећине одборника, у 

року од седам дана од дана подношења захтева, та-

ко да дан одржавања седнице буде најкасније у ро-

ку од 15 дана од дана подношења захтева. 

             У ситуацијама које оправдавају хитност у 

сазивању седнице, председник Скупштине општине 

може заказати седницу у року који није краћи од 24 

часа од пријема захтева, 

            Захтев за сазивање седнице из става 3. овог 

члана мора да садржи разлоге који оправдавају хит-

ност сазивања, као и образложење последица које 

би наступиле њеним несазивањем. 

            Минималан рок за сазивање седнице Скуп-

штине општине из става 3. овог члана, не односи се 

на сазивање седнице Скупштине општине у усло-

вима проглашене ванредне ситуације. 
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            Ако председник Скупштине општине не за-

каже седницу у року из става 2. овог члана, седницу 

може заказати подносилац захтева, а председава 

одборник кога одреди подносилац захтева. 

            Председник Скупштине општине може 

одложити седницу коју је сазвао само у случају ка-

да не постоји кворум потребан за рад, а у другим 

случајевима о одлагању седнице одлучује Скуп-

штина општине.  

 

Јавност рада 

Члан 43. 

            Седнице Скупштине општине су јавне. 

            За јавност рада Скупштине општине  одго-

воран је председник Скупштине општине.  

            Седницама Скупштине општине  могу при-

суствовати представници средстава јавног инфор-

мисања, овлашћени представници предлагача, као и 

друга заинтересована лица, у складу са пословни-

ком Скупштине општине. 

            У случају да не постоји могућност  да сви 

заинтересовани присуствују седници  Скупштине, 

председник Скупштине ће одлучити  коме ће омо-

гућити присуство седници полазећи од редоследа 

пријављивања и интереса пријављених  за тачке на 

дневном реду. 

           Скупштина општине може одлучити да сед-

ница Скупштине не буде јавна из разлога безбедно-

сти и других разлога утврђених законом. 

 

Радна  тела Скупштине општине 

Члан 44. 

           Скупштина  општине  оснива  стална  и  

повремена  радна  тела  за  разматрање питања из 

њене надлежности. 

           Радна тела дају мишљење на предлоге одлука 

и аката које доноси Скупштина општине и обављају 

друге послове утврђене овим статутом и пословни-

ком Скупштине општине. 

           Пословником Скупштине општине утврђују 

се број и задаци сталних радних тела, избор, права и 

дужности  председника и чланова сталних радних 

тела, избор, права и дужности председника и чла-

нова општинске изборне комисије за спровођење 

избора за одборнике Скупштине општине, као и 

друга питања од значаја  за рад сталних радних те-

ла. 

           Актом о образовању повременог радног тела  

утврђује се његов назив и област  за коју се оснива, 

задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за 

извршење задатака,права и дужности председника и 

чланова радног тела и друга питања од значаја за 

рад радног тела. 

 

Јавно слушање 

Члан 45. 

             Радно тело може организовати  јавно слу-

шање о предлозима одлука и других прописа о ко-

јима одлучује Скупштина општине. 

            Организовање и спровођење јавног слушања, 

као и обавештавање председника Скупштине 

општине и јавности  о изнетим мишљењима и ста-

вовима на јавном слушању, ближе се уређују 

Пословником Скупштине општине. 

 

Председник Скупштине 

Члан 46. 

             Скупштина општине има председника 

Скупштине. 

             Председник Скупштине организује рад 

Скупштине општине, сазива и председава њеним 

седницама, остварује сарадњу  са  председником  

Општине  и  Општинским  већем,  стара  се  о  

остваривању јавности рада, потписује акта која 

Скупштина општине доноси и обавља друге посло-

ве утврђене законом, овим статутом и Пословником 

Скупштине општине. 

              Председник Скупштине може бити на ста-

лном раду у општини. 

 

Избор председника 

Члан 47. 

             Председник  Скупштине  се  бира  из  реда  

одборника,  на  предлог  најмање  једне трећине 

одборника, на период од четири године, тајним гла-

сањем, већином гласова од укупног броја одборни-

ка Скупштине општине. 

            Одборник може да учествује у предлагању 

само једног кандидата. 

            Ако   је   предложено више кандидата, а ни-

један од предложених кандидата не добије потре-

бну већину гласова, понавља се поступак кандидо-

вања и избора. 

 

Разрешење председника Скупштине 

Члан 48. 

            Председник Скупштине може бити разрешен 

пре истека мандата: 

1) на  лични захтев, 

2)  на предлог најмање трећине одборника. 

           Предлог се подноси у писаној форми и мора 

бити образложен. 

           Разрешење се врши на начин и по поступку 

који је предвиђен за његов избор. 

 

Заменик председника Скупштине 

Члан 49. 

           Председник Скупштине има заменика који 

га замењује у случају његове одсутности и спрече-

ности  да обавља своју дужност. 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-169 

 

 

            Заменик председника Скупштине бира се и 

разрешава на исти начин као и председник Скуп-

штине. 

            Ако заменику председника Скупштине  ми-

рују права из радног односа  услед избора на ту 

функцију, заменик председника Скупштине  може 

бити на сталном раду у Општини. 

 

Секретар Скупштине 

Члан 50. 

             Скупштина општине има секретара који се 

стара о обављању стручних послова у вези са сази-

вањем и одржавањем седница Скупштине општине 

и њених радних тела и руководи административним 

пословима везаним за њихов рад. 

           Секретар  Скупштине  се  поставља  на  чети-

ри  године,  на  предлог  председника Скупштине,  и  

може  бити  поново  постављен.  

           За  секретара  Скупштине  општине  може 

бити  постављено  лице  које има стечено 

високо образовање  из научне области правне науке 

на основним академским студијама у обиму од нај-

мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студи-

јама, специјалистичким академским студијама, спе-

цијалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању  од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факул-

тету, са положеним стручним испитом за рад у 

органима управе и радним искуством од најмање  

три године.  

           Скупштина општине може, на образложен 

предлог председника Скупштине 

разрешити секретара и пре истека мандата. 

           Секретар  може имати  заменика  који  га  

замењује  у  случају  његове  одсутности. 

           Заменик секретара Скупштине општине 

поставља се и разрешава на исти начин  

под истим условима као и секретар. 

                Секретар Скупштине је одговоран за благо-

времено достављање података, списа и исправа, када 

то захтева надлежни орган Републике који врши 

надзор над радом и актима  Скупштине општине. 

Пословник Скупштине 

Члан 51. 

              Начин  припреме,  вођење  и  рад  седнице  

Скупштине  општине  и њених радних тела и друга  

питања везана   за  њихов  рад  уређују   се  послов-

ником Скупштине.  

             Пословник   доноси Скупштина општине 

већином гласова од укупног броја одборника. 

 

2. Извршни органи Општине 

 

Извршни органи 

Члан 52. 

             Извршни органи Општине су председник 

Општине и Општинско веће. 

 

  а) Председник Општине 

 

Избор председника 

и заменика председника Општине 

Члан 53. 

           Председника Општине бира Скупштина 

општине, из реда одборника, на период од  четири  

године,  тајним  гласањем,  већином  гласова  од  

укупног  броја  одборника Скупштине општине. 

           Председник  Општине  има  заменика који га  

замењује  у  случају  његове одсутности и спрече-

ности да обавља своју дужност. 

           Председник Скупштине општине предлаже 

кандидата  за председника Општине. 

           Кандидат за председника Општине предлаже 

кандидата за  заменика председника Општине из 

реда одборника кога бира Скупштина општине на 

исти начин као  и  председника Општине. 

 

Неспојивост функција 

Члан 54. 

           Председнику   Општине  и   заменику   пред-

седника   Општине   избором   на   ове функције 

престаје мандат одборника у Скупштини општине. 

           Председник  Општине  и  заменик  председ-

ника  Општине  су  на  сталном  раду  у 

Општини. 

 

Надлежност 

Члан 55. 

          Председник Општине: 

      1)  представља и заступа Општину; 

      2)  предлаже начин решавања питања о којима 

одлучује Скупштина    општине; 

      3)  наредбодавац је за извршење буџета; 

      4)  оснива   општинску   службу   за   инспекцију    

коришћења   буџетских средстава и     

           службу за интерну ревизију Општине; 

      5)  оснива буџетски фонд и утврђује програм 

коришћења средстава буџетског фонда, у  

           складу са законом; 

      6)  даје  сагласност  на  опште  акте  којима  се  

уређује  број  и  структура  запослених   

           у установама које се финансирају из буџета 

Општине и на број и структуру    

           запослених и других лица која се ангажују на 

остваривању програма или дела  

         програма корисника буџета Општине; 

      7)  усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
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      8)  представља Општинско веће, сазива и води 

његове седнице; 

      9)  доноси појединачне акте за које је овлашћен 

законом, овим статутом или одлуком  

           Скупштине општине; 

    10)  доноси решење о давању у закуп грађевин-

ског земљишта у јавној својини Општине 

           у складу са законом, другим прописима и 

програмом коришћења грађевинског     земљишта; 

    11)  одлучује о давању у закуп, односно на ко-

ришћење непокретности у јавној својини 

           Општине, у складу са законом и прописом 

Општине; 

    12) одлучује о прибављању и располагању 

покретним стварима у јавној својини Општине; 

    13)  даје претходну сагласност носиоцима права 

коришћења на стварима у јавној својини 

           Општине (месним заједницама, установама и 

другим организацијама) за давање у закуп тих ства-

ри; 

    14)  врши распоред службених зграда и послов-

них просторија у јавној својини Општине; 

    15)  закључује уговоре у име Општине, на основу 

овлашћења из закона, статута и одлука 

           Скупштине општине; 

    16  у име Општине закључује колективне уговоре 

за органе и за предузећа, установе  друге јавне слу-

жбе чији је оснивач Општина; 

    17)  одлучује о организовању и спровођењу јав-

них радова; 

    18)  закључује уговор о донацији од физичког или 

правног лица; 

    19)  доноси одлуку о проглашењу и укидању  

ванредне ситуације у Општини  у складу са законом 

на предлог Општинског штаба заванредне ситуаци-

је, командант је  

           Општинског штаба за ванредне ситуације по 

положају,  

     20) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у 

Општини; 

     21) усваја извештаје о извршењу буџета Општи-

не и доставља их Скупштини општине; 

     22) информише јавност о свом раду; 

     23) подноси жалбу Уставном суду Републике 

Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Општине онемогућава 

вршење надлежности 

           Општине; 

     24) образује стручна саветодавна радна тела за 

поједине послове из своје надлежности; 

     25) поставља и разрешава помоћника председни-

ка Општине; 

     26) доноси акта из надлежности Скупштине 

општине у случају ратног стања или  

           елементарних непогода, с тим што је дужан 

да их поднесе на потврду Скупштини чим  

           она  буде у могућности да се састане; 

     27) врши и друге послове утврђене овим стату-

том и другим актима Општине. 

 

           Председник Општине је одговоран за благо-

времено достављање података, списа  

и исправа када то захтева надлежни орган Републи-

ке који врши надзор над радом и 

актима извршних органа Општине. 

 

Помоћник председника Општине 

Члан 56. 

            Председник Општине може да има једног 

помоћника који обавља послове  из појединих обла-

сти као што су економски развој, урбанизам, при-

марна здравствена заштита, заштита животне сре-

дине, пољопривреде, комуналне делатности, развој 

месних заједница и др. 

            Помоћник председника општине покреће 

иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој 

општине  у области за коју је постављен, врши и 

друге послове по  налогу председника Општине. 

            Председник Општине поставља и разрешава 

помоћника који обавља послове најдуже док траје 

дужност председника Општине. 

            Помоћник председника Општине поставља 

се у кабинету председника Општине. 

 

б). Општинско веће 

 

Састав и избор 

Члан 57. 

           Општинско  веће  чине  председник  Општи-

не,  заменик  председника  Општине,  и пет чланова  

Општинског већа. 

           Председник Општине је председник 

Општинског већа. 

           Заменик председника Општине је члан 

Општинског већа по функцији. 

           Чланове  Општинског  већа  бира  Скупштина  

општине,  на  период  од  четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја одбор-

ника. 

              Кандидате  за  чланове  Општинског  већа  

предлаже  кандидат  за  председника 

Општине. 

              Када одлучује о избору председника 

Општине, Скупштина општине истовремено и обје-

дињено одлучује о избору заменика председника 

Општине и чланова Општинског већа. 

             Чланови Општинског већа могу бити на 

сталном раду у општини. 
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Неспојивост функција 

Члан 58. 

               Чланови Општинског већа не могу исто-

времено бити и одборници, а могу бити задужени 

за једно или више одређених подручја из надлеж-

ности Општине. 

                 Одборнику који буде изабран за члана 

Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Надлежност 

Члан 59. 

         Општинско веће: 

  1)  предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте 

које доноси Скупштина општине; 

  2)  непосредно  извршава  и  стара  се  о  изврша-

вању  одлука  и  других  аката Скупштине општине; 

  3)   доноси  одлуку  о  привременом  финансирању  

у  случају  да  Скупштина  општине   не донесе бу-

џет пре почетка фискалне године; 

  4)  врши  надзор  над  радом  Општинске  управе,  

поништава  или  укида  акте  Општинске управе  

који  нису  у  сагласности  са  законом,  статутом  и  

другим  општим  актом  или одлуком које доноси 

Скупштина општине; 

  5)  решава  у  управном  поступку  у  другом  сте-

пену  о  правима  и  обавезама  грађана, предузећа  

и  установа  и  других  организација  у  управним  

стварима  из  надлежности Општине; 

  6)  прописује посебне елементе процене ризика и 

учесталост вршења инспекцијског надзора на осно-

ву процене ризика из изворне надлежности Општи-

не, као и посебне елементе плана одређеног 

инспекцијског надзора из изворне надлежности 

Општине; 

  7)  прати реализацију програма пословања и врши 

координацију рада јавних предузећа  чији је осни-

вач Општина; 

  8)  подноси тромесечни извештај о раду јавних 

предузећа Скупштини општине, ради   даљег 

извештавања у складу са законом којим се уређује 

правни положај јавних  

      предузећа; 

   9)  предлаже акта које доноси Скупштина општи-

не ради заштите општег интереса у јавном предузе-

ћу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

  10)  одлучује решењем о употреби средстава теку-

ће и сталне буџетске резерве; 

  11)  стара  се  о  извршавању  поверених  надлеж-

ности  из  оквира  права  и  дужности Републике; 

  12) поставља и разрешава начелника Општинске 

управе; 

  13) поставља општинског правобраниоца; 

  14) доноси План одбране Општине који је састав-

ни део Плана одбране Републике  Србије, усклађује 

припреме за одбрану правних лица у делатностима 

из надлежности Општине са Планом одбране Репу-

блике Србије, доноси одлуку о организовању и 

функционисању цивилне заштите и јединица опште 

намене; 

  15) доноси Процену угрожености и План заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама и План заш-

тите од удеса; 

  16) образује жалбену комисију; 

  17) образује стручна саветодавна радна тела за 

поједине послове из своје надлежности; 

  18) информише јавност о свом раду; 

  19) доноси пословник о раду на предлог председ-

ника Општине; 

   20) врши и друге послове у складу са законом. 

      Одлуку из тачке 3. овог члана Општинско веће 

доноси већином гласова од укупног броја чланова 

Општинског већа. 

 

Положај председника Општине 

у Општинском већу 

Члан 60. 

         Председник Општине представља Општинско 

веће, сазива и води његове седнице. 

         Председник Општине је одговоран за закони-

тост рада Општинског већа 

       Председник општине је дужан да обустави од 

примене одлуку Општинског већа за коју сматра да 

није сагласна закону. 

 

Кворум за рад и одлучивање 

Члан 61. 

       Општинско веће може да одлучује ако седни-

ци присуствује већина од укупног броја његових 

чланова. 

       Општинско веће одлучује већином гласова 

присутних чланова ако законом или овим статутом 

за поједина питања није предвиђена друга већина. 

 

Пословник Општинског већа 

Члан 62. 

            Организација, начин рада и одлучивања 

Општинског већа, детаљније се уређују његовим 

пословником, у складу са законом и овим статутом. 

 

 

Подношење извештаја Скупштини општине 

Члан 63. 

          Председник Општине и Општинско веће 

дужни су да редовно извештавају Скупштину 

општине, по сопственој иницијативи или на њен 
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захтев, а најмање једном годишње о извршавању 

одлука и других аката Скупштине општине. 

         Општинско веће је дужно да Скупштини 

општине подноси тромесечни извештај о раду. 

 

Разрешење и оставка председника општине 

Члан 64. 

         Председник Општине може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на образложен пре-

длог најмање једне трећине одборника, на исти на-

чин на који је изабран. 

           О предлогу за   разрешење   председника   

Општине   мора   се   расправљати   и одлучивати у 

року од 15 дана од дана достављања предлога пред-

седнику Скупштине општине, уз примену мини-

малног рока за сазивање седнице из члана 42. став  

3. и 5. овог статута. 

         Ако  Скупштина  општине  не  разреши  

председника  Општине,  одборници  који  су подне-

ли предлог за разрешење не могу поново предложи-

ти разрешење председника Општине пре истека 

рока од шест месеци од одбијања претходног пре-

длога. 

         Председник општине може поднети оставку. 

         О поднетој оставци председника Општине, 

председник Скупштине општине обавештава     

одборнике на почетку прве наредне седнице Скуп-

штине. 

 

Дејство разрешења и 

оставке председника Општине 

Члан 65. 

            Разрешењем, односно оставком председника 

општине престаје мандат заменика председника 

општине и Општинског већа. 

 

Разрешење и оставка заменика председник Општи-

не, односно члана Општинског већа 

Члан 66. 

           Заменик  председника  Општине,  односно  

члан  Општинског  већа,  може  бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на предлог пред-

седника Општине или најмање       једне трећине   

одборника,  на  исти  начин  на  који је  изабран. 

           Председник општине је дужан да истовреме-

но са предлогом  за разрешење заменика председ-

ника Општине или члана Општинског већа, Скуп-

штини општине поднесе предлог  за избор  новог  

заменика председника  Општине  или  члана  

Општинског  већа, која истовремено доноси одлуку 

о разрешењу и о избору. 

           У случају да Скупштина општине разреши 

заменика председника Општине или члана 

Општинског већа  на предлог једне трећине одбор-

ника, председник Општине је дужан да на првој 

наредној седници Скупштине општине поднесе 

предлог за избор новог заменика председника 

Општине, односно члана Општинског већа. 

          О поднетој оставци заменика председника 

Општине или члана Општинског већа, председник 

Скупштине општине обавештава одборнике на по-

четку прве наредне седнице Скупштине општине. 

          У случају из става 4. овог члана, председник 

Општине је дужан да на наредној седници Скуп-

штине Општине поднесе предлог за избор новог 

заменика председника Општине, односно члана 

Општинског већа. 

 

Вршење текућих  послова по престанку мандата 

због разрешења или оставке 

Члан 67. 

           Председник општине, заменик председника 

Општине или члан Општинског већа који су разре-

шени или су поднели оставку, остају на дужности и 

врше текуће послове до избора новог председника 

Општине, заменика председника општине или чла-

на Општинског већа. 

 

Престанак мандата извршних органа Општине 

због престанка мандата Скупштине 

Члан 68. 

           Престанком мандата Скупштине општине 

престаје мандат председнику Општине и Општин-

ском већу, с тим да они врше текуће послове  из 

своје надлежности до ступања на дужност новог 

председника Општине и Општинског већа, односно 

председника и чланова  привременог органа  ако је 

Скупштини мандат престао због распуштања 

Скупштине. 

 

3. Општинска управа 

Општинска управа 

Члан 69. 

           Управне послове у оквиру права и дужности 

Општине и одређене стручне  и административно-

техничке послове за потребе Скупштине општине, 

председника Општине и Општинског већа, врши  

Општинска управа. 

 

Надлежност 

Члан 70. 

          Општинска управа: 

     1) припрема   прописе   и   друге   акте   које   

доноси   Скупштина   општине,    председник 

Општине и Општинско веће; 

    2) извршава   одлуке   и   друге   акте   Скупштине   

општине,   председника   Општине    и Општинског 

већа; 

    3) решава  у  управном  поступку  у  првом  сте-

пену  о  правима  и  дужностима    грађана, предузе-



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-173 

 

 

ћа,  установа  и  других  организација  у  управним  

стварима  из  надлежности Општине; 

    4) обавља послове управног надзора над изврша-

вањем прописа и других општих аката  Скупштине 

општине; 

    5) извршава законе и друге прописе чије је извр-

шавање поверено Општини; 

    6) води законом прописане евиденције и стара се 

о њиховом одржавању; 

    7) обавља  стручне  и административно-техничке 

послове за потребе рада  Скупштине   општине,  

председника Општине и  Општинског  већа; 

    8) пружа помоћ месној заједници  у обављању 

административно-техничких  и финансијско-

материјалних послова; 

     9) доставља извештај о свом раду на извршењу 

послова из надлежности Општине и  поверених  

послова, председнику Општине,  Општинском  већу  

и  Скупштини Општине по потреби,  а најмање јед-

ном годишње. 

 

Начела деловања Општинске управе 

Члан 71. 

           Општинска управа поступа према правилима 

струке, непристрасно и политички неутрално и 

дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту 

у остваривању права, обавеза и правних интереса. 

           Општинска   управа   дужна   је   да   грађа-

нима   омогући   брзо   и   делотворно остваривање 

њихових права и правних интереса. 

           Општинска управа дужна је да грађанима 

даје потребне податке и обавештења и пружа прав-

ну помоћ. 

           Општинска  управа  дужна  је  да  сарађује  са  

грађанима  и  да  поштује  личност  и достојанство 

грађана. 

           Када органи Општине решавају о правима, 

обавезама или правним интересима физичког или 

правног лица, односно друге странке, Општинска 

управа по службеној дужности врши увид, прибав-

ља и обрађује податке из евиденција, односно реги-

стара које у складу са посебним прописима воде 

државни органи, органи територијалне аутономије, 

јединица локалне самоуправе и имаоци јавних 

овлашћења, у складу са законом. 

          Увид, прибављање и обрада података из еви-

денција, односно регистара који се воде у електрон-

ском облику у поступку из става 5. овог члана, 

врши се путем информационог система који обез-

беђује сигурност и заштиту података о личности. 

            У поступку из става 5. овог члана Општин-

ска управа може вршити увид, прибављати и обра-

ђивати само оне податке који су законом или посе-

бним прописом утврђени као неопходни за реша-

вање о одређеном праву, обавези или правном 

интересу странке.  

 

Организација Општинске управе 

Члан 72. 

          Општинска управа образује се као јединстве-

ни орган. 

          У Општинској управи могу се образовати у-

нутрашње организационе јединице за вршење срод-

них управних, стручних и других послова, што ће 

се регулисати одлуком о општинској управи. 

 

Руковођење 

Члан 73. 

         Општинском управом руководи начелник. 

           За начелника Општинске управе може бити 

постављено лице које има стечено високо образо-

вање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академ-

ским студијама, специјалистичким струковним сту-

дијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, најмање пет година радног 

искуства у струци и положен државни стручни 

испит за рад у органима државне управе. 

 

Постављење начелника 

и заменика начелника Општинске управе 

Члан 74. 

          Начелника Општинске управе поставља 

Општинско веће, на основу јавног огласа на пет 

година. 

            Начелник Општинске управе може имати 

заменика који га замењује у случају његове одсут-

ности и спречености да обавља своју дужност. 

         Заменик начелника Општинске управе се 

поставља на исти начин и под истим условима као 

начелник. 

 

Одговорност начелника 

Члан 75. 

          Начелник за свој рад и рад Општинске упра-

ве одговара Општинском већу. 

 

Уређење Општинске управе 

Члан 76. 

           Одлуку о Општинској управи доноси Скуп-

штина општине на предлог Општинског већа. 

           Правилник о унутрашњем уређењу и систе-

матизацији Општинске управе, посебних органа, 

служби и организација обједињује начелник 
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Општинске управе и доставља Општинском већу на 

усвајање. 

 

Овлашћења у вршењу управног надзора 

Члан 77. 

           Општинска управа у обављању управног над-

зора може: 

      1)  наложити решењем извршење мера и радњи 

у одређеном року; 

      2)  изрећи новчану казну; 

      3)  поднети пријаву надлежном органу за учи-

њено кривично дело или привредни преступ и под-

нети захтев за покретање прекршајног поступка; 

      4)  издати привремено наређење, односно забра-

ну; 

      5)  обавестити други орган, ако постоје разлози, 

за предузимање мера за које је тај орган надлежан; 

      6)  предузети и друге мере за које је овлашћена 

законом, прописом или општим актом. 

           Овлашћења и организација за обављање 

послова из става 1. овог члана, ближе се уређују 

одлуком Скупштине општине. 

 

Примена прописа у управном поступку 

Члан 78. 

            У поступку пред Општинском управом, у 

коме се решава о правима, обавезама и интересима 

грађана и правних лица, примењују се прописи о 

управном поступку 

 

Сукоб надлежности 

Члан 79. 

            Општинско веће решава сукоб надлежности 

између Општинске управе и других предузећа,   

организација   и   установа   када   на   основу   

одлуке   Скупштине   општине одлучују о поједи-

ним правима грађана, правних лица или других 

странака. 

             Начелник Општинске управе раешава сукоб 

надлежности између унутрашњих организационих 

јединица. 

 

Услови за обављање управних послова 

Члан 80. 

           Послове  Општинске  управе  који  се  одно-

се  на  остваривање  права,  обавеза  и интереса гра-

ђана  и  правних лица  могу  обављати  лица  која 

имају  прописану  школску спрему,  положен  

стручни  испит  за  рад  у  органима  државне  упра-

ве  и  одговарајуће радно искуство, у складу са за-

коном и другим прописом. 

 

Изузеће 

Члан 81. 

           О  изузећу  начелника  Општинске  управе  

решава  Општинско  веће. 

           О  изузећу службеног лица у Општинској 

управи решава начелник. 

 

4. Општинско правобранилаштво 

 

Члан 82. 

            Послове правне заштите имовинских права и 

интереса Општине обавља Општинско правобрани-

лаштво. 

            Образовање, уређење и организација, као и 

друга питања од значаја за рад Општинског право-

бранилаштва, утврђује се одлуком Скупштине 

општине у складу са основама за уређење и органи-

зацију правобранилаштва прописаних законом. 

 

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У 

ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

Облици непосредног учешћа грађана 

Члан 83. 

             Грађани Општине непосредно учествују у 

остваривању послова Општине путем грађанске 

иницијативе, збора грађана и референдумом. 

 

Грађанска иницијатива 

Члан 84. 

             Грађани путем грађанске иницијативе пре-

длажу Скупштини општине доношење акта којим 

ће се уредити одређено питање из надлежности 

Општине, промену статута или других аката и 

расписивање референдума у складу са законом. 

             Општинска управа је дужна да грађанима 

пружи стручну помоћ приликом формулисања пре-

длога садржаног у грађанској иницијативи. 

             Грађанска   иницијатива   пуноважно   је   

покренута   ако   је   листа   потписника грађанске  

иницијативе  састављена  у  складу  са  законом  и  

ако  је  исту  потписало  5 %   од укупног броја гра-

ђана са бирачким правом. 

             О  предлогу  из  става  1.  овога  члана,  

Скупштина  општине  је  дужна  да  одржи расправу  

и  да  достави  образложен  одговор  грађанима  у  

року  од  60  дана  од  дана добијања предлога. 

 

Збор грађана 

Члан 85. 

             Збор грађана расправља и даје предлоге о 

питањима из надлежности органа општине. 

 

Сазивање збора 

Члан 86. 

             Збор грађана сазива се за насељено место 

или део насељеног места, који може бити: заселак, 
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улица, део градског насеља, подручје месне зајед-

нице или другог облика месне самоуправе. 

            Збор грађана сазива председник Општине, 

председник Скупштине општине, овлашћени пред-

ставник месне заједнице или другог облика месне 

самоуправе или најмање 50 грађана са пребивалиш-

тем на подручју, за које се збор сазива и најмање 

једна четвртина одборника, најмање осам дана пре 

дана одржавања. 

            Општинска управа је дужна да пружи помоћ 

сазивачу у сазивању и припремању одржавања збо-

ра грађана. 

            Предлог за сазивање збора може упутити 

орган Општине надлежан за одлучивање о питању 

које се разматра на збору. 

           О сазваном збору, грађани се обавештавају 

истицањем акта о сазивању збора на интернет пре-

зентацији Општине, на огласној табли Општине, 

преко средстава информисања или на други уобича-

јан начин. 

          Сазивач је обавезан да обавести Општинску 

управу о одржавању збора. 

 

Рад збора и утврђивање ставова збора 

Члан 87. 

          Збором грађана председава сазивач или лице 

које он овласти. 

          Збор грађана разматра предлог и заузима ста-

вове о њима ако му присуствује 5%  грађана са би-

рачким правом са подручја  за које је збор сазван. 

          Право учешћа у разматрању питања, покре-

тању иницијатива и предлагању појединих решења, 

имају сви пунолетни грађани Општине. 

          Право одлучивања на збору грађана имају и 

грађани чије је пребивалиште или имовина на 

подручју за које је збор сазван. 

         Одлуке на збору грађана се доносе већином 

присутних грађана са правом одлучивања. 

         Општинска управа дужна је да пружи стручну 

помоћ грађанима приликом формулисања предлога, 

односно захтева збора грађана, а пре њиховог упу-

ћивања надлежним органима Општине. 

         Начин рада и утврђивања ставова збора уређу-

ју се одлуком Скупштине општине. 

 

Поступање надлежног органа Општине 

по одржаном збору 

Члан 88. 

         Органи Општине дужни су да у року од 60 

дана од дана одржавања збора грађана, размотре 

захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, 

односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о 

томе обавесте грађане. 

 

Референдум 

Члан 89. 

          Скупштина општине може на сопствену ини-

цијативу већином гласова од укупног броја  одбор-

ника да  распише  референдум  о  питањима  из  

своје надлежности.   

          Скупштина општине је дужна  да распише 

референдум  о питању из своје надлежности на 

захтев грађана Општине. 

         Захтев грађана из става 2. овог члана пунова-

жан је ако је листа потписника захтева састављена у 

складу са законом и ако је исту потписало најмање 

10% грађана са бирачким правом на територији 

Општине. 

         Одлука путем референдума донета је ако се за 

њу изјаснила већина грађана са бирачким правом на 

територији Општине која је гласала, под условом да 

је гласало више од половине укупног броја грађана 

са бирачким правом на територији Општине. 

         Одлука донета на референдуму је обавезна, а 

Скупштина општине је не може ставити ван снаге, 

нити изменама и допунама  мењати њену суштину у 

периоду од годину дана од дана доношења одлуке. 

          Поступак и процедура спровођења референ-

дума уређије се посебном одлукпом Скупштине 

општине којом се расписује референдум  и ближе 

уређује начин његовог спровођења, у складу са за-

коном. 

 

Референдум на делу територије Општине 

Члан 90. 

            Скупштина општине дужна је да распише 

референдум на делу територије о питању које се 

односи на потребе, односно интересе становништва 

тог деле територије, ако је листа потписника захте-

ва за расписивање референдума  састављена у скла-

ду са законом и ако је исту потписало најмање 10% 

бирача са пребивалиштем  на делу територије 

Општине за који  се тражи расписивање референ-

дума. 

 

Петиција грађана 

Члан 91. 

           Петиција је писано обраћање појединца или 

групе грађана са пребивалиштем на територији 

Општине, којим се од одређеног органа Општине 

тражи да покрене поступак  или предузме меру или 

радњу из своје надлежности. 

            Петиција обавезно садржи: 

1) назив органа коме се упућује, 

2) правни основ за подношење петиције са 

захтевом да се на петицију одговори, 

3) јасно формулисан захтев, односно предлог 

подносиоца, са образложењем, 
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4) име, презиме и пребивалиште подносиоца 

петиције и 

5) потпис подносиоца петиције. 

           Орган Општине коме је упућена петиција је 

дужан да у року од 30 дана од дана достављања, 

обавести подносиоца петиције о свом ставу пово-

дом захтева, односно предлога садржаних у петици-

ји. 

           Општинска управа је дужна да грађанима  

пружи стручну помоћ у формулисању петиције, као 

и да им пружи потребне податке и обавештења  од 

значаја за формулисање образложеног захтева, од-

носно предлога садржаних у петицији. 

 

Притужба грађана 

Члан 92. 

            Органи Општине дужни су да свима омогуће 

подношење притужби на свој рад и на неправилан 

рад запослених у Општинској управи и њихов од-

нос према грађанима. 

            Органи Општине дужни су да испитају на-

воде истакнути у притужби, који указују на пропу-

сте  и неправилности у њиховом раду и да у складу 

са законом покрену  одговарајући поступак за санк-

ционисање и отклањање пропуста и неправилности. 

            Органи Општине дужни су да дају подноси-

оцу притужбе, одговоре и информације о томе да ли 

је и како по притужби поступљено у року од 30 да-

на, ако подносилац притужбе то захтева. 

 

VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У 

ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ  

 

Јавна анкета 

Члан 93. 

       Органи Општине могу консултовати грађа-

не о питањима из своје надлежности. 

             Консултације из става1. овог члана врше се 

путем јавне анкете. 

 

Јавна расправа 

Члан 94. 

                   Јавна расправа представља скуп различитих 

активности, предузетих у унапред предвиђеном 

временском оквиру, у циљу прибављања предлога и 

ставова грађана  о нацрту новог акта. 

             Јавна расправа обавезно укључује организо-

вање најмање једног отвореног састанка представ-

ника надлежних органа Општине, односно јавних 

служби са заинтересованим грађанима, представни-

цима удружења грађана и средстава јавног обавеш-

тавања (округли столови, трибине, презентације и 

сл.) и прикупљање предлога, сугестија и мишљења 

грађана и осталих учесника у јавној расправи у пи-

саној или електронској форми. 

             Орган надлежан за организовање јавне рас-

праве је дужан да грађанима из свих делова 

Општине омогући учешће у јавној расправи. 

             Начин и поступак организовања и спрово-

ђења јавне расправе ближе се уређује посебном 

одлуком Скупштине општине. 

 

Време трајања расправе 

Члан 95. 

        Јавна расправа траје најмање 15 дана. 

 

Објављивање отпочињања рада 

на припреми  прописа 

Члан 96. 

       Надлежни орган Општине је дужан да на 

интернет презентацији Општине, односно на други 

примерен начин обавести јавност да је отпочео рад 

на припреми прописа које доноси скупштина. 

 

Обавезна јавна расправа 

Члан 97. 

      Органи Општине дужни су да одрже јавну 

расправу: 

1) у поступку припреме статута; 

2) у поступку припреме буџета Општине (у де-

лу планирања инвестиција); 

3) у поступку припреме стратешких планова 

развоја; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних при-

хода Општине; 

5) у поступку припреме просторних и урбани-

стичких планова; 

6) у другим случајевима предвиђеним законом 

и статутом Општине. 

           Јавна расправа из става 1. овог члана  спро-

води се о нацрту акта (одлуке плана и другог акта у 

припреми), а може се спровести и раније на предлог 

органа надлежног за припрему и утврђивање нацр-

та. 

           Јавну расправу из става 1. овог члана органи-

зује Општинско веће на начин и у време које пре-

дложи орган надлежан за утврђивање нацрта акта, 

ако овим статутом или посебном одлуком из члана  

94. став 4. овог статута није другачије одређено. 

 

Јавна расправа на основу предлога, 

односно захтева 

Члан 98. 

           Јавна расправа може се спровести у поступку 

доношења  других  општих аката из надлежности 

Скупштине општине на основу захтева предлагача 

општег акта, једне трећине одборника или предлога 

100 грађана. 

           Ради спровођења јавне расправе, предлог 

грађана је потребно да својим потписима подржи 
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најмање 100 грађана са бирачким правом на тери-

торији Општине. 

           Прикупљање потписа грађана за спровођење 

јавне расправе из става 1. овог члана спроводи се у 

складу са прописима који уређују грађанску иници-

јативу. 

           Надлежно радно тело Скупштине општине 

одлучује по примљеном предлогу, односно захтеву 

из става 1. овог члана. 

           Уколико надлежно радно тело Скупштине 

општине прихвати предлог, односно захтев из ста-

ва1. овог члана, Општинско веће организује јавну 

расправу, по правилу, на начин и у време које је у 

тим поднесцима предложено. 

 

Организовање јавне расправе 

Члан 99. 

            Општинско веће организује јавну расправу, 

одређује начин спровођења, место и време трајања 

јавне  расправе. 

           Општинско веће упућује јавни позив грађа-

нима, удружењима, стручној и осталој јавности за 

учешће у јавној расправи. 

           

           Јавни позив за учешће на јавној расправи, 

објављује се на интернет презентацији Општине и 

на други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се 

објављује програм спровођења јавне расправе као и 

нацрт акта који је предмет јавне расправе. 

           Општинско веће може упутити позив за у-

чешће на јавној расправи одређеним појединцима, 

представницима органа, организација и удружења 

за које се сматра да су заинтересовани за акт који се 

разматра. 

           О току јавне расправе сачињава се извештај 

који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној 

расправи, као и ставове органа надлежног за при-

прему предлога акта о поднетим предлозима и суге-

стијама са образложењем разлога за њихово при-

хватање, односно неприхватање. 

           Извештај из става 5. овог члана објављује се 

на интернет презентацији Општине и на други по-

годан начин. 

 

Утврђивање предлога акта после спроведене рас-

праве 

Члан 100. 

           Орган надлежан за утврђивање предлога акта 

о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да 

приликом утврђивања предлога акта  води рачуна о 

сугестијама и предлозима датим у јавној расправи. 

 

VII. МЕСНА САМОУПРАВА 

 

Облици месне самоуправе 

Члан 101. 

            Ради задовољавања потреба и интереса од 

непосредног значаја за грађане са одређеног подру-

чја, у Општини се оснивају Месне заједнице и дру-

ги облици месне самоуправе. 

           Месна заједница се оснива за једно или више 

села. 

           Месна заједница, односно други облик месне 

самоуправе (у даљем тексту месна заједница) осни-

ва се за: насељено место, два или више насељених 

места, део насељеног места, градску четврт, рејон, 

стамбени блок, улицу, део једне или више улица, 

који представља просторну, функционалну и урба-

нистичку целину и где постоји међусобна интере-

сна повезаност грађана и могућност њиховог орга-

низовања. 

 

Правни статус Месне заједнице 

Члан 102. 

           Месна заједница има својство правног лица, у 

оквиру права и дужности утврђени овим статутом и 

одлуком о оснивању. 

          Месна заједница има свој печат и рачун. 

 

Имовина Месних заједница 

Члан 103. 

           Месна заједница има своју  имовину коју мо-

гу чинити покретне ствари и новчана средства. 

          Месна заједница има право коришћења на  

стварима у јавној својини Општине, у складу са 

законом, односно другим актом Општине. 

 

Предлог за образовање, односно укидање Месне 

заједнице 

Члан 104. 

          Предлог за образовање, односно укидање 

Месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача 

са пребивалиштем на подручју на коме се предлог 

односи, најмање једна трећина одборника и 

Општинско веће. 

          Скупштина општине, уз претходно прибав-

љено мишљење грађана, одлучује о образовању, 

подручју за које се образује, промени подручја и 

укидању Месних заједница. 

          Нова Месна заједница се образује спајањем 

две или више постојећих Месних заједница или 

издвајањем дела подручја из једне или више посто-

јећих Месних заједница у нову Месну заједницу. 

          Месна заједница се може укинути и њено 

подручје припојити једној или више постојећих 

месних заједница. 

          Променом подручја Месне заједнице сматра 

се и измена граница подручја уколико се изврше-
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ном изменом део подручја једне Месне заједнице 

припаја подручју друге Месне заједнице. 

          Одлука из става 2.  овог члана  доноси се ве-

ћином гласова од укупног броја одборника. 

 

Одлука о Месним заједницама 

Члан 105. 

          Одлуком о Месним заједницама уређује се 

образовање, односно укидање или промена подру-

чја Месне заједнице, правни статус Месне заједни-

це, имовина Месне заједнице, права и дужности 

Месне заједнице, број чланова Савета месне зајед-

нице, надлежност Савета месне заједнице, поступак 

избора чланова Савета месне заједнице, распушта-

ње Савета месне заједнице, престанак мандата чла-

нова Савета месне заједнице, финансирање Месне 

заједнице, учешће грађана у вршењу послова Месне 

заједнице, сарадња Месне заједнице са другим 

месним заједницама, поступак за оцену уставности 

и законитости аката Месне заједнице, као и друга 

питања од значаја за рад и функционисање месних 

заједница на територији Општине. 

 

Савет месне заједнице 

Члан 106. 

           Савет месне заједнице је основни представ-

нички орган грађана на подручју месне самоуправе. 

          Избори за Савет месне заједнице спроводе се 

по правилима непосредног и тајног гласања на 

основу општег и једнаког изборног права, у складу 

са актом о оснивању. 

          Мандат чланова Савета месне заједнице траје 

4 године. 

          Изборе за Савет месне заједнице расписује 

председник Скупштине општине. 

          Председника Савета месне заједнице, бира 

Савет из реда својих чланова, тајним гласањем, ве-

ћином гласова од укупног броја чланова Савета 

месне заједнице. 

         Савет месне заједнице: 

    1) доноси статут месне заједнице; 

    2) доноси финансијски план месне заједнице и 

програме развоја месне заједнице; 

    3) бира и разрешава председника Савета месне 

заједнице; 

    4) предлаже мере за развој и унапређење кому-

налних и других делатности на подручју  Месне 

заједнице;  

    5) доноси пословник о раду Савета месне зајед-

нице и друге акте из надлежности  

        Месне заједнице;   

    6) покреће иницијативу за доношење нових или 

измену постојећих прописа Општине; 

    7) врши друге послове из надлежности Месне 

заједнице утврђене Статутом Општине, актом о 

оснивању месне заједнице или другим Општинским 

прописима. 

        Савет месне заједнице је дужан да имовином 

Месне заједнице, као и непокретностима у јавној 

својини Општине на којима има право коришћења, 

управља, користи и располаже у складу са законом, 

одлукама Скупштине општине и Статутом месне 

заједнице. 

         Ангажовање председника и чланова Савета, 

као и чланова других органа Месне заједнице не 

подразумева стварање додатних финансијских оба-

веза Месној заједници. 

 

Распуштање Савета месне заједнице 

Члан 107. 

       Савет месне заједнице може се распустити ако: 

   1) Савет не заседа дуже од три месеца; 

   2) не изабере председника Савета у року од месец 

дана од дана одржавања избора за чланове Савета 

месне заједнице или од дана његовог разрешења, 

односно подношења оставке; 

   3) не донесе финансијски план у року одређеном 

одлуком Скупштине општине. 

           Одлуку о распуштању Савета месне заједни-

це доноси Скупштина општине на предлог    

Општинског већа које врши надзор над закони-

тошћу рада и аката месне заједнице. 

         Председник Скупштине општине расписује 

изборе за Савет месне заједнице, у року од 15 дана 

од ступања на снагу одлуке о распуштању Савета 

месне заједнице, с тим да од датума расписивања 

избора до датума одржавања избора не може проте-

ћи више од 45 дана. 

         До конституисања Савета месне заједнице, 

текуће и неодложне послове Месне заједнице обав-

љаће повереник Општине кога именује Скупштина 

општине истовремено са доношењем одлуке о 

распуштању Савета месне заједнице. 

 

Финансирање Месне заједнице 

Члан 108. 

           Средства за рад Месне заједнице обезбеђују 

се из : 

1) средстава утврђених одлуком о буџету 

Општине, укључујући и самодопринос, 

2) донација и  

3) прихода које Месна заједница оствари сво-

јом активношћу. 

        Месна заједница доноси финансијски план на 

који сагласност даје Скупштина општине, у складу 

са одлуком о буџету Општине. 

 

Поверавање послова Месној заједници и 

организовање рада управе у месним заједницама 

Члан 109. 
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            Одлуком   Скупштине   општине   може   се   

свим   или   појединим   Месним   заједницама, по-

верити  вршење  одређених  послова  из надлежно-

сти  Општине,  уз  обезбеђивање  за  то  потребних  

средстава.  

            Приликом одлучивања о поверавању посло-

ва из става 1. овог члана полази се од значаја тих 

послова за задовољавање свакодневних и непосред-

них потреба грађана са одређеног подручја. 

           За обављање одређених послова из надлеж-

ности Општинске управе, посебно у вези са оства-

ривањем права грађана, може се организовати рад 

управе у Месним заједницама. 

           Послове  из  става 3. овог  члана начин и 

место њиховог вршења, одређује  председник  

Општине, на  предлог начелника Општинске упра-

ве. 

  

Стручна помоћ у обављању послова Месне заједни-

це 

Члан 110. 

           Општинска управа је дужна да Месној зајед-

ници пружа помоћ у обављању административно - 

техничких и финансијско - материјалних послова. 

Поступак за оцену уставности и законитости 

општег акта Месне заједнице 

Члан 111. 

           Општинско веће покреће поступак за оцену 

уставности и законитости  општег акта Месне за-

једнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт 

није у сагласности са Уставом или законом. 

           Председник Општине дужан је да обустави 

од извршења општи акт Месне заједнице за који 

сматра да није сагласан Уставу или закону, реше-

њем које ступа на снагу објављивањем у службеном 

гласнику града Врања. 

           Решење о обустави од извршења престаје да 

важи ако Општинско веће у року од 5 дана од 

објављивања решења не покрене поступак за оцену 

уставности и законитости општег акта. 

 

Указивање Савету месне заједнице 

на предузимање одговарајућих мера 

Члан 112. 

            Када Општинско веће сматра да општи акт 

Месне заједнице није у сагласности са Статутом 

Општине, актом о оснивању Месне заједнице или 

другим Општинским прописом, указаће на то Саве-

ту месне заједнице ради предузимања одговарају-

ћих мера. 

            Ако Савет месне заједнице не поступи по 

предлозима органа из става 1. овог члана, председ-

ник Општине поништиће општи акт Месне заједни-

це решењем које ступа на снагу објављивањем у 

службеном гласнику града Врања. 

           Општинско веће, предлаже председнику 

Општине обустављање финансирања активности 

Месне заједнице у којима се финансијска средства 

не користе у складу са финансијским планом месне 

заједнице, одлуком о буџету или законом. 

 

VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ  

 

Сарадња и удруживање Општине 

са Општинама и градовима у земљи 

Члан 113. 

            Општина, органи   и   службе Општине,   као   

и   предузећа,   установе   и   друге организације  

чији  је  оснивач,  удружује  се  и  остварује  сарад-

њу  са  другим  општинама   и   градовима   и   њи-

ховим   органима   и   службама   у   областима   од 

заједничког  интереса  и  ради  њиховог  остварива-

ња  могу  удруживати  средства  и образовати   за-

једничке   органе,   предузећа,   установе   и   друге   

организације   и установе, у складу са законом и 

статутом. 

           Сарадња из става 1. овог члана подразумева и 

уступање обављања појединих послова из надлеж-

ности Општине другој јединици локалне самоупра-

ве или предузећу, установи и другој организацији 

чији је она  оснивач. 

          Ако Општина закључи споразум о сарадњи са 

другим Општинама или са градом ради заједничког 

обављања послова из области комуналних делатно-

сти, ти послови заједнички се обављају у складу са 

законом који уређује комуналне делатности. 

 

Споразум о сарадњи 

Члан 114. 

           Споразумом о сарадњи Општине са другим 

јединицама локалне самоуправе уређују се: назив и 

седиште заједничког органа, предузећа или друге 

организације, врста, обим и начин обављања посло-

ва, начин финансирања, управљање и надзор над 

радом, приступање споразуму других јединица ло-

калне самоуправе, поступак иступања односно оду-

стајања од споразума јединице локалне самоуправе, 

права и обавезе запослених, као и друга питања од 

значаја за оснивање, рад и престанак рада, у складу 

са законом. 

           Скупштина општине одлучује о закључивању 

споразума из става 1. овог члана већином гласова 

од укупног броја одборника и дужна је да га доста-

ви министарству надлежном за локалну самоуправу  

у року од 30 дана од дана закључења споразума.  

 

Заједничко извршавање поверених послова 
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Члан 115. 

           Општина може, заједно са једном или више 

општина, односно са градом, предложити мини-

старству надлежном за локалну самоуправу, зајед-

ничко извршавање одређених поверених послова, у 

складу са законом којим се уређује државна управа 

и уредбом Владе Републике Србије којом се уређују 

ближи услови и начин заједничког извршавања по-

верених послова. 

           Општина може прихватити предлог надлеж-

ног органа државне управе да са једном или више 

општина, односно са градом, заједнички обезбеди 

извршавање одређених поверених послова, у складу 

са законом којим се уређује државна управа и уред-

бом Владе Републике Србије којом се уређују бли-

жи услови и начин заједничког извршавања повере-

них послова. 

           Скупштина општине одлучује о предлогу из 

става 2. овог члана у року од 30 дана од дана 

достављања предлога. 

           Уколико прихвати предлог из става 2. овог 

члана, Скупштина општине закључује са једном, 

односно више општина, односно са градом, спора-

зум о сарадњи којим се уређује заједничко изврша-

вање поверених послова и доставља га министар-

ство надлежно за локалну самоуправу.  

          Споразум о сарадњи из става 4. овог члана 

објављује се после прибављања сагласности Владе 

Републике Србије. 

 

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа 

или друге организације 

Члан 116. 

           Споразум о сарадњи Општине са другим 

општинама, односно градом, може се предвидети 

оснивање  заједничког органа, службе, предузећа 

или друге организације. 

           У случају из става 1. овог члана, надлежни 

орган Општине заједно са надлежним органом дру-

гог односно других оснивача, одлучује о поставље-

њу, односно именовању руководиоца, заједничког 

органа, службе, предузећа или друге организације, 

разрешењу и њиховој одговорности и престанку 

дужности, у складу са законом. 

          Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да 

заједнички орган одлучује о правима и обавезама 

грађана са пребивалиштем на територији Општине 

у управном поступку, о правима и обавезама тих 

грађана у другостепеном поступку одлучује 

Општинско веће, у складу са законом. 

          Средства за рад заједничког органа обезбеђују 

се у буџету Општине, сразмерно обиму послова, 

које за Општину обавља заједнички орган. 

 

Уступање послова другој општини, односно граду 

Члан 117. 

          Споразумом о сарадњи Општина може усту-

пити одређене послове из своје надлежности другој 

општини, односно граду. 

          Средства за рад органа општине, односно гра-

да који обавља уступљене послове, обезбеђују се у 

буџету Општине, сразмерно обиму уступљених 

послова. 

          Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да 

уступљени послови обухватају одлучивање о пра-

вима и обавезама грађана са пребивалиштем на те-

риторији Општине у управном поступку, о правима 

и обавезама тих грађана у другостепеном поступку 

одлучује Општинско веће, у складу са законом. 

          Уступљени послови обављају се у име и за 

рачун Општине, а за њихово обављање одговорна је 

Општина. 

 

Престанак важења споразума о сарадњи 

Члан 118. 

          Споразум о сарадњи престаје да важи на 

захтев Општине или друге јединице локалне самоу-

праве, учеснице споразума. 

          Скупштина општине упућује писани захтев 

другој учесници споразума најкасније шест месеци 

пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да 

важи и истовремено о томе обавештава министар-

ство надлежно за локалну самоуправу. 

          Споразум о сарадњи који је закључило више 

јединица локалне самоуправе, на захтев Општине 

престаје да важи само у делу који се односи на 

Општину. 

 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе других 

држава 

Члан 119. 

          Општина може да остварује сарадњу у обла-

стима од заједничког интереса са јединицама ло-

калне самоуправе у другим државама, у оквиру 

спољне политике Републике Србије, уз поштовање 

територијалног јединства и правног поретка Репу-

блике Србије, у складу са Уставом и законом. 

         Одлука о сарадњи са одговарајућим територи-

јалним заједницама, општинама и градовима доноси 

Скупштина општине, уз сагласност Владе Републи-

ке Србије. 

         Споразум или други акт о успостављању са-

радње потписује председник Општине или лице 

које он овласти. 

         Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа 

на снагу после прибављања сагласности Владе Ре-

публике Србије. 

 

Удруживање у асоцијације градова и општина 

Члан 120. 
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         Општина може бити оснивач или приступати 

асоцијацијама градова и општина, ради унапређења 

развоја локалне самоуправе, њене заштите и оства-

ривања заједничких интереса. 

         Општина оснива или приступа асоцијацијама 

градова и општина које заступају интересе свог 

чланства пред државним органима, а посебно у 

поступку доношења закона и других аката од знача-

ја за остваривање послова јединица локалне самоу-

праве. 

 

Сарадња са удружењима и другим организацијама 

Члан 121. 

         Органи Општине могу сарађивати са удруже-

њима, хуманитарним и другим организацијама, у 

интересу Општине и њених грађана. 

 

Учешће у европским интеграцијама 

Члан 122. 

          Општина у оквиру својих надлежности, преко 

својих органа, прати процес европских интеграција 

Републике Србије и развија за то потребне адми-

нистративне капацитете, у складу са законом и 

утврђеном политиком Републике Србије. 

 

IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Заштита права Општине 

Члан 123. 

           Заштита права Општине обезбеђује се на на-

чин и по поступку утврђеном законом. 

 

Покретање поступка за оцену уставности и закони-

тости 

Члан 124. 

           Скупштина општине покреће поступак за 

оцену уставности и законитости закона или другог 

општег акта Републике Србије којим се повређује 

право на локалну самоуправу. 

 

Право жалбе Уставном суду 

Члан 125. 

          Председник Општине има право жалбе 

Уставном суду ако се појединачним актом или рад-

њом државног органа или органа Општине онемо-

гућава вршење надлежности Општине. 

 

Локални омбудсман 

Члан 126. 

           У Општини може се  установити локални 

омбудсман. 

           Локални омбудсман независно и самостално 

штити права грађана од повреда учињених од стра-

не Општинске управе као и установа, органа и 

организација који врше јавна овлашћења а чији 

оснивач је Општина, контролише рад Општинске 

управе и штити права грађана на локалну самоу-

праву, ако је реч о повреди општих аката Општине. 

           Локални омбудсман може имати једног или 

више заменика. Локални омбудсман има најмање 

једног заменика који је задужен за област мањин-

ских права. На  предлог локалног омбудсмана 

Скупштина општине одлучује о установљењу, броју 

заменика и подручју њиховог рада, као и о избору 

заменика. 

 

Самосталност и независност 

Члан 127. 

           Локални омбудсман поступа и делује на 

основу и  у оквиру Устава, закона, потврђених ме-

ђународних уговора и опште прихваћених правила 

међународног права као и статута Општине. 

           У свом деловању локални омбудсман се ру-

ководи принципима законитости, непристрасности, 

независности и правичности. 

          Одлуком Скупштине општине ближе се уре-

ђују начин обраћања локалном омбудсману и пра-

вила поступања и рада локалног омбудсмана. 

 

Поступање локалног омбудсмана 

Члан 128. 

           О појавама незаконитог и неправилног рада 

Општинске управе и јавних служби које врше јавна 

овлашћења, а чији је оснивач Општина, којима се 

крше права или интереси грађана, локални омбуд-

сман упозорава ове органе и службе, упућује им 

критике, даје препоруке за рад, иницира покретање 

поступка за отклањање повреда права и о томе оба-

вештава јавност. 

          У домену заштите људских и мањинских пра-

ва, локални омбудсман: 

      1) прати остваривање људских и мањинских 

права и даје препоруке за унапређење остваривања 

људских и мањинских права; 

      2) прикупља информације о примени закона и 

других прописа из области људских   права и права 

на локалну самоуправу; 

      3) саставља годишњи извештај о остваривању 

људских и мањинских права; 

      4) обавештава ширу јавност о кршењу људских 

и мањинских права; 

      5) прима и испитује представке које се односе на 

повреду људских и мањинских права; 

      6) посредује у мирном решавању спорова веза-

них за кршење људских права; 

      7) иницира покретање одговарајућих поступака 

пред надлежним органима у случају    кршења људ-

ских и мањинских права; 
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      8) организује и учествује у организовању струч-

них састанака, саветовања и кампања информисања 

јавности о питањима значајним за остваривање 

људских и   мањинских права; 

     9) иницира и подстиче образовање о људским и 

мањинским правима; 

    10) обавља и друге послове утврђене законом, 

статутом и одлуком Скупштине општине 

           У обављању својих надлежности локални 

омбудсман сарађује са локалним омбудсманима у 

другим јединицама локалне самоуправе као и са 

заштитником грађана у Републици. 

 

Избор локалног омбудсмана 

Члан 129. 

           Локалног омбудсмана бира и разрешава 

Скупштина општине већином од укупног броја 

одборника. 

           Предлог за избор локалног омбудсмана под-

носи одборничка група, најмање једна трећина 

одборника или радно тело Скупштине општине које 

обавља послове у вези са кадровским питањима. 

           Локални омбудсман се бира на период од пет 

година и може поново бити биран. 

           За локалног омбудсмана може бити бирано 

лице које, поред општих услова за стицање бирач-

ког права (држављанство, пунолетство, пословна 

способност, пребивалиште на подручју Општине), 

има стечено високо образовање из научне области 

правне науке на основним академским студијама, у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-

демским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студија-

ма, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким сту-

дијама на факултету, има најмање пет година рад-

ног искуства у струци, професионално искуство на 

пословима у области заштите људских и мањин-

ских права, ужива морални интегритет и није кри-

вично осуђивано нити се против њега води кривич-

ни поступак. 

             Локални омбудсман не може бити члан по-

литичке странке и не може обављати ниједну јавну 

функцију нити било коју професионалну делатност. 

 

Разрешење локалног омбудсмсна 

Члан 130. 

            Локални омбудсмана се разрешава дужности 

пре истека мандата ако буде осуђен за кривично 

дело на казну затвора, ако не обавља послове из 

своје надлежности на стручан,  

непристрасан, независан и савестан начин или се 

налази на положајима (функцијама), односно обав-

ља послове који су неспојиви са положајем локал-

ног омбудсмана. 

           Образложени предлог за разрешење локалног 

омбудсмана може поднети одборничка група или 

најмање једна трећина одборника. 

           О разрешењу локалног омбудсмана одлучује 

Скупштина општине већином од укупног броја 

одборника. 

           На разрешење заменика локалног омбудсма-

на сходно се примењују одредбе о разрешењу ло-

калног омбудсмана. 

 

Подношење извештаја Скупштини општине 

Члан 131. 

          Локални омбудсман доставља годишњи 

извештај Скупштини општине. 

          Ако процени да је то потребно због разматра-

ња одређених питања локални омбудсман може 

Скупштини општине достављати и ванредне извеш-

таје . 

         Скупштина општине разматра извештај локал-

ног омбудсмана на првој  наредној седници. 

 

Право присуствовања седницама Скупштине 

општине и 

њених радних тела 

132. 

          Локални омбудсман има право да присуствује 

седницама Скупштине општине и радних тела 

Скупштине општине, као и да учествује у расправи 

када се разматра извештај о раду Општинске упра-

ве, односно расправља о питањима из његове на-

длежности. 

 

Средства за рад локалног омбудсмана 

Члан 133. 

          Средства за рад локалног омбудсмана обезбе-

ђују се у буџету Општине, а могу се обезбеђивати и 

из других извора, у складу са законом. 

 

Савет за међунационалне односе 

Члан 134. 

           Савет за међунационалне односе је самостал-

но радно тело које чине представници српског на-

рода и националних мањина, у складу са законом. 

           Савет за међунационалне односе (у даљем 

тексту: Савет) разматра питања остваривања, заш-

тите и унапређивања националне равноправности у 

Општини, а посебно у областима културе, образо-

вања, информисања и службене употребе језика  и 

писма: учествује у утврђивању општинских планова 

и програма који су од значаја за остваривање наци-

оналне равноправности и предлаже мере за пости-

зање националне равноправности; предлаже изворе, 

обим и намену буџетских средстава за остваривање 

националне равноправности. 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-183 

 

 

            Савет промовише међусобно разумевање и 

добре односе међу свим заједницама које живе у 

Општини. 

 

Избор и састав Савета 

Члан 135. 

             Скупштина општине бира чланове Савета 

међу истакнутим припадницима српског народа и 

националних мањина. 

             Члан Савета не може бити одборник Скуп-

штине општине. 

             Представнике у Савету могу имати припад-

ници српског народа и националних мањина са ви-

ше од 1% учешћа у укупном броју становника у 

Општини. 

             Чланове Савета који су припадници нацио-

налних мањина предлажу национални савети наци-

оналне мањине, а чланове Савета који су припадни-

ци националних мањина који немају национални 

Савет националне мањине и чланове српске нацио-

налности, предлаже радно тело Скупштине општи-

не које обавља послове у вези са кадровским пита-

њима. 

             Начин предлагања и избора чланова Савета 

треба да обезбеди равномерну заступљеност при-

падника српског народа и националних мањина, с 

тим да ни српски народ, нити једна национална ма-

њина не може имати већину чланова Савета. 

             Листа кандидата садржи најмање двоструко 

више кандидата од броја који се бира. 

            

  Мандат чланова Савета траје три године и тече од 

тренутка избора у Скупштини општине. 

             Делокруг, састав, избор чланова и начин 

рада Савета уређују се одлуком Скупштине општи-

не, којом се доноси већином гласова од укупног 

броја одборника. 

 

Начин одлучивања Савета 

Члан 136. 

           Одлуке Савета доносе се консензусом члано-

ва Савета. 

           Савет о својим ставовима и предлозима оба-

вештава Скупштину општине, која је дужна да се о 

њима изјасни на првој наредној седници, а најка-

сније у року од 30 дана. 

           Скупштина општине и извршни органи 

Општине дужни су да предлоге свих одлука који се 

тичу националне равноправности претходно доста-

ве на мишљење Савету. 

           Надлежни орган Општине дужан је да обез-

беди да ставови и мишљења Савета буду доступни 

јавности, најкасније 30 дана од дана заузимања ста-

ва или давања мишљења од стране Савета. 

           Пословником Скупштине општине ближе се 

уређује положај Савета у поступку доношења 

општинских одлука и других правних аката. 

 

Подношење извештаја Скупштине општине 

Члан 137. 

           Савет подноси Скупштини општине шесто-

месечни извештај о свом раду. 

           Савет подноси Скупштини општине годиш-

њи извештај о стању у области националне равно-

правности, међунационалних односа и остваривању 

мањинских права на територији Општине. Саставни 

део извештаја су и предлози мера и одлука за оства-

ривање и унапређење националне равноправности. 

           Савет може да поднесе и посебан извештај 

Скупштини општине ако оцени да то захтевају на-

рочито важни разлози или ако Скупштина општине 

тражи такав извештај од њега. 

 

Заштита права припадника српског народа 

и националних мањина 

Члан 138. 

          Савет има право да пред Уставним судом 

покрене поступак за оцену уставности и законито-

сти одлуке или другог општег акта Скупштине 

општине ако сматра да су њиме непосредно повре-

ђена права припадника српског народа и национал-

них мањина представљених у Савету и право да под 

истим условима пред Управним судом покрене 

поступак за оцену сагласности одлуке и другог 

општег акта Скупштине општине са Статутом. 

 

Пословник о раду Савета 

Члан 139. 

           Савет доноси пословник о раду. 

           Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Савета врши Општинска управа. 

 

Средства за рад Савета 

Члан 140. 

             Средства за рад Савета обезбеђују се у бу-

џету Општине, а могу се обезбеђивати и из других 

извора, у складу са законом. 

 

X. АКТИ ОПШТИНЕ 

 

Акти Општине 

Члан 141. 

               У   вршењу   послова   из   своје   надлеж-

ности   Општина   доноси   одлуке, правилнике, на-

редбе, упутства, решења, закључке, препоруке и 

друге потребне акте.           
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         Одлуке доноси само Скупштина општине, о-

сим када је законом предвиђено да одлуку доноси 

други орган Општине. 

 

Хијерархија аката Општине 

Члан 142. 

            Одлуке и општи акти Скупштине општине 

морају бити сагласни са законом и овим   статутом.    

           Акти   председника   Општине   и   Општин-

ског   већа   морају   бити сагласни  са  законом,  

овим  статутом,  одлукама  и  општим  актима  

Скупштине општине.  

             Акти Општинске управе морају бити сагла-

сни са законом, овим статутом, одлукама и општим 

актима органа Општине. 

 

Предлагање прописа и других општих аката 

Скупштине општине 

Члан 143. 

              Право предлагања прописа и других 

општих аката из надлежности Скупштине општине 

имају: сваки одборник Скупштине општине, радно 

тело Скупштине општине, Општинско веће и гра-

ђани путем грађанске иницијативе. 

 

Објављивање и ступање на снагу општих аката 

Члан 144. 

            Општи акти органа  Општине  објављују  се  

у  „Службеном  гласнику  града Врања “  а по 

потреби и  у другом службеном гласилу.   

            Акти  из  става  1.  овог  члана  ступају  на  

снагу  осмог  дана  од дана  објављивања,  осим  ако  

доносилац  у  поступку  доношења  не  утврди  да 

постоје нарочито оправдани разлози да исти ступи 

на снагу и раније. 

           Остали  акти  органа  Општине  објављују  се  

на  огласној  табли  Општинске управе општине 

Босилеград када је то тим актима предвиђено. 

            Акти из става 1. и 3. овог члана равноправно 

се објављују и на језицима и писмима који су у 

службеној употреби на територији Општине. 

 

XI. ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА 

СТАТУТА 

 

Аутентично тумачење Статута 

Члан 145. 

          Аутентично тумачење Статута, даје Скуп-

штина општине на предлог Oпштинског већа. 

 

Поступак за промену или доношење Статута 

Члан 146. 

           Предлог за доношење или промену Статута 

општине, може поднети  најмање 5% грађана са 

бирачким правом на територији Општине, трећина 

одборника и председник Општине. 

           Предлог се подноси у писаном облику са 

образложењем. 

           О предлогу из става 1. овог члана Скупштина 

одлучује већином гласова од укупног броја одбор-

ника. 

            Ако Скупштина општине одлучи да се при-

ступи доношењу или промени Статута општине, 

истовремено одређује Комисију за израду нацрта 

Статута, односно одлуке о промени Статута општи-

не, одређује њене задатке и рок за израду нацрта. 

              Нацрт Статута, односно одлуке о промени 

Статута утврђује Општинско веће већином гласова 

од укупног броја чланова Општинског већа. 

              О нацрту Статута, односно одлуке о проме-

ни Статута спроводи се јавна расправа на начин и у 

року који одреди Општинско веће.              

              Општинско веће, након спроведене јавне 

расправе, утврђује предлог Статута, односно одлуке 

о промени Статута, већином гласова од укупног 

броја чланова Општинског већа.    Приликом утвр-

ђивања предлога Статута, односно одлуке о проме-

ни Статута, Општинско веће водиће рачуна о пре-

длозима и сугестијама датим у јавној расправи. 

             Скупштина општине усваја Статут, односно 

одлуку о промени Статута, већином гласова од у-

купног броја одборника. 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање прописа Општине 

са овим Статутом 

Члан 147. 

           Прописи Општине ускладиће се са одредбама 

овог статута у року од девет месеци   од  ступања на 

снагу Закона о изменама и допунама закона о ло-

калној самоуправи, најкасније до 28. марта 2019. 

године. 

           Прописи Општине остају на снази до њихо-

вог усклађивања са овим статутом. 

 

Доношење прописа Општине 

на основу овог статута 

Члан 148. 

            Одлуке на основу овог статута Скупштина 

општине донеће у року од девет месеци од ступања 

на снагу  Закона о изменама и допунама закона о 

локалној самоуправи. 

 

Доношење планских докумената 

у складу са овим статутом 

Члан 149. 

            Скупштина општине донеће План развоја  

Општине  најкасније до 01. 01. 2021. године 
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                Скупштина општине донеће Средњорочни 

план  у складу са законом који уређује  плански 

систем РС, почев од средњорочног плана за 2021. 

годину. 

                

Одложена примена појединих одредаба овог стату-

та 

Члан 150. 

               Члан 56. који се односи на постављење 

помоћника председника општине, примењиваће се 

након спроведених избора за одборнике скупштине 

општине одржаних после ступања на снагу овог 

статута. 

              Члан 57. став1.  у делу који се односи на 

број чланова Општинског већа , примењиваће се 

након спроведених избора за одборнике Скупштине 

општине одржаних после ступања на снагу овог 

статута. 

        Члан 97. став 1. тачка 2) која се односи на 

спровођење обавезног поступка јавне расправе за 

планирање инвестиција у одлуци о буџету, приме-

њиваће се почев  од припреме Одлуке о буџету за 

2019. годину. 

 

Престанак важења Статута 

Члан 151. 

          Даном ступања на снагу овог статута, престаје 

да важи Статут општине Босилеград („Службени 

гласник Пчињског округа „ бр. 16/08 и 20/09 и 

„Службени гласник града Врања“, бр. 45/13). 

 

Ступање на снагу 

Члан 152. 

         Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019. године,број: 06-25/2019 

                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК, 

Славчо Владимиров,с.р. 

 

45. 

 На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему (« Службени  гласник РС», број и 54/09 и 

73/2010,101/2010,101/2011 ,93/2012,62/2013 и 

63/2013 исправка,108/2013,142/2014 и 68/2015-

др.Закон,103/2015 , 99/2016 и 113/2017)и члана  20. 

Закона о локалној самоуправи  («Службени гласник 

РС», број129/07 и 83/2014- др. Закон) и члан 37. став 

1. тачка 2. Статута Општине Босилеград ( „Службе-

ни гласник Пчињског округа“,  број 16/08 и 20/09 и 

„Службени гласник града Врања“, број 45/13), 

Скупштина општине Босилеград на седници одржа-

ној  дана 31. јануара 2019. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О I. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТA  ОПШТИНЕ БО-

СИЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I. ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 По I.  ребалансу буџета извршене су измене и  

исправке техничких грешака  у члану 1. Одлуке  о 

буџету општине Босилеград за 2019.годину  и то 

наекономским класификацијама датих ниже у та-

беларном прегледу: 

 Приходи и примања, укупни расходи  и из-

даци  буџета  Општине Босилеград  и рачун финан-

сирања за 2019. годину (Удаљем тексту: буџет), 

састоје се од: 
 

ОПИС Износ у 

динарима 

Износ у 

динарима по 

првом ребалансу 1 

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА     

1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 657.583.965,00 651.049.936,00 

1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:     

буџетска средства 608.397.081,00 613.919.783,00 

сопствени приходи 2.656.000,00 2.656.000,00 

донације 46.530.884,00 34.474.153,00 

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00 

2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 669.367.457,00 678.645.182,00 

2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ  у чему: 533.332.249,00 538.049.389,00 

текући буџетски расходи 528.832.487,00 533.549.627,00 

расходи из сопствених прихода 2.361.000,00 2.361.000,00 
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донације 2.138.762,00 2.138.762,00 

2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 

чему: 136.035.208,00 140.595.793,00 

текући буџетски издаци 89.209.324,00 107.965.402,00 

издаци из сопствених прихода 295.000,00 295.000,00 

донације 46.530.884,00 32.335.391,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -11.783.492,00 -27.595.246,00 

Издаци за набавку финансијске имовине 0,00 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -11.783.492,00 -27.595.246,00 

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 11.783.492,00 27.595.246,00 

Примања од продаје финансијске имовине     

Примања од задуживања 0,00 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 11.783.492,00 27.595.246,00 

Издаци за отплату главнице  дуга 0,00 0,00 

 

 По I.  ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака у члану2. Одлуке  о бу-

џету општине Босилеград за 2019.годину  и то наекономским класификацијама датих ниже у табеларном 

прегледу: 
 

Општ
и 

део1.п

риход
и ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ                      

Еконо

мска 

класи
фикац

ија 

ОПИС 

приходи из 

буџета извор 

01 

сопствени 

приходи из 

извора 04, 

остали 

приходи 05-
08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна 

средства 

приходи 
из буџета  

по првом 

ребалансу 
извор 01 

сопствени 

приходи  

по првом 
ребалансу 

из извора 

04, 

остали 

приходи  по 
првом 

ребалансу из 

извора  05-
08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна 

средства  

по првом 

ребалансу 

321311 

Вишак нерасп. с-ва 

из претходне године 
    2.848.768,00 

2.848.768,00 
    2.848.768,00 

2.848.768,00 

321311 

Пренета неутрошена 

наменска  средства      8.934.724,00 8.934.724,00     10.550.985,00 10.550.985,00 

321311 

Пренета неутрошена 

средства на 

наменским 

подрачунима       0,00     14.195.493,00 14.195.493,00 

  УКУПНО 0,00 0,00 11.783.492,00 11.783.492,00 0,00 0,00 27.595.246,00 27.595.246,00 

711000 

Порези на доходак и 

добит и капиталне 

добитке       0,00       0,00 

711110 
Порези на зараде 

57.500.000,00     57.500.000,00 
57.500.000,0

0     57.500.000,00 

711120 

Порези на приходе од 

самосталне 
делатности 9.000.000,00     9.000.000,00 9.000.000,00     9.000.000,00 

711140 

Порези на приходе од 

имовине 1.855.000,00     1.855.000,00 1.855.000,00     1.855.000,00 

          0,00       0,00 

711190 

Порез на друге 

приходе 4.741.000,00     4.741.000,00 4.741.000,00     4.741.000,00 

  УКУПНО 73.096.000,00     73.096.000,00 

73.096.000,0

0     73.096.000,00 

713000 Порез на имовину       0,00       0,00 

713120 Порез на имовину 7.000.000,00     7.000.000,00 7.000.000,00     7.000.000,00 

713310 

Порез на наслеђе и 

поклон 532.000,00     532.000,00 532.000,00     532.000,00 

713420 
Порез на капиталне 
трансакције 1.069.000,00     1.069.000,00 1.069.000,00     1.069.000,00 

  УКУПНО 8.601.000,00     8.601.000,00 8.601.000,00     8.601.000,00 

714000 

Порез на добра и 

услуге       0,00       0,00 

714510 

Порези,таксе и 

накнаде на моторна 

возила 1.069.000,00     1.069.000,00 1.069.000,00     1.069.000,00 

714550 
Концесионе накнаде 
и Боравишне таксе 400.000,00     400.000,00 400.000,00     400.000,00 

714560 Општинске накнаде 2.993.000,00     2.993.000,00 2.993.000,00     2.993.000,00 

  УКУПНО 4.462.000,00     4.462.000,00 4.462.000,00     4.462.000,00 
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716000 Други порези       0,00       0,00 

716110 

Комуналне таксе на 

фирму 6.000.000,00     6.000.000,00 6.000.000,00     6.000.000,00 

                  0,00       0,00 

  УКУПНО 6.000.000,00     6.000.000,00 6.000.000,00     6.000.000,00 

730000 

Донације и 

трансфери       0,00       0,00 

731000 

Донације од 

иностраних држава       0,00       0,00 

731250 

Текуће  донације од 

иностранства     2.138.762,00 2.138.762,00     2.138.762,00 2.138.762,00 

731250 

Капиталне донације 

од иностранства       0,00       0,00 

  УКУПНО 0,00 0,00 2.138.762,00 2.138.762,00 0,00 0,00 2.138.762,00 2.138.762,00 

732000 

Донације од 

међународних 

организација       0,00       0,00 

732150 

текуће донације од 

међународних 
организација у корист 

општине       0,00       0,00 

732250 

капиталне донације 

од међународних 

организација у корист 

општине     46.530.884,00 46.530.884,00     32.335.391,00 32.335.391,00 

  УКУПНО 0,00   46.530.884,00 46.530.884,00 0,00   32.335.391,00 32.335.391,00 

733000 

Трансфери од 

других нивоа власти       0,00       0,00 

733151 

Текући ненаменски 

трансфери  од 
Републике у корист 

општина 

385.544.891,0

0     

385.544.891,

00 

369.491.882,

00     

369.491.882,

00 

733154 

Текући наменски 
трансфери , у ужем 

смислу, од Републике 

у корист нивоа 
општина     10.679.000,00 10.679.000,00     14.093.473,00 14.093.473,00 

733251 

Капитални наменски 

трансфери , у ужем 
смислу, од Републике 

у корист нивоа 

општина     29.119.548,00 29.119.548,00     49.119.548,00 49.119.548,00 

  
УКУПНО 385.544.891,0

0 0,00 39.798.548,00 425.343.439,00 
369.491.882,

00 0,00 63.213.021,00 

432.704.903,0
0 

741000 Приходи од имовине       0,00       0,00 

741510 

Нак.за коришћење 

прир. добара 39.550.000,00     39.550.000,00 

39.550.000,0

0     39.550.000,00 

741520 

Накнада за 

коришћење шумског 

и пољопривредног 
земљишта 821.456,00     821.456,00 821.456,00     821.456,00 

741531 

Комунална такса за 

коришћење простора 

на јавним 
површинама или 

испред пословних 

просторија 40.000.000,00     40.000.000,00 

40.000.000,0

0     40.000.000,00 

  

УКУПНО 

80.371.456,00     80.371.456,00 

80.371.456,0

0     80.371.456,00 

742000 

Продаја добара и 

услуга       0,00       0,00 

742150 Приходи од закупа 694.000,00 817.962,00   1.511.962,00 694.000,00 817.962,00   1.511.962,00 

742220 

Општинске 

административне 
таксе       0,00       0,00 

742250 

Општинске 

административне 

таксе 534.000,00     534.000,00 534.000,00     534.000,00 

742350 

Приходи општинских 

органа 438.000,00     438.000,00 438.000,00     438.000,00 

  УКУПНО 1.666.000,00 817.962,00 0,00 2.483.962,00 1.666.000,00 817.962,00 0,00 2.483.962,00 

743000 

Новчане казне за 

прекршаје       0,00       0,00 

743300 

Новчане казне за 

прекршаје 374.000,00     374.000,00 374.000,00     374.000,00 

743900 
Новчане казне за 
прекршаје 300.000,00     300.000,00 300.000,00     300.000,00 

  УКУПНО 374.000,00     374.000,00 674.000,00     674.000,00 

744000 

Добровољни 

трансфери од       0,00       0,00 
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физичких и правних 

лица 

744150 

Текући добровољни 

трансфери од 

физичких и правних 
лица   345.100,00   345.100,00   345.100,00   345.100,00 

744150 

Капитални  

добровољни 

трансфери од 
физичких и правних 

лица     3.404.686,00 3.404.686,00     3.404.686,00 3.404.686,00 

  УКУПНО 0,00 345.100,00 3.404.686,00 3.749.786,00 0,00 345.100,00 3.404.686,00 3.749.786,00 

745000 

Мешовити и 

неодређени приходи       0,00       0,00 

745150 

Остали општински 

приходи 2.939.738,00 888.738,00   3.828.476,00 2.939.738,00 888.738,00   3.828.476,00 

  УКУПНО 2.939.738,00 888.738,00 0,00 3.828.476,00 2.939.738,00 888.738,00 0,00 3.828.476,00 

771000 

Меморандумска 

ставка       0,00       0,00 

771110 

Меморандумска 

ставка за рефундацију 
расхода       0,00       0,00 

  УКУПНО 0,00 604.200,00 0,00 604.200,00 0,00 604.200,00 0,00 604.200,00 

9 

Примања од продаје 

фин.јске имовине        0,00       0,00 

911 

Задуживање код 

домаћих кредитора 0,00     0,00 0,00     0,00 

  

УКУПНИ 

ПРИХОДИ 

БУЏЕТА ЗА 2019. 

годину  563.055.085,00 2.656.000,00 103.656.372,00 669.367.457,00 

547.302.076,

00 2.656.000,00 128.687.106,00 678.645.182,00 

 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

                                
ПЛАН РАСХОДА ЗА 

2019.ГОДИНУ 
        

Ек

оно

мс

ка 

кл

аси

фи

ка

циј

а 

ОПИС 

расходи 

средства из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна 

буџета 

расходи 

средства из 
извора 04, са 

подрачуна 

индиректни
х буџетских 

корисника  

расходи 

средства из 
извора 04, са 

подрачуна 

индиректни
х буџетских 

корисника  

Укупна 

јавна 

средства  

расходи 
средства  по 

првом 

ребалансу из 
извора 01,са 

редовног 

рачуна 
буџета 

расходи 

средства из 

извора 04, 
са 

подрачуна 

индиректни
х 

буџетских 

корисника  

расходи 
средства 

по првом 

ребалансу 
из осталих  

извора,05-

08-,9-12и 
13/15 и 56  

Укупна 
јавна 

средства  по 

првом 
ребалансу 

1 
2 

  
РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ                 

411 

Плате, додаци и нак. 

запосленима 87.362.236,00     87.362.236,00 87.362.236,00     87.362.236,00 

412 Социјални доприноси 15.621.487,00     15.621.487,00 15.621.487,00     15.621.487,00 

413 Накнаде у натури 440.000,00 0,00 100.000,00 540.000,00 440.000,00 0,00 100.000,00 540.000,00 

414 

Социјална давања 

запосленима 2.064.000,00 80.000,00 475.000,00 2.619.000,00 2.064.000,00 80.000,00 475.000,00 2.619.000,00 

415 Накнаде за запослене 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

416 

Накнаде за рад 
скупштинских тела и 

комисија, награде и бонуси. 4.913.500,00 6.000,00 0,00 4.919.500,00 4.913.500,00 6.000,00 0,00 4.919.500,00 

  
УКУПНО 

110.901.223,00 86.000,00 575.000,00 111.562.223,00 110.901.223,00 86.000,00 575.000,00 

111.562.223,0
0 

  

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И 

УСЛУГА       0,00       0,00 

421 Стални трошкови 11.707.038,00 259.000,00 703.806,00 12.669.844,00 11.707.038,00 259.000,00 703.806,00 12.669.844,00 

422 Трошкови путовања 3.519.300,00 303.300,00 100.000,00 3.922.600,00 3.519.300,00 303.300,00 100.000,00 3.922.600,00 

423 Услуге по уговору 26.771.568,00 766.000,00 3.857.919,00 31.395.487,00 27.074.235,00 766.000,00 9.172.919,00 37.013.154,00 

424 Специјализоване услуге 8.607.078,00 345.000,00 4.829.477,00 13.781.555,00 9.607.078,00 345.000,00 4.829.477,00 14.781.555,00 

425 Услуге за одржавање 75.990.902,00 159.000,00 3.157.189,00 79.307.091,00 75.990.902,00 159.000,00 3.157.189,00 79.307.091,00 

426 Материјал 10.378.500,00 339.200,00 1.883.560,00 12.601.260,00 10.378.500,00 339.200,00 1.883.560,00 12.601.260,00 

  
УКУПНО 

136.974.386,00 2.171.500,00 14.531.951,00 153.677.837,00 138.277.053,00 2.171.500,00 

19.846.951,0

0 

160.295.504,0
0 

  

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

КОРПОРАЦИЈАМА       0,00       0,00 

451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

корпорацијама 33.488.356,00 0,00 0,00 33.488.356,00 33.488.356,00 0,00 0,00 33.488.356,00 

454 

Субвенције послодавцима за 

отварање радних места 3.300.000,00     3.300.000,00 3.300.000,00     3.300.000,00 
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  УКУПНО 36.788.356,00 0,00 0,00 36.788.356,00 36.788.356,00 0,00 0,00 36.788.356,00 

  

ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ       0,00       0,00 

463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 102.860.906,00 0,00 0,00 102.860.906,00 102.860.906,00 0,00 0,00 

102.860.906,0

0 

464 

Дотације организацијама 
обавез.соц. Осиг. Локални 

акциони план 

 
14.875.157,

00 0,00 0,00 14.875.157,00 0,00 0,00 

14.875.157,0

0 14.875.157,00 

465 
Остале текуће дотације по 

закону 
  

8.473.206,00 0,00 0,00 8.473.206,00 0,00 0,00 8.473.206,00 8.473.206,00 

  

УКУПНО 

126.209.269,00 0,00 0,00 126.209.269,00 126.209.269,00 0,00 0,00 

126.209.269,0

0 

  

НАКНАДЕ ЗА 

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА       0,00       0,00 

472 
Накнаде за социјалну 
заштиту 25.090.670,00 0,00 0,00 25.090.670,00 25.090.670,00 0,00 0,00 25.090.670,00 

  УКУПНО 25.090.670,00 0,00 0,00 25.090.670,00 25.090.670,00 0,00 0,00 25.090.670,00 

  ОСТАЛИ ИЗДАЦИ       0,00       0,00 

481 

Дотације невладиним 

организацијама 65.005.208,00 0,00 1.900.527,00 66.905.735,00 65.005.208,00 0,00   65.005.208,00 

482 Порези и таксе 1.946.500,00 23.500,00 27.000,00 1.997.000,00 1.946.500,00 23.500,00 27.000,00 1.997.000,00 

483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 1.650.000,00 80.000,00   1.730.000,00 1.650.000,00 80.000,00   1.730.000,00 

484 
Средства за елементарне 
непогоде     4.056.159,00 4.056.159,00     4.056.159,00 4.056.159,00 

485 

Средства за елементарне 

непогоде 0,00     0,00 0,00     0,00 

  УКУПНО 68.601.708,00 103.500,00 5.983.686,00 74.688.894,00 68.601.708,00 103.500,00 4.083.159,00 72.788.367,00 

  ОСНОВНА СРЕДСТВА       0,00       0,00 

511 

Зграде и грађевински 

објекти 44.049.289,00   76.125.864,00 120.175.153,00 26.193.613,00   

96.125.864,0

0 

122.319.477,0

0 

512 Машине и опрема 6.780.184,00 275.000,00 5.439.871,00 12.495.055,00 7.580.184,00 275.000,00 7.056.132,00 14.911.316,00 

514 Култивисана имовина   550.000,00     550.000,00     550.000,00 550.000,00 

515 
Набавка књига у 
библиотеци 175.000,00 20.000,00   195.000,00 175.000,00 20.000,00   195.000,00 

541 Земљиште 1.620.000,00 0,00 1.000.000,00 2.620.000,00 1.620.000,00 0,00 1.000.000,00 2.620.000,00 

  
УКУПНО 

53.174.473,00 295.000,00 82.565.735,00 136.035.208,00 36.118.797,00 295.000,00 

104.181.996,

00 

140.595.793,0
0 

  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА       0,00       0,00 

499 Стална резерва 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 

499 Текућа резерва 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

  УКУПНО 5.315.000,00 0,00 0,00 5.315.000,00 5.315.000,00 0,00 0,00 5.315.000,00 

  

УКУПНО РАСХОДИ ЗА 

2019.ГОДИНУ 
563.055.085,00 2.656.000,00 103.656.372,00 669.367.457,00 547.302.076,00 2.656.000,00 

128.687.106,

00 

678.645.182,0
0 

По I.  ребалансу буџета извршене су измене у члану2. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2019.годину  по програмима дате ниже у табеларном прегледу: 

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

За период: 0101.2019-31.12.2019 

Назив 

расходи 
средства из 

извора 01 са 

редовног 
рачуна буџета  

расходи 

средства из 
извора 04, са 

наменских 

подрачуна 
буџетских 

корисника  

расходи 

средства из  

осталих 

извора  

Укупна јавна 

средства  

расходи 

средства  по 
првом 

ребалансу из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 

расходи 

средства  по 

првом 
ребалансу из 

извора 04, са 

подрачуна 
индиректних 

буџетских 

корисника  

расходи 
средства по 

првом 

ребалансу из 

осталих  

извора,05-08-

,9-12и 13/15 и 
56  

Укупна јавна 

средства  по 

првом 

ребалансу 

3 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Програм 1.  Локални 
развој и просторно 

планирање 

4.408.375,00 0,00 5.161.460,00 9.569.835,00 4.408.375,00 0,00 5.161.460,00 9.569.835,00 

Програм 2.  
Комунална 

делатност 

40.242.856,00   18.846.500,00 59.089.356,00 22.387.180,00   38.846.500,00 61.233.680,00 

Програм 3.  Локални 

економски развој 
5.300.000,00     5.300.000,00 6.102.667,00   1.616.261,00 7.718.928,00 

Програм 4.  Развој 

туризма 
3.399.000,00 100.000,00   3.499.000,00 3.399.000,00 100.000,00   3.499.000,00 

Програм 5.  Развој 
пољопривреде 

14.085.068,00   1.800.000,00 15.885.068,00 14.085.068,00   1.800.000,00 15.885.068,00 

Програм 6.  Заштита 

животне средине 
18.350.849,00   1.000.000,00 19.350.849,00 18.350.849,00   1.000.000,00 19.350.849,00 

Програм 7.  Путна 73.054.506,00   2.542.000,00 75.596.506,00 73.054.506,00   2.542.000,00 75.596.506,00 
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инфраструктура 

Програм 8.  
Предшколско 

васпитање 

25.499.639,00   10.485.845,00 35.985.484,00 25.499.639,00   10.485.845,00 35.985.484,00 

Програм 9.  Основно 
образовање 

19.000.000,00     19.000.000,00 19.000.000,00     19.000.000,00 

Програм 10. Средње 

образовање 
4.922.830,00     4.922.830,00 4.922.830,00     4.922.830,00 

Програм 11.  
Социјална  и дечја 

заштита 

108.769.957,00   5.452.195,00 114.222.152,00 108.769.957,00   8.866.668,00 117.636.625,00 

Програм 12.  

Примарна 
здравствена заштита 

14.275.157,00   307.000,00 14.582.157,00 14.275.157,00   307.000,00 14.582.157,00 

Програм 13.  Развој 

културе 
47.729.497,00 2.556.000,00 4.361.004,00 54.646.501,00 47.729.497,00 2.556.000,00 4.361.004,00 54.646.501,00 

Програм 14.  Развој 
спорта и омладине 

48.375.928,00 0,00 40.823.135,00 89.199.063,00 48.375.928,00 0,00 40.823.135,00 89.199.063,00 

Програм 15.  

Локална самоуправа 
101.712.840,00   6.952.369,00 108.665.209,00 103.012.840,00   6.952.369,00 109.965.209,00 

Програм 16.  
Политички систем 

локалне самоуправе 

30.143.583,00     30.143.583,00 30.143.583,00     30.143.583,00 

Програм 17. 
Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 
енергије 

3.785.000,00   5.924.864,00 9.709.864,00 3.785.000,00   5.924.864,00 9.709.864,00 

УКУПНИ 

ПРОГРАМСКИ 
ЈАВНИ РАСХОДИ  

563.055.085,00 2.656.000,00 103.656.372,00 669.367.457,00 547.302.076,00 2.656.000,00 128.687.106,00 678.645.182,00 

 

Члан 3. Мења се и гласи 

 Потребна средства за финансирање буџетског дефицитаиз члана 1. Овеодлуке у износу 

27.595.246,00динара, за финансирање отплату дуга у износу од 0,00 динара и набавку финансијске имовине 

у износу од 0,00 динара, обезбедиће се из донација у износу од динара  0,0и нераспоређеног вишка прихода 

из ранијих година у износу  од 27.595.246,00динара. 

 

Члан 4.гласи 

Општина  Босилеград  очекује у 2019 години средства из развојне помоћи ЕУ у износу од 159299 

евра, односно 18842710 динара , уз обавезу обезбеђивања средства за суфинансирање у износу од   

19508391 динара за следеће пројекте: 

Пројекат и корисник пројеката 

Укупна вредност у еврима за 

цео период 
Средства ЕУ  у 2019.години 

Средства за 

суфинансирањ

е у 2019 

години у РСД 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У еврима У РСД 

            

Наставак пројекта за водоснадбевање 

Босилеграда Рода   
150 000 160 257 150 000 17 746 500 18 959 963 

Унапређење остваривања права 

бугарске националне мањине у 

општини Босилеград-извор 01 15 

14 808 8 679 9 299 1 096 210 548 428 

УКУПНО: 164 808 168 936 159 299 18 842 710 19 508 391 

 

 Средства за суфинансирање у 2019.години из става1. Овог члана распоређена су у Посебном делу 

ове одлуке. 

 По I.  ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака у члану 5. Одлуке  о 

буџету општине Босилеград за 2019.годину   код  капиталних  пројеката период 2019-2021 датих ни-

же у табеларном прегледу: 

 

Ре

д. 

бр

ој 

Е

к.

кл

ас

и

ф

ик

опис 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
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ац

иј

а 

    

А КАПИТАЛНИ 

ПРОЈЕКТИ             

1 511 

„Израда 

електроинсталација за 

потребе уградње клима 

уређаја на згради 

општине Босилеград“  1.050.000,00     1.050.000,00     

2 511 

Замена спољних 

прозора и врата и 

уградња клима уређаја 

на згради општине 

Босилеград -извор 07 1.771.920,00     1.771.920,00     

3 512 

Замена спољних 

прозора и врата и 

уградња клима уређаја 

на згради општине 

Босилеград--извор 01 и 

извор 07 4.024.944,00     4.024.944,00     

4 512 

Замена постојећих  

светиљки уличног 

осветљења ЛЕД 

светиљкама у општини 

Босилеград 2.363.000,00 21.267.700,00   2.363.000,00 21.267.700,00   

5 511 

Израда пројеката и пр. 

Документације "мала 

фотонапонска соларна 

електрана на крову 

произ. 

Објеката"сушаре"Босил

еград-извор 07 

500.000     500.000     

6 511 

израда плана 

превентивних мера и 

процене угрожености-

извор 7 590.000,00 

    

590.000,00 

    

7 511 

израда студије 

акустичности-извор 7 700.000,00 
    

700.000,00 
    

8 511 

Израда акта о процени 

ризика и заштите лица, 

имовине и пословања за 

зграде Општине 

Босилеград  и фабрике 

Кобос и чарапаре 150.000,00 

    

150.000,00 

    

9 511 

Пројекат незавршених 

радова , као и радова на 

санацији оштећених 

позиција доградња по 

главном пројекту -

Спортска -школска сала 

у Босилеграду  прва 

фаза(11562539 извор 06 

и 855910 извор 13) 12.418.449,00     12.418.449,00     

10 511 

Реализација пројекта  

"Изградња градског 

базена " 8400000 извор 

01, 16000000- извор 7, 8 

000.000  из 06 и 3404686 

извор 08) 35.804.686,00     35.804.686,00     

11 511 

Пројекат:"Доградња 

дечјег вртића 

Босилеград 7.421.845,00     7.421.845,00     

12 511 

Реализација пројекта 

реновирање цркве у с. 1.172.320,00     1.172.320,00     
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Извор (извор 15) 

13 511 

Реализација пројекта 

Изградња мале цркве у 

насељу Изворштица 

1028684 извор 07 и 

1028684 извор 01 2.057.368,00     2.057.368,00     

14 512 

Пројекат набавка 

опреме за Дом Здравља 

у Босилеграду 307.000,00     307.000,00     

15 541 

„Изградња улице изнад 

стадиона са западне 

стране од улице 

Душанове до улице Кеја 

Драговиштица према 

Рајчиловци“ 500.000,00 3.000.000,00 6.150.000,00 500.000,00 3.000.000,00 

6.150.000,0

0 

16 541 

„Изградња улице од 

улице Радничке до 

улице 22.децембар“ 1.120.000,00 6.600.000,00   1.120.000,00 6.600.000,00   

17 511 

Израда фекалне 

канализације насеља 

Магурка и Изворштица 

и насеља Добри Дол  

(По програму ЈП 

Услуга) 1.500.000,00     1.500.000,00     

18 511 

Израда фекалне 

канализације насеља 

Радичевци  (По 

програму ЈП Услуга)  1.000.000,00     1.000.000,00     

19 511 

Пројекат колектор 

фекалне канализације 

града Босилеграда и 

села Рајчиловци  (По 

програму ЈП Услуга) 200.000,00 1.100.000,00 

26.613.890,0

0 200.000,00 1.100.000,00 

26.613.890,

00 

20 511 

Израда атмосферске 

канализације-

одводњавање насеља 

Магурка  (По програму 

ЈП Услуга) 578.000,00     578.000,00     

21 511 

Израда атмосферске 

канализације у улици 

Христо Ботев у 

Босилеграду-I део  I 

фазе  (По програму ЈП 

Услуга) 1.500.000,00 1.262.358,00   1.500.000,00 1.262.358,00   

22 511 

Изградња ЗОО објекта I 

фаза 200.000,00 300.000,00   200.000,00 300.000,00   

23 541 

Изградња ЗОО објекта I 

фаза 1.000.000,00 500.000,00   1.000.000,00 500.000,00   

24 511 

Изградња сточне пијаце 

I фаза 1.000.000,00 1.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00   

25 511 

Пројекат привођење 

намени објекте бивших 

караула  за развој 

туризма   50.000,00 

    

50.000,00 

    

26 512 

Пројекат привођење 

намени објекте бивших 

караула  за развој 

туризма  р -машине и 

опрема 50.000,00 

    

50.000,00 

    

27 421 

Наставак пројекта за 

водоснадбевање 

Босилеграда Рода  извор 

01 44.958,00     44.958,00     

28 423 

Наставак пројекта за 

водоснадбевање 1.059.329,00     1.059.329,00     
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Босилеграда Рода 01 

29 511 

Наставак пројекта за 

водоснадбевање 

Босилеграда Рода 

20000000 извор07  

,17746500-извор06 35.602.176,00     35.602.176,00     

30 511 

Израда система за 

наводњавање и 

одводњавање--извор 7 1.200.000,00     1.200.000,00     

31 511 

Пројекат Израда 

водовода  за МЗ 

Милевци и МЗ 

Млекомонци  (По пр. 

ЈП Услуга) 3.200.000,00 818.645,00   3.200.000,00 818.645,00   

32 511 

Пројекат Израда 

водовода  за  ромско 

насеље (По програму 

ЈП Услуга) 650.000,00     650.000,00     

33 511 

Пројекат израда плана 

генералне регулације 

Босилеграда (извор 13 ) 334.460,00     334.460,00     

34 511 

Пројекат израда 

просторног плана 

општине Босилеград  

(236000 извор 13, 

остатак извор 7) 1.388.000,00     1.388.000,00     

35 511 

Пројекти за развој 

општине који у 

моменту доношења 

одлуке нису могли бити 

планирани  2.000.000,00     2.000.000,00     

36 511 

Изградња 

(суфинансирање) 

стамбено - пословног 

објекта на ул. М Тита 677.375,00     677.375,00     

37 511 

Пројекат израда прве 

измене плана генералне 

регулације Босилеграда 

(извор 07-231.000дин. и 

извор 01-231.000дин.) 462.000,00     462.000,00     

38 511 

Пројекат израда друге 

измене плана генералне 

регулације Босилеграда 

(извор 07-308.000дин. ) 308.000,00     308.000,00     

39 511 

Пројекат израда треће 

измене плана генералне 

регулације Босилеграда 

(извор 07- ) 900.000,00     900.000,00     

40 511 

Израда пројектне 

документације за АБ 

мост код бензинске 

пумпе у Босилеграду 900.000,00 1.100.000,00   900.000,00 1.100.000,00   

41 423 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 

политике ЈЛС-подршка  

привреди и 

пољопривреди кроз 

економско оснаживање 

породичих 

пољопривредних 

газдинства и покретање 

породичног бизниса  

набавка опреме за 

пољопривреду извор 13       2.667,00     
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41 512 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 

политике ЈЛС-подршка  

привреди и 

пољопривреди кроз 

економско оснаживање 

породичих 

пољопривредних 

газдинства и покретање 

породичног бизниса  

набавка опреме за 

пољопривреду извор 13       2.416.261,00     

    

Б ОСТАЛИ 

КАПИТАЛНИ 

ИЗДАЦИ             

41 511 

Зграде и грађ објеката-

санација зграде 31.000,00     31.000,00     

42 512 

Машине и опрема-

компјутерска и др 

опрема 2.150.750,00     2.150.750,00     

43 512 

Набавка опреме за 

потребе општине у 

хитним случајевима и 

ванредним ситуацијама  200.000,00     200.000,00     

44 512 

Унапређење 

остваривања права 

бугарске националне 

мањине у општини 

Босилеград-извор 01 15 106.687,00   231.647,00 106.687,00   231.647,00 

45 512 

Машине и опрема-

одржавање спортске 

инфраструктуре 100.000,00     100.000,00     

46 512 

Машине и опрема-

канцеларије за младе 734.000,00     734.000,00     

47 512 

Пројекат"Подршка 

присилним мигрантима 

и унапређење система 

управљања 

миграцијама-машине и 

опрема 121.280,00     121.280,00     

48 511 

Реализација пројекта-

Реконструкција 

,санација и адаптација 

зграда здравства- Стари 

стационар-прикључак 

на ВиК мрежу  127.554,00     127.554,00     

49 512 

опрема за техничко 

опремање ЈСП  по 

плану за унапређење 

безбедности саобраћаја 

110000,00 динара и 

остала опрема 72747,00 

динара 182.747,00     182.747,00     

50 511 

Пројектна 

документација-акциони 

план за заштиту 

животне средине 480.000,00     480.000,00     

51 514 

Култивисана имовина 

за заштиту животне 

средине 550.000,00     550.000,00     

52 511 

Зграде и грађевински 

објекти -предшколска 

установа 500.000,00     500.000,00     

53 512 

Машине и опрема -

предшколска установа 422.000,00     422.000,00     
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54 511 

Зграде и грађевински 

објекти-установе центар 

културе 250.000,00     250.000,00     

55 512 

Машине и опрема 

установе центар 

културе 645.000,00     645.000,00     

56 511 

Зграде и грађевински 

објекти-НБ Христо 

Ботев 380.000,00     380.000,00     

57 512 

Машине и опрема НБ 

Христо Ботев 195.000,00     195.000,00     

58 512 

Машине и опрема 

месних заједница 224.000,00     224.000,00     

    

В  КАПИТАЛНИ 

ТРАНСФЕРИ 

ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ             

59 464 

Машине и опрема за 

потребе Дома Здравља 850.000,00     850.000,00     

60 463 

Зграде и грађевински 

објект за потребе 

Основне шкле 50.000,00     50.000,00     

61 463 

Машине и опрема за 

потребе Основне школе 100.000,00     100.000,00     

62 463 

Машине и опрема за 

потребе Гимназије 239.030,00     239.030,00     

 

 

II.ПОСЕБАН ДЕО 

 

ПоI.  ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака у члану 6. Одлуке  о буџету 

општине Босилеград за 2019.годину Укупни расходи и издаци, укључујући и издатке за отплату главнице 

дуга у износу од 0,00динара, финансирани  из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и 

врстама издатака 
 

 

 

 1 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД                 

 ПОСЕБАН ДЕО                     
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Г
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О П И С 

расходи 

средства из 

извора 01,са 

редовног 

рачуна буџета 

расход

и 

средств

а из 

извора 

04, са 

подрач

уна 

индире

ктних 

буџ. 

корисн

ика  

расходи 

средства из 

извора 04, 

са 

подрачуна 

индиректн

их 

буџетских 

корисника  

Укупна 

јавна 

средства  

расходи 

средства  

по првом 

ребалансу 

из извора 

01,са 

редовног 

рачуна 

буџета 

расходи 

средства  

по првом 

ребалансу 

из извора 

04, са 

подрачуна 

инд. буџ. 

корисника  

расходи 

средства 

по првом 

ребалансу 

из 

осталих  

извора,05

-08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна 

јавна 

средства  

по првом 

ребалансу 

1 2   3 4 5 6                 

            

СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ   

Извршни и 

законодавни органи 

ЈББК 65944                 

            

ПРОГРАМ 16 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ  

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ                 

1 

1.0

1 

2101

-

0001 110     

Функционисање 

скупштине 

                

      110     

извршни и 

законодавни органи, 

финансијски и 

фискални послови и 

спољни послови                 

      110 1 411 

Плате, накнаде и 

додаци запослених 2.336.452,00     2.336.452,00 2.336.452,00     

2.336.452,0

0 
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      110 2 412 

Социјални доприноси 

на терет послодавца 401.870,00     401.870,00 401.870,00     401.870,00 

      110 3 414 

Социјална давања 

запосленима 70.000,00     70.000,00 70.000,00     70.000,00 

      110 4 416 

Награда запосленима 

и остали посебни 

расходи 2.500.000,00     2.500.000,00 2.500.000,00     

2.500.000,0

0 

      110 5 421 Стални трошкови 190.000,00     190.000,00 190.000,00     190.000,00 

      110 6 422 Трошкови путовања 400.000,00     400.000,00 400.000,00     400.000,00 

      110 7 423 

Услуге по 

уговору(стручне 

услуге, заменика 

председникаСО) 2.732.500,00     2.732.500,00 2.732.500,00     

2.732.500,0

0 

      110 8 424 

Специјализоване 

услуге (чланарина 

СКГО 118.000,00     118.000,00 118.000,00     118.000,00 

      110 9 424 

Специјализоване 

услуге (чланарина 

Центар за развиј 

јабланичко-пчињског 

округа 143.000,00     143.000,00 143.000,00     143.000,00 

      110 10 424 

Специјализоване 

услуге чланарина 

Историјском архиву 

Врања 160.000,00     160.000,00 160.000,00     160.000,00 

      110 11 424 

Остале 

специјализоване 

услуге 590.000,00     590.000,00 590.000,00     590.000,00 

      110 12 425 

Текуће поправке и 

одржавање 150.000,00     150.000,00 150.000,00     150.000,00 

      110 13 426 

Материјал 

1.135.000,00     1.135.000,00 1.135.000,00     

1.135.000,0

0 

      110 14 465 

Остале дотације и 

трансфери (остале 

тек.е дотације по 

закону) 286.052,00     286.052,00 286.052,00     286.052,00 

      160 15 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

(Дотације   -

политичким 

странкама за редован 

рад) 85.782,00     85.782,00 85.782,00     85.782,00 

            

Извори финансирања 

за функцију 110, 

ПА2101-0001 програм 

16 главу 1 Раздео 1  -

01 Приходи из буџета 11.298.656,00     11.298.656,00 

11.298.656,0

0     

11.298.656,

00 

            

Укупно за функцију 

110 11.298.656,00 0,00 0,00 11.298.656,00 

11.298.656,0

0 0,00 0,00 

11.298.656,

00 

            

свега за програмску 

активност2101-0001: 11.298.656,00 0,00 0,00 11.298.656,00 

11.298.656,0

0 0,00 0,00 

11.298.656,

00 

            

свега за главу 1.01: 

11.298.656,00 0,00 0,00 11.298.656,00 

11.298.656,0

0 0,00 0,00 

11.298.656,

00 

            

Укупно за програм 

16 11.298.656,00 0,00 0,00 11.298.656,00 

11.298.656,0

0 0,00 0,00 

11.298.656,

00 

            

УКУПНО РАЗДЕО 1 

11.298.656,00 0,00 0,00 11.298.656,00 

11.298.656,0

0 0,00 0,00 

11.298.656,

00 

2 

1.0

1   110     

ПРЕДСЕДНИК                                              

Извршни и 

законодавни органи 

ЈББК  65943       0,00       0,00 

    2101       

ПРОГРАМ 16 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ  

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ       0,00       0,00 

    

2101

-

0002 110     

Функционисање  

извршних органа 

      0,00       0,00 

      110     

извршни и 

законодавни органи, 

финансијски и 

фискални послови и 

спољни послови       0,00       0,00 

      110 16 411 

Плате, накнаде и 

додаци запослених 01 3.346.455,00     3.346.455,00 3.346.455,00     

3.346.455,0

0 

      110 17 412 

Социјални доприноси 

на терет послодавца 599.017,00     599.017,00 599.017,00     599.017,00 

      110 18 414 

Социјална давања 

запосленима 50.000,00     50.000,00 50.000,00     50.000,00 

      110 19 421 Стални трошкови 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

      110 20 422 Трошкови путовања 50.000,00     50.000,00 50.000,00     50.000,00 

      110 21 423 Услуге по уговору 400.000,00     400.000,00 400.000,00     400.000,00 

      110 22 424 

Специјализоване 

услуге  100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

      110 23 425 

Текуће поправке и 

одржавање 30.000,00     30.000,00 30.000,00     30.000,00 

      110 24 426 Материјал 400.000,00     400.000,00 400.000,00     400.000,00 

      110 25 465 

Остале дотације и 

трансфери (остале 

текуће дотације по 

закону) 354.943,00     354.943,00 354.943,00     354.943,00 
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      110 26 482 Порези и таксе 10.000,00     10.000,00 10.000,00     10.000,00 

            

Извори финансирања 

за функцију 110 ПА 

2101-0002 програм 16 

главу 1 Раздео 2; 01 

Приходи из буџета 5.440.415,00     5.440.415,00 5.440.415,00     

5.440.415,0

0 

            

свега за програмску 

активност 2101-0002: 5.440.415,00 0,00 0,00 5.440.415,00 5.440.415,00 0,00 0,00 

5.440.415,0

0 

  

1.0

2 2101       

СЛУЖБА ЗА 

ИНТЕРНУ 

РЕВИЗИЈУ -

ПРОГРАМ 16 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ  

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ       0,00       0,00 

    

2101

-

0003 110     

Подршка извршних 

органа власти и 

скупштине- опште 

услуге       0,00       0,00 

      110 27 411 

Плате, накнаде и 

додаци запослених  940.535,00     940.535,00 940.535,00     940.535,00 

      110 28 412 Социјални доприноси 168.355,00     168.355,00 168.355,00     168.355,00 

      110 29 414 

Социјална давања 

запосленима 1.000,00     1.000,00 1.000,00     1.000,00 

      110 30 422 Трошкови путовања 1.000,00     1.000,00 1.000,00     1.000,00 

      110 31 423 Услуге по уговору 30.000,00     30.000,00 30.000,00     30.000,00 

      110 32 426 Материјал 20.000,00     20.000,00 20.000,00     20.000,00 

      110 33 465 

Остале дотације и 

трансфери (остале 

текуће дотације по 

закону) 123.210,00     123.210,00 123.210,00     123.210,00 

      110 34 482 Порези и таксе 1.000,00     1.000,00 1.000,00     1.000,00 

            

Извори финансирања 

за функцију 130 ПА 

2101-0003 програм 16 

главу 2 Раздео 2 

приходи из буџета 1.285.100,00     1.285.100,00 1.285.100,00     

1.285.100,0

0 

            

свега за програмску 

активност 2101-0003: 1.285.100,00     1.285.100,00 1.285.100,00     

1.285.100,0

0 

            

Укупно за програм 

16 6.725.515,00     6.725.515,00 6.725.515,00     

6.725.515,0

0 

1 

1.0

3         

Програм13  Развој 

културе       0,00       0,00 

    

1201

-

0003 820     

 ПА  Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва       0,00       0,00 

        35 424 

Специјализоване 

услуге 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

           01 

Извори финансирања 

за програм 13 ПА  

1201-0003 главу 1.03, 

и функцију 820  01-

Приходи из буџета 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

            

свега за ПА 1201-

0003 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

            

Укупно за програм 

13 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

            

УКУПНО РАЗДЕО 2 

6.825.515,00 0,00 0,00 6.825.515,00 6.825.515,00 0,00 0,00 

6.825.515,0

0 

3 

1.0

1  01 110     

ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ                                                 

Извршни и 

законодавни органи 

ЈББК  04601       0,00       0,00 

    2101       

ПРОГРАМ 16 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ  

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ       0,00       0,00 

    

2101

-

0002 110     

Функционисање  

извршних органа 

      0,00       0,00 

      110     

извршни и 

законодавни органи, 

финансијски и 

фискални послови и 

спољни послови       0,00       0,00 

      110 36 411 

Плате, накнаде и 

додаци запослених 01 6.696.211,00     6.696.211,00 6.696.211,00     

6.696.211,0

0 

      110 37 412 

Социјални доприноси 

1.198.622,00     1.198.622,00 1.198.622,00     

1.198.622,0

0 

      110 38 414 

Социјална давања 

запосленима 250.000,00     250.000,00 250.000,00     250.000,00 

      110 39 416 

Накнада за рад 

члановима ОВ и 

комисија 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

      110 40 421 Стални трошкови 300.000,00     300.000,00 300.000,00     300.000,00 

      110 41 422 Трошкови путовања 120.000,00     120.000,00 120.000,00     120.000,00 

      110 42 423 Услуге по уговору 700.000,00     700.000,00 700.000,00     700.000,00 
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      110 43 424 

Специјализоване 

услуге  590.000,00     590.000,00 590.000,00     590.000,00 

      110 44 425 Текуће поправке 130.000,00     130.000,00 130.000,00     130.000,00 

      110 45 426 Материјал 750.000,00     750.000,00 750.000,00     750.000,00 

      110 46 465 

Остале дотације и 

трансфери (остале 

текуће дотације по 

закону) 874.579,00     874.579,00 874.579,00     874.579,00 

      110 47 482 Порези и таксе 10.000,00     10.000,00 10.000,00     10.000,00 

            

Извори финансирања 

за функцију 110 ПА 

2101-0002 програм 16 

главу 1 Раздео 3  01 

Приходи из буџета 12.119.412,00     12.119.412,00 

12.119.412,0

0     

12.119.412,

00 

            

свега за програмску 

активност 2101-0002: 12.119.412,00     12.119.412,00 

12.119.412,0

0     

12.119.412,

00 

            

Укупно за програм 

16 12.119.412,00     12.119.412,00 

12.119.412,0

0     

12.119.412,

00 

            

ПРОГРАМ 15 

ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА       0,00       0,00 

3 

1.0

2 

0602

-

0009       

Текућа буџетска 

резерва 

      0,00       0,00 

      110 48 499 

Текућа резерва 

5.000.000,00     5.000.000,00 5.000.000,00     

5.000.000,0

0 

            

свега за програмску 

активност 0602-0009 

- функција 110 5.000.000,00     5.000.000,00 5.000.000,00     

5.000.000,0

0 

3 

1.0

3 

0602

-

0010       

Стална буџетска 

резерва 

      0,00       0,00 

      110 49 499 Стална резерва 315.000,00     315.000,00 315.000,00     315.000,00 

            

свега за програмску 

активност 0602-0010 

- функција 110 315.000,00     315.000,00 315.000,00     315.000,00 

            

Извори финансирања 

за функцију 110 

програмску 

активност 0602-0009 

и 0602-0010 програм 

15 главу 1 Раздео 3  01 

Приходи из буџета 47.872.815,00     47.872.815,00 

47.872.815,0

0     

47.872.815,

00 

            

Укупно за програм 

15 5.315.000,00     5.315.000,00 5.315.000,00     

5.315.000,0

0 

            

УКУПНО РАЗДЕО 3 

17.434.412,00 0,00 0,00 17.434.412,00 

17.434.412,0

0 0,00 0,00 

17.434.412,

00 

            

ОПШТИНСКО 

ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШ

ТВО       0,00       0,00 

            

ПРОГРАМ 15 

ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА       0,00       0,00 

4 

1.0

1 

0602

-

0004 330     

Општинско јавно 

правобранилаштво 

      0,00       0,00 

      330     

извршни и 

законодавни органи, 

финансијски и 

фискални послови и 

спољни послови       0,00       0,00 

      330 50 411 

Плате, накнаде и 

додаци запослених 940.535,00     940.535,00 940.535,00     940.535,00 

      330 51 412 Социјални доприноси 168.355,00     168.355,00 168.355,00     168.355,00 

      330 52 422 Трошкови путовања 10.000,00     10.000,00 10.000,00     10.000,00 

      330 53 423 Услуге по уговору 20.000,00     20.000,00 20.000,00     20.000,00 

      330 54 424 

Остале 

специјализоване 

услуге 10.000,00     10.000,00 10.000,00     10.000,00 

      330 55 426 Материјал 10.000,00     10.000,00 10.000,00     10.000,00 

      330 56 465 

Остале дотације и 

трансфери (остале 

текуће дотације по 

закону) 123.210,00     123.210,00 123.210,00     123.210,00 

            

Извори финансирања 

за функцију 330 ПА 

0602-0004 програм 15 

главу 1 Раздео 4 01 

Приходи из буџета       0,00       0,00 

            

Укупно за функцију 

330 1.282.100,00     1.282.100,00 1.282.100,00     

1.282.100,0

0 

            

укупно за 

програмску 

активност 0602-0004 1.282.100,00     1.282.100,00 1.282.100,00     

1.282.100,0

0 

            

Укупно за програм 

15 1.282.100,00     1.282.100,00 1.282.100,00     

1.282.100,0

0 

            

укупно за главу 1: 

1.282.100,00     1.282.100,00 1.282.100,00     

1.282.100,0

0 

            

УКУПНО РАЗДЕО 4 

1.282.100,00     1.282.100,00 1.282.100,00     

1.282.100,0

0 

5           ОПШТИНСКА       0,00       0,00 
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УПРАВА      

БОСИЛЕГРАД   

ЈББК 04602 

5 

1.0

1   130     

Програм 17  

Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 

енергије-Пројекти       0,00       0,00 

    
0501

-П1 
130 57 511 

„Израда 

електроинсталација за 

потребе уградње 

клима уређаја на 

згради општине 

Босилеград“  1.050.000,00     1.050.000,00 1.050.000,00     

1.050.000,0

0 

    

130 

58 511 

Замена спољних 

прозора и врата и 

уградња клима уређаја 

на згради општине 

Босилеград -извор 07     1.771.920,00 1.771.920,00     

1.771.920,0

0 

1.771.920,0

0 

    

0501

-П2 59 512 

Замена спољних 

прозора и врата и 

уградња клима уређаја 

на згради општине 

Босилеград--извор 01 

и извор 07 372.000,00   3.652.944,00 4.024.944,00 372.000,00   

3.652.944,0

0 

4.024.944,0

0 

  

1.1

4 

0501

-П3 130 60 512 

Замена постојећих  

светиљки уличног 

осветљења ЛЕД 

светиљкама у 

општини Босилеград 2.363.000,00     2.363.000,00 2.363.000,00     

2.363.000,0

0 

  

1.1

5 

0501

-П4 130 61 511 

Израда пројеката и пр. 

Документације "мала 

фотонапонска соларна 

електрана на крову 

произ. 

Објеката"сушаре"Боси

леград-извор 07     500.000,00 500.000,00     500.000,00 500.000,00 

            

Извори финансирања 

за пројекте 1501-П и 

функцију 130       0,00       0,00 

            

01-Приходи из буџета 

3.785.000,00     3.785.000,00 3.785.000,00     

3.785.000,0

0 

            

07  Трансфери 

министарства     5.924.864,00 5.924.864,00     

5.924.864,0

0 

5.924.864,0

0 

            

Укупно функција 

130 3.785.000,00 0,00 5.924.864,00 9.709.864,00 3.785.000,00 0,00 

5.924.864,0

0 

9.709.864,0

0 

            

Укупно за програм 

17 3.785.000,00 0,00 5.924.864,00 9.709.864,00 3.785.000,00 0,00 

5.924.864,0

0 

9.709.864,0

0 

            

ПРОГРАМ 15 

ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА       0,00       0,00 

5 

1.0

2 

0602

-

0001 130     

Функционисање 

локалне самоуправе и 

градских општина       0,00       0,00 

      130     

извршни и 

законодавни органи, 

финансијски и 

фискални послови и 

спољни послови       0,00       0,00 

      130 62 411 

Плате, накнаде и 

додаци запослених 34.906.394,00     34.906.394,00 

34.906.394,0

0     

34.906.394,

00 

      130 63 412 

Социјални доприноси 

6.248.245,00     6.248.245,00 6.248.245,00     

6.248.245,0

0 

      130 64 413 накнада у натури 50.000,00     50.000,00 50.000,00     50.000,00 

      130 65 414 

Социјална давања 

запосленима 993.000,00     993.000,00 993.000,00     993.000,00 

      130 66 415 Накнаде за запослене 350.000,00     350.000,00 350.000,00     350.000,00 

      130 67 416 Јубиларне награде 967.500,00     967.500,00 967.500,00     967.500,00 

      130 68 421 

Стални трошкови 

7.125.100,00     7.125.100,00 7.125.100,00     

7.125.100,0

0 

      130 69 422 Трошкови путовања 557.500,00     557.500,00 557.500,00     557.500,00 

      130 70 423 

Услуге по уговору ( 

приправници 

волонтери , остале 

стручне услуге 

репрезентација, 

поклони идр.) 14.561.550,00     14.561.550,00 

14.561.550,0

0     

14.561.550,

00 

      130 71 424 

специјализоване 

услуге 1.780.000,00     1.780.000,00 2.780.000,00     

2.780.000,0

0 

      130 72 425 

Текуће поправке 

1.182.500,00     1.182.500,00 1.182.500,00     

1.182.500,0

0 

      130 73 426 

Материјал 

3.000.000,00     3.000.000,00 3.000.000,00     

3.000.000,0

0 

      130 74 465 

Остале дотације и 

трансфери (остале 

текуће дотације по 

закону) 4.432.737,00     4.432.737,00 4.432.737,00     

4.432.737,0

0 

      130 75 482 

Порези и таксе 

1.500.000,00     1.500.000,00 1.500.000,00     

1.500.000,0

0 

      130 76 483 

Новчане казне и 

пенали пор. Суд. 700.000,00     700.000,00 700.000,00     700.000,00 

      130 77 484 Накнада штете од     4.056.159,00 4.056.159,00     4.056.159,0 4.056.159,0
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елементарних 

непогода 

0 0 

      130 78 511 Зграде и грађ објеката 31.000,00     31.000,00 31.000,00     31.000,00 

      130 79 512 

Машине и опрема 

2.150.750,00     2.150.750,00 2.150.750,00     

2.150.750,0

0 

            

Извори финансирања 

за функцију 130 

програмску 

активност 0602-0001 

програм 15 главу 1.02 

Раздео 5        0,00       0,00 

            

01-Приходи из буџета 

80.536.276,00     80.536.276,00 

81.536.276,0

0     

81.536.276,

00 

            

13 пренета 

неутрошена средства 

из ранијих година     4.056.159,00 4.056.159,00     

4.056.159,0

0 

4.056.159,0

0 

            

Укупно за функцију 

130 80.536.276,00 0,00 4.056.159,00 84.592.435,00 

81.536.276,0

0 0,00 

4.056.159,0

0 

85.592.435,

00 

            

Укупно за 

програмску 

активност 0602-0001 80.536.276,00 0,00 4.056.159,00 84.592.435,00 

81.536.276,0

0 0,00 

4.056.159,0

0 

85.592.435,

00 

5 

1.0

2 

0602

-

0007 160     

ПА функционисање 

националних савета 

националних мањина       0,00       0,00 

      160 80 481 

Национални савет 

8.473.134,00     8.473.134,00 8.473.134,00     

8.473.134,0

0 

            

Укупно за 

програмску 

активност 0602-0007 8.473.134,00 0,00 0,00 8.473.134,00 8.473.134,00 0,00 0,00 

8.473.134,0

0 

5 

1.0

2 

0602

-

0015       

Ванредне ситуације 

      0,00       0,00 

      130 81 424 

Рад и функционисање 

цивилне заштите на 

територији Општине и 

штаба за ванредне 

ситуације 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

      130 82 424 

Вршење услуге за 

потребе општине у 

хитним случајевима и 

ванредним 

ситуацијама и 

ангажовање стручних 

служби 200.000,00   1.800.000,00 2.000.000,00 200.000,00   

1.800.000,0

0 

2.000.000,0

0 

      130 83 426 

Набавка материјала за 

потребе општине у 

хитним случајевима и 

ванредним 

ситуацијама  400.000,00     400.000,00 400.000,00     400.000,00 

      130 84 512 

Набавка опреме за 

потребе општине у 

хитним случајевима и 

ванредним 

ситуацијама  200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

            

Извори  финансирања 

за програмску 

активност 0602-0015, 

програм 15 глава 1.02  

раздео 5       0,00       0,00 

            01-Приходи из буџета 900.000,00     900.000,00 900.000,00     900.000,00 

            

07  Трансфери 

министарства     1.800.000,00 1.800.000,00     

1.800.000,0

0 

1.800.000,0

0 

            

Укупно за ПА 0602-

0015 900.000,00 0,00 1.800.000,00 2.700.000,00 900.000,00 0,00 

1.800.000,0

0 

2.700.000,0

0 

5 

1.0

2         

Пројекти 0602-П 

      0,00       0,00 

  

1.0

2 

0602

-П1 
130 

85 421 

Унапређење 

остваривања права 

бугарске националне 

мањине у општини 

Босилеград 28.980,00     28.980,00 28.980,00     28.980,00 

  

1.0

2 86 423 

Унапређење 

остваривања права 

бугарске националне 

мањине у општини 

Босилеград-извор 

01,15 и 56 17.683,00   610.086,00 627.769,00 17.683,00   610.086,00 627.769,00 

  

1.0

2 87 424 

Унапређење 

остваривања права 

бугарске националне 

мањине у општини 

Босилеград-извор 01 и  

15 395.078,00   254.477,00 649.555,00 395.078,00   254.477,00 649.555,00 

  

1.0

2 88 512 

Унапређење 

остваривања права 

бугарске националне 

мањине у општини 

Босилеград-извор 01 

15 106.687,00   231.647,00 338.334,00 106.687,00   231.647,00 338.334,00 

  

1.0

2 

0602

-П2 
130 

89 511 

израда плана 

превентивних мера и 

процене угрожености- 590.000,00     590.000,00 590.000,00     590.000,00 
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извор 7 

  

1.0

2 

0602

-П3 
130 

90 511 

израда студије 

акустичности-извор 7 700.000,00     700.000,00 700.000,00     700.000,00 

  

1.0

2 

0602

-П4 

130 91 511 

Израда акта о процени 

ризика и заштите 

лица, имовине и 

пословања за зграде 

Општине Босилеград  

и фабрике Кобос и 

чарапаре 150.000,00     150.000,00 150.000,00     150.000,00 

            

Укупно за пројекте 

1.988.428,00 0,00 1.096.210,00 3.084.638,00 1.988.428,00 0,00 

1.096.210,0

0 

3.084.638,0

0 

            

Извори  финансирања 

за пројекте у 

програму 15       0,00       0,00 

            

01-Приходи из буџета 

1.988.428,00     1.988.428,00 1.988.428,00     

1.988.428,0

0 

            

13 нераспоређени 

вишак из претходне 

године     1.096.210,00 1.096.210,00     

1.096.210,0

0 

1.096.210,0

0 

            

Укупно за програм 

15 91.897.838,00 0,00 6.952.369,00 98.850.207,00 

92.897.838,0

0 0,00 

6.952.369,0

0 

99.850.207,

00 

            

Програм 14 Развој 

спорта и омладине       0,00       0,00 

5 

1.0

3 

1301

-

0001 810     

ПА Подршка  

локалним спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима       0,00       0,00 

        92 481 

Дотације невладиним 

организацијама-

спортским 

удружењима 39.475.928,00     39.475.928,00 

39.475.928,0

0     

39.475.928,

00 

            

Извори финансирања 

за ПА 1301-0001 и 

функцију 810  01-

Приходи из буџета 39.475.928,00     39.475.928,00 

39.475.928,0

0     

39.475.928,

00 

            

свега за програмску 

активност 1301-0001 39.475.928,00 0,00 0,00 39.475.928,00 

39.475.928,0

0 0,00 0,00 

39.475.928,

00 

5 

1.0

3 

1301

-

0003 810     

ПА Одржавање 

спортске 

инфраструктуре       0,00       0,00 

        93 512 Машине и опрема 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

            

Извори финансирања 

за ПА 1301-0003 и 

функцију 810  01-

Приходи из буџета       0,00       0,00 

            

свега за програмску 

активност 1301-0001 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

5 

1.0

3 

1301

-

0005 130     

Спровођење 

омладинске политике-

канцеларија за младе       0,00       0,00 

      130 94 421 Стални трошкови 11.000,00     11.000,00 11.000,00     11.000,00 

      130 95 422 Трошкови путовања 65.000,00     65.000,00 65.000,00     65.000,00 

      130 96 423 Услуге по уговору 212.000,00   300.000,00 512.000,00 512.000,00   300.000,00 812.000,00 

      130 97 426 Материјал 63.000,00     63.000,00 63.000,00     63.000,00 

      130 98 482 Обавезне таксе 15.000,00     15.000,00 15.000,00     15.000,00 

      130 99 512 Машине и опрема 34.000,00   700.000,00 734.000,00 34.000,00   700.000,00 734.000,00 

            

Извори  финансирања 

за функцију 160       0,00       0,00 

            

Извфинансирања за 

ПА 1301-0005       0,00       0,00 

            01-Приходи из буџета 400.000,00     400.000,00 700.000,00     700.000,00 

            

07 Трансфери 

министарства 1.000.000,00     1.000.000,00     

1.000.000,0

0 

1.000.000,0

0 

            

Укупно за 

програмску 

активност 0602-0005 400.000,00 0,00 1.000.000,00 1.400.000,00 700.000,00 0,00 

1.000.000,0

0 

1.700.000,0

0 

5 

1.0

3 1301       

Програм14  Развој 

спорта и омладине-

Пројекти       0,00       0,00 

5   

1301

-П1 810 100 511 

Пројекат незавршених 

радова , као и радова 

на санацији 

оштећених позиција 

доградња по главном 

пројекту -Спортска -

школска сала у 

Босилеграду  прва 

фаза(11562539 извор 

06 и 855910 извор 13)     

12.418.449,0

0 12.418.449,00     

12.418.449,

00 

12.418.449,

00 

5   

1301

-П2 810 101 511 

Реализација пројекта  

"Изградња градског 

базена " 8400000 

извор 01, 16000000- 

извор 7, 8 000.000  из 

06 и 3404686 извор 

08) 8.400.000,00   

27.404.686,0

0 35.804.686,00 8.400.000,00   

27.404.686,

00 

35.804.686,

00 

            

Извори финансирања 

за пројекте 1301-П и 

функцију 474       0,00       0,00 
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01-Приходи из буџета 

8.400.000,00     8.400.000,00 8.400.000,00     

8.400.000,0

0 

            

06 Донације 

    

19.562.539,0

0 19.562.539,00     

19.562.539,

00 

19.562.539,

00 

            

07 Трансфери 

министарства     

16.000.000,0

0 16.000.000,00     

16.000.000,

00 

16.000.000,

00 

            

08 Текући добровољни 

трансфери     3.404.686,00 3.404.686,00     

3.404.686,0

0 

3.404.686,0

0 

            

13 Пренета 

неутрошена средства      855.910,00 855.910,00     855.910,00 855.910,00 

            

Укупно функција 

474 8.400.000,00 0,00 

39.823.135,0

0 48.223.135,00 8.400.000,00 0,00 

39.823.135,

00 

48.223.135,

00 

            

Укупно за програм 

14 48.375.928,00 0,00 

40.823.135,0

0 89.199.063,00 

48.675.928,0

0 0,00 

40.823.135,

00 

89.499.063,

00 

            

Програм13  Развој 

културе       0,00       0,00 

5 

1.0

4 

1201

-

0002       

 ПА  Унапређење 

система очувања и 

представљања 

културно-историјског 

наслеђа       0,00       0,00 

      820 102 481 

Дотације невладиним 

организацијама - 

Удружења  за развој 

науке и културе 3.350.000,00     3.350.000,00 3.350.000,00     

3.350.000,0

0 

           01 

Извори финансирања 

за ПА 1201-0002 и 

функцију 820  01-

Приходи из буџета 3.350.000,00     3.350.000,00 3.350.000,00     

3.350.000,0

0 

            

Укупно за ПА1201-

0002 3.350.000,00     3.350.000,00 3.350.000,00     

3.350.000,0

0 

5 

1.0

4 

1201

-

0003       

 ПА  Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва       0,00       0,00 

      820 103 481 

Дотације невладиним 

организацијама - 

Удружења  за развој 

науке и културе 450.000,00     450.000,00 450.000,00     450.000,00 

           01 

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-

0003и функцију 820  

01-Приходи из буџета 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 

            

свега за програмску 

активност 1201-0003 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 

5   1201       Пројекти1201-П       0,00       0,00 

5 

1.0

4 

1201

-П1 820 104 422 

Пројекат "Србија у 

ритму Европе" 700.000,00     700.000,00 700.000,00     700.000,00 

5   

1201

-П2 820 105 424 

Реализација пројеката 

трансграничне 

сарадње"Балканска 

омл. синтеза" 

2138762извор 05 и 

21238 извор 15     2.160.000,00 2.160.000,00     

2.160.000,0

0 

2.160.000,0

0 

5   

1201

-П3 840 106 511 

Реализација пројекта 

реновирање цркве у с. 

Извор (извор 15)     1.172.320,00 1.172.320,00     

1.172.320,0

0 

1.172.320,0

0 

5   

1201

-П4 840 107 511 

Реализација пројекта 

Изградња мале цркве 

у насељу Изворштица 

1028684 извор 07 и 

1028684 извор 01 1.028.684,00   1.028.684,00 2.057.368,00 1.028.684,00   

1.028.684,0

0 

2.057.368,0

0 

            

Извори финансирања 

за пројекте 1201-П и 

функцију 820 и 840       0,00       0,00 

           01 

01-Приходи из буџета 

1.728.684,00     1.728.684,00 1.728.684,00     

1.728.684,0

0 

            

05-Донације од 

иностраних земаља     2.138.762,00 2.138.762,00     

2.138.762,0

0 

2.138.762,0

0 

            

07 Трансфери 

министарства     1.028.684,00 1.028.684,00     

1.028.684,0

0 

1.028.684,0

0 

            

15 нераспоређени 

вишак из претходне 

године     1.193.558,00 1.193.558,00     

1.193.558,0

0 

1.193.558,0

0 

            

Укупно функција 

474 1.728.684,00 0,00 4.361.004,00 6.089.688,00 1.728.684,00 0,00 

4.361.004,0

0 

6.089.688,0

0 

            

Укупно за програм  

13 5.528.684,00 0,00 4.361.004,00 9.889.688,00 5.528.684,00 0,00 

4.361.004,0

0 

9.889.688,0

0 

            Дом здравља       0,00       0,00 

            

Програм  12 

Примарна 

здравствена заштита       0,00       0,00 

5 

1.0

5 

1801

-

0001 721   464 

ПА 0001 

Функционисање 

установа примарне 

здравствене 

заштите-Дом 

здравља       0,00       0,00 

      721 108   

Плате, нак. и додаци 

запослених и 

доприноси 5.136.350,00     5.136.350,00 5.136.350,00     

5.136.350,0

0 
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      721 109   Социјални доприноси 919.407,00     919.407,00 919.407,00     919.407,00 

      721 110   

Социјална давања 

запосленима 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

      721 111   

Накнада трошкова за 

запослене 150.000,00     150.000,00 150.000,00     150.000,00 

      721 112   Стални трошкови 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

      721 113   трошкови путовања 0,00     0,00 0,00     0,00 

      721 114   

Услуге по уговору 

1.000.000,00     1.000.000,00 1.000.000,00     

1.000.000,0

0 

      721 115   

Специјализоване 

услуге 195.000,00     195.000,00 195.000,00     195.000,00 

      721 116   

Текуће поправке и 

одржавање 450.000,00     450.000,00 450.000,00     450.000,00 

      721 117   материјал 750.000,00     750.000,00 750.000,00     750.000,00 

      721 118   

остале текуће дотације 

по Закону 424.400,00     424.400,00 424.400,00     424.400,00 

      721 119   Порези и таксе 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

      721 120   

Новчане казне по реш 

судова 2.000.000,00     2.000.000,00 2.000.000,00     

2.000.000,0

0 

      721 121   Зграде и грађ објеката 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

      721 122   Машине и опрема 850.000,00     850.000,00 850.000,00     850.000,00 

          464 

Укупно 

12.875.157,00     12.875.157,00 

12.875.157,0

0     

12.875.157,

00 

      721 123 463 

Текући наменски 

трансфери 

организационој 

јединици у 

Босилеграду 

апотекарске установе 

Врање 1.200.000,00     1.200.000,00 1.200.000,00     

1.200.000,0

0 

            

Извори  финансирања 

за Програм 12 , ПА 

1801-0001 и функцију 

721,    01 Приходи из 

буџета 14.075.157,00     14.075.157,00 

14.075.157,0

0     

14.075.157,

00 

            

Укупно заПА 1801-

0001 14.075.157,00     14.075.157,00 

14.075.157,0

0     

14.075.157,

00 

5 

1.0

5 

1801

-

0002 740     

ПА 0002 Спровођење 

активности из 

области друштвене 

бриге за јавно здравље 

Функционисање 

установа примарне 

здравствене 

заштите       0,00       0,00 

      740 124 424 

Специјализоване 

услуге 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

            

Извори  финансирања 

за  ПА 1801-0002 и 

функцију 740,  01 

Приходи из буџета 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

  

1.0

5         

Укупно заПА 1801-

0002 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

5 

1.0

5 

1801

-П-1 721 125 512 

Пројекат набавка 

опреме за Дом 

Здравља у 

Босилеграду     307.000,00 307.000,00     307.000,00 307.000,00 

            

Извори  финансирања 

за  П 1801П1 и 

функцију 721, 01 и  15 

Пренета неутрошена 

средства из донација 1.007.000,00   307.000,00 1.314.000,00 1.007.000,00   307.000,00 

1.314.000,0

0 

            Укупно заП 0,00 0,00 307.000,00 307.000,00 0,00 0,00 307.000,00 307.000,00 

            

Укупно за програм 

12 14.275.157,00 0,00 307.000,00 14.582.157,00 

14.275.157,0

0 0,00 307.000,00 

14.582.157,

00 

            

Програм  

11Социјална и дечја 

заштита       0,00       0,00 

5 

1.0

6 

0901

-

0001       

ПА 0001 Социјалне 

помоћи 

      0,00       0,00 

      070 126 472 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 22.869.970,00     22.869.970,00 

22.869.970,0

0     

22.869.970,

00 

      070 127 463 

414-Социјална давања 

запосленима 25.211,00     25.211,00 25.211,00     25.211,00 

      070 128 463 421-Стални трошкови 730.000,00     730.000,00 730.000,00     730.000,00 

      070 129 463 

422Трошкови 

путовања 50.000,00     50.000,00 50.000,00     50.000,00 

      070 130 463 

423-Услуге по уговору  

1.395.726,00     1.395.726,00 1.395.726,00     

1.395.726,0

0 

      070 131 463 

424-специјализоване 

услуге 20.000,00     20.000,00 20.000,00     20.000,00 

      070 132 463 425-Текуће поправке 120.000,00     120.000,00 120.000,00     120.000,00 

      070 133 463 426Материјал 340.000,00     340.000,00 340.000,00     340.000,00 

            

  Извори  

финансирања за ПА 

0901-0001   01 

Приходи из буџета 25.550.907,00     25.550.907,00 

25.550.907,0

0     

25.550.907,

00 

            

Укупно заПА 0901-

0001 25.550.907,00     25.550.907,00 

25.550.907,0

0     

25.550.907,

00 

5 1.0         0901-Пројекти       0,00       0,00 
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6 

5 

1.0

6 

0901

-П1 020 134 463 

Пројекат Ми смо ту да 

помогнемо социјално 

угроженим особама 60.340.366,00     60.340.366,00 

60.340.366,0

0     

60.340.366,

00 

5 

1.0

6 

0901

-П2 020 135 463 

Пројекат Здравствена 

помоћ у кући старим и 

социјално угроженим 

особама 10.767.360,00     10.767.360,00 

10.767.360,0

0     

10.767.360,

00 

           01 

Приходи из буџета 

71.107.726,00     71.107.726,00 

71.107.726,0

0     

71.107.726,

00 

            

Укупно за пројекте  

71.107.726,00     71.107.726,00 

71.107.726,0

0     

71.107.726,

00 

5 

1.0

6 

0901

-

0002       

ПА 0002 

Прихватилишта, 

прихватне станице, 

и друге врсте 

смештаја       0,00       0,00 

  

1.0

6   960 136 463 

Материјални 

трошкови за домски 

смештај 3.232.160,00     3.232.160,00 3.232.160,00     

3.232.160,0

0 

  

1.0

6   960 137 472 

Накнада засоцијалну 

заштиту из буџета за 

домски смештај и 

исхрану  1.920.700,00     1.920.700,00 1.920.700,00     

1.920.700,0

0 

            

Извори  финансирања 

за ПА 0901-0002, 

функцију 960 01 

Приходи из буџета 5.152.860,00     5.152.860,00 5.152.860,00     

5.152.860,0

0 

            

Укупно за функцију 

960 5.152.860,00     5.152.860,00 5.152.860,00     

5.152.860,0

0 

            

Укупно заПА 0901-

0002 5.152.860,00     5.152.860,00 5.152.860,00     

5.152.860,0

0 

            

ПА 0005 Активности 

црвеног крста       0,00       0,00 

5 

1.0

6 

0901

-

0005 070 138 481 

ОО Црвени крст  

5.469.276,00     5.469.276,00 5.469.276,00     

5.469.276,0

0 

            

Извори  финансирања 

за ПА 0901-0005 01 

Приходи буџета 5.469.276,00     5.469.276,00 5.469.276,00     

5.469.276,0

0 

            

Укупно заПА 0901-

0005 5.469.276,00 0,00 0,00 5.469.276,00 5.469.276,00 0,00 0,00 

5.469.276,0

0 

5 

1.0

6 

0901

-

0003       

ПА 0003 Дневне 

услуге у заједници 

      0,00       0,00 

      020 139 481 

Дневне услуге у 

заједници     1.900.527,00 1.900.527,00     0,00 0,00 

      020 299 423 

Дневне услуге у 

заједници       0,00     

3.190.000,0

0 

3.190.000,0

0 

            

Извори  финансирања 

за ПА 0901-0003- 

13Пренета 

неутрошена средства 0,00   1.900.527,00 1.900.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

Извори  финансирања 

за ПА 0901-0003-  07 

Текући трансфери 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3.190.000,0

0 

3.190.000,0

0 

            

Укупно заПА 0901-

0003 0,00 0,00 1.900.527,00 1.900.527,00 0,00 0,00 

3.190.000,0

0 

3.190.000,0

0 

5 

1.0

6 

0901

-

0008     481 

ПА 0008 Подршка 

особама са 

инвалидитетом-

социохуманитарним 

организацијама       0,00       0,00 

  

1.0

6   020 140 472 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 300.000,00     300.000,00 300.000,00     300.000,00 

  

1.0

6   040 141 481 

Дотације невладиним 

организацијама- 

удружењима извор 01 1.061.634,00     1.061.634,00 1.061.634,00     

1.061.634,0

0 

  

1.0

6   040 142 423 

Услуге по уговору за 

личне пратиоце     2.000.000,00 2.000.000,00     

4.125.000,0

0 

4.125.000,0

0 

            

Извори  финансирања 

за ПА 0901-0008       0,00       0,00 

            

01Приходи из буџета 

1.361.634,00     1.361.634,00 1.361.634,00     

1.361.634,0

0 

            

 07 Текући трансфери 

2.000.000,00     2.000.000,00     

2.180.665,0

0 

2.180.665,0

0 

            

  13 Пренета 

неутрошена средства       0,00     

1.900.527,0

0 

1.900.527,0

0 

            

Укупно заПА 0901-

0008 1.361.634,00 0,00 2.000.000,00 3.361.634,00 1.361.634,00 0,00 

4.125.000,0

0 

5.486.634,0

0 

5 

1.0

6         

0901-Пројекти 

      0,00       0,00 

5 

1.0

6 

0901

-П1 
070 

143 421 

Пројекат"Подршка 

присилним 

мигрантима и 

унапређење система 

управљања 

миграцијама-стални 

трошкови   0,00 288.806,00 288.806,00   0,00 288.806,00 288.806,00 

5 

1.0

6 144 423 

Пројекат"Подршка 

присилним 

мигрантима и   0,00 144.833,00 144.833,00   0,00 144.833,00 144.833,00 
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унапређење система 

управљања 

миграцијама-Услуге 

по уговору  

5 

1.0

6 145 425 

Пројекат"Подршка 

присилним 

мигрантима и 

унапређење система 

управљања 

миграцијама-

материјал   0,00 455.189,00 455.189,00   0,00 455.189,00 455.189,00 

5 

1.0

6 146 426 

Пројекат"Подршка 

присилним 

мигрантима и 

унапређење система 

управљања 

миграцијама-

материјал   0,00 183.830,00 183.830,00   0,00 183.830,00 183.830,00 

5 

1.0

6 147 512 

Пројекат"Подршка 

присилним 

мигрантима и 

унапређење система 

управљања 

миграцијама-машине 

и опрема   0,00 121.280,00 121.280,00   0,00 121.280,00 121.280,00 

5 

1.0

6 

0901

-П2 

070 

148 426 

Реализација пројекта-

Реконструкција 

,санација и адаптација 

зграда здравства- 

Стари стационар    0,00 357.730,00 357.730,00   0,00 357.730,00 357.730,00 

5 

1.0

6 149 511 

Реализација пројекта-

Реконструкција 

,санација и адаптација 

зграда здравства- 

Стари стационар-

прикључак на ВиК 

мрежу  127.554,00 0,00   127.554,00 127.554,00 0,00   127.554,00 

    
    

    

Укупно за пројекте  

127.554,00 0,00 1.551.668,00 1.679.222,00 127.554,00 0,00 

1.551.668,0

0 

1.679.222,0

0 

            

Извори  финансирања 

за функцију 070       0,00       0,00 

            01-Приходи из буџета 127.554,00     127.554,00 127.554,00     127.554,00 

            

нераспоређени вишак 

из претходне године     1.551.668,00 1.551.668,00     

1.551.668,0

0 

1.551.668,0

0 

            

Укупно за програм 11 

108.769.957,00 0,00 5.452.195,00 

114.222.152,0

0 

108.769.957,

00 0,00 

8.866.668,0

0 

117.636.625

,00 

          463 Средње образовање       0,00       0,00 

            

Програм  10 средње 

образовање       0,00       0,00 

5 

1.0

7 

2003

-

0001 920   463 

ПА 0001 

Функционисање 

средњих школа       0,00       0,00 

      920 150   Јубиларне награде  400.000,00     400.000,00 400.000,00     400.000,00 

      920 151   

Стални трошкови 

2.058.900,00     2.058.900,00 2.058.900,00     

2.058.900,0

0 

      920 152   Путни трошкови 651.800,00     651.800,00 651.800,00     651.800,00 

      920 153   Услуге по уговору 389.300,00     389.300,00 389.300,00     389.300,00 

      920 154   

Специјализоване 

услуге 171.080,00     171.080,00 171.080,00     171.080,00 

      920 155   

Текуће поправке и 

одржавање 320.000,00     320.000,00 320.000,00     320.000,00 

      920 156   Материјал 642.400,00     642.400,00 642.400,00     642.400,00 

      920 157   

Новчане казне по реш 

судова 50.320,00     50.320,00 50.320,00     50.320,00 

      920 158   512-Машине и опрема 239.030,00     239.030,00 239.030,00     239.030,00 

            

Извори  финансирања 

за ПА2003-0001, 

функцију 920, 01 

Приходи из буџета 4.922.830,00     4.922.830,00 4.922.830,00     

4.922.830,0

0 

            

Укупно заПА 2002-

0001 4.922.830,00     4.922.830,00 4.922.830,00     

4.922.830,0

0 

            

Укупно за програм 10 

4.922.830,00 0,00 0,00 4.922.830,00 4.922.830,00 0,00 0,00 

4.922.830,0

0 

          463 

Програм 9 Основно 

образовање       0,00       0,00 

5 

1.0

8 

2002

-

0001       

ПА 0001 

Функционисање 

основних школа       0,00       0,00 

      912 159   

414-Социјална давања 

запосленима 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

      912 160   

415-Накнада 

трошкова за запослене 4.150.000,00     4.150.000,00 4.150.000,00     

4.150.000,0

0 

      912 161   416-Јубиларне награде 900.000,00     900.000,00 900.000,00     900.000,00 

      912 162   

421-Стални трошкови 

5.170.000,00     5.170.000,00 5.170.000,00     

5.170.000,0

0 

      912 163   

422-Трошкови 

путовања 1.370.000,00     1.370.000,00 1.370.000,00     

1.370.000,0

0 

      912 164   

423-Услуге по уговору 

2.476.000,00     2.476.000,00 2.476.000,00     

2.476.000,0

0 

      912 165   

Специјализоване 

услуге 672.000,00     672.000,00 672.000,00     672.000,00 
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      912 166   

425-Текуће поправке 

и одржавање 1.212.000,00     1.212.000,00 1.212.000,00     

1.212.000,0

0 

      912 167   

426-Материјал 

1.600.000,00     1.600.000,00 1.600.000,00     

1.600.000,0

0 

      912 168   482 -Порези и таксе 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

      912 169   

483-Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

      912 170   

511-Зграде  и 

грађевински објекти 250.000,00     250.000,00 250.000,00     250.000,00 

      912 171   512-Машине и опрема 800.000,00     800.000,00 800.000,00     800.000,00 

            

Извори  финансирања 

за ПА2002-0001   01 

Приходи буџета 19.000.000,00     19.000.000,00 

19.000.000,0

0     

19.000.000,

00 

            

Укупно за функцију 

912 19.000.000,00     19.000.000,00 

19.000.000,0

0     

19.000.000,

00 

            

Укупно заПА 2002-

0001 19.000.000,00     19.000.000,00 

19.000.000,0

0     

19.000.000,

00 

            

Укупно за програм 9 

19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 

19.000.000,0

0 0,00 0,00 

19.000.000,

00 

            

ПРОГРАМ 7 ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А       0,00       0,00 

5 

1.0

9 

0701

-

0001 360     

Управљање 

саобраћајном 

инфраструктуром       0,00       0,00 

      360 172 423 

Поклони-по плану за 

унапређење 

безбедности 

саобраћаја 14.506,00     14.506,00 14.506,00     14.506,00 

      360 173 424 

 услуге образовања из 

безбедности 

саобраћаја 20.000,00     20.000,00 20.000,00     20.000,00 

      360 174 512 

опрема за техничко 

опремање ЈСП  по 

плану за унапређење 

безбедности 

саобраћаја 110000,00 

динара и остала 

опрема 72747,00 

динара 182.747,00     182.747,00 182.747,00     182.747,00 

        175 463 

текући наменски 

трансфери  ЈП 

Грађевинско 

земљиште и путеве 217.253,00     217.253,00 217.253,00     217.253,00 

           01 

Извори  финансирања 

за ПА0701-0001 

01Приходи из буџета 434.506,00     434.506,00 434.506,00     434.506,00 

            

Укупно за ПА 0701-

0001 434.506,00 0,00 0,00 434.506,00 434.506,00 0,00 0,00 434.506,00 

5 

1.0

9 

0701

-

0002 451     

 ПА 0002 Одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре       0,00       0,00 

      451 176 425 

Текуће поправке и 

одржавање  (По 

програму ЈП за ГЗиП) 71.000.000,00   2.290.000,00 73.290.000,00 

71.000.000,0

0   

2.290.000,0

0 

73.290.000,

00 

            

Извори  финансирања 

за ПА0701-0002    01 

Приходи из буџета, 07  

Трансфери од других 

нивоа власти 71.000.000,00     71.000.000,00 

71.000.000,0

0   

2.290.000,0

0 

73.290.000,

00 

            

Укупно за 

програмску 

активност 0701-0002 71.000.000,00 0,00 2.290.000,00 73.290.000,00 

71.000.000,0

0 0,00 

2.290.000,0

0 

73.290.000,

00 

5 

1.0

9         

Пројекти 0701-П 

      0,00       0,00 

    

0701

-П3 451 177 541 

„Изградња улице 

изнад стадиона са 

западне стране од 

улице Душанове до 

улице Кеја 

Драговиштица према 

Рајчиловци“ 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

    

0701

-П4 451 178 541 

„Изградња улице од 

улице Радничке до 

улице 22.децембар“ 1.120.000,00     1.120.000,00 1.120.000,00     

1.120.000,0

0 

    

0701

-П5 451 179 512 

Пројекат безбеднији 

градови извор 15)     252.000,00 252.000,00     252.000,00 252.000,00 

            

Извори  финансирања 

за функцију 451       0,00       0,00 

            

01-Приходи из буџета 

1.620.000,00     1.620.000,00 1.620.000,00     

1.620.000,0

0 

            

нераспоређени вишак 

из претходне године     252.000,00 252.000,00     252.000,00 252.000,00 

            

Укупно за функцију 

474 1.620.000,00 0,00 252.000,00 1.872.000,00 1.620.000,00 0,00 252.000,00 

1.872.000,0

0 

            

Укупно за програм 7 

73.054.506,00 0,00 2.542.000,00 75.596.506,00 

73.054.506,0

0 0,00 

2.542.000,0

0 

75.596.506,

00 

            

Програм 6  Заштита 

животне средине       0,00       0,00 

5 

1.1

0 

0401

- 560     

ПА 0001  Управљање 

заштитом животне       0,00       0,00 
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0001 средине и  природних 

вредности 

БУЏЕТСКИ ФОНД 

ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

      560 180 421 Стални трошкови 120.000,00     120.000,00 120.000,00     120.000,00 

      560 181 423 Услуге по уговору  130.000,00     130.000,00 130.000,00     130.000,00 

      560 182 424 

специјализоване 

услуге 820.000,00     820.000,00 820.000,00     820.000,00 

        183 463  наменски трансфери 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

      560 184 481 

Дотације  невладиним 

организацијама  200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

      560 185 511 

Пројектна 

документација-

акциони план 480.000,00     480.000,00 480.000,00     480.000,00 

      560 186 514 Култивисана имовина 550.000,00     550.000,00 550.000,00     550.000,00 

            

Извори  финансирања 

за ПА0401-0001 и 

функцију 560       0,00       0,00 

            

Приходи из буџета 

2.800.000,00     2.800.000,00 2.800.000,00     

2.800.000,0

0 

            

Укупно заПА0401-

0001 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 

2.800.000,0

0 

5 

1.1

0 

0401

-

0002 560     

ПА 0002 Праћење 

квалитета 

елемената животне 

средине       0,00       0,00 

      560 187 424 

Специјализоване 

услуге- попрограму 

завода за јавно 

здравље 250.000,00     250.000,00 250.000,00     250.000,00 

            

Извори  финансирања 

за ПА0401-0002  01 

Приходи из буџета 250.000,00     250.000,00 250.000,00     250.000,00 

            

Укупно заПА0401-

0002 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

5 

1.1

0 

0401

-

0003 560     

ПА 0003 Заштита 

природе 

      0,00       0,00 

      560 188 481 

Дотације невладиним 

организацијама- 

удружењима за 

заштиту флоре и 

фауне  2.286.454,00     2.286.454,00 2.286.454,00     

2.286.454,0

0 

            

Извори  финансирања 

за ПА0401-0003 - 01 

Приходи из буџета 2.286.454,00     2.286.454,00 2.286.454,00     

2.286.454,0

0 

            

Укупно заПА0401-

0003 2.286.454,00 0,00 0,00 2.286.454,00 2.286.454,00 0,00 0,00 

2.286.454,0

0 

5 

1.1

0 

0401

-

0004       

ПА 0004 Управљање 

отпадним водама 

      0,00       0,00 

      520 189 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима ( по 

програму ЈП "Услуга" 

Босилеград)  2.786.559,00     2.786.559,00 2.786.559,00     

2.786.559,0

0 

            

Извори  финансирања 

за ПА0401-0004, 

функцију 540       0,00       0,00 

           01 

Приходи из буџета 

2.786.559,00     2.786.559,00 2.786.559,00     

2.786.559,0

0 

            

Укупно заПА0401-

0004 2.786.559,00 0,00 0,00 2.786.559,00 2.786.559,00 0,00 0,00 

2.786.559,0

0 

5 

1.1

0 

0401

-

0005 510     

ПА 0005 Управљање 

комуналним 

отпадом       0,00       0,00 

      510 190 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима ( по 

програму ЈП "Услуга" 

Босилеград)  6.449.836,00     6.449.836,00 6.449.836,00     

6.449.836,0

0 

            

Извори  финансирања 

за ПА0401-0005 

функцију 510       0,00       0,00 

           01 

Приходи из буџета 

6.449.836,00     6.449.836,00 6.449.836,00     

6.449.836,0

0 

5 

1.1

0         

Укупно заПА0401-

0005 6.449.836,00 0,00 0,00 6.449.836,00 6.449.836,00 0,00 0,00 

6.449.836,0

0 

5 

1.1

0         

Пројекти 0401-П 

      0,00       0,00 

5 

1.1

0 

0401

-П1 520 191 511 

Израда фекалне 

канализације насеља 

Магурка и 

Изворштица и насеља 

Добри Дол  (По 

програму ЈП Услуга) 1.000.000,00   500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00   500.000,00 

1.500.000,0

0 

5 

1.1

0 

0401

-П2 520 192 511 

Израда фекалне 

канализације насеља 

Радичевци  (По 500.000,00   500.000,00 1.000.000,00 500.000,00   500.000,00 

1.000.000,0

0 
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програму ЈП Услуга)  

5 

1.1

0 

0401

-П3 520 193 511 

Пројекат колектор 

фекалне канализације 

града Босилеграда и 

села Рајчиловци  (По 

програму ЈП Услуга) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

5 

1.1

0 

0401

-П4 520 194 511 

Израда атмосферске 

канализације-

одводњавање насеља 

Магурка  (По 

програму ЈП Услуга) 578.000,00     578.000,00 578.000,00     578.000,00 

5 

1.1

0 

0401

-П5 520 195 511 

Израда атмосферске 

канализације у улици 

Христо Ботев у 

Босилеграду-I део  I 

фазе  (По програму ЈП 

Услуга) 1.500.000,00     1.500.000,00 1.500.000,00     

1.500.000,0

0 

            

Извори  финансирања 

за 0401-П1-П5       0,00       0,00 

            

01 Приходи из буџета 

3.778.000,00     3.778.000,00 3.778.000,00     

3.778.000,0

0 

            

07  Трансфери од 

других нивоа власти     1.000.000,00 1.000.000,00     

1.000.000,0

0 

1.000.000,0

0 

            

Укупно за0401-

пројекте 3.778.000,00 0,00 1.000.000,00 4.778.000,00 3.778.000,00 0,00 

1.000.000,0

0 

4.778.000,0

0 

            

Укупно запрограм 6 

18.350.849,00 0,00 1.000.000,00 19.350.849,00 

18.350.849,0

0 0,00 

1.000.000,0

0 

19.350.849,

00 

            

Програм 5 Развој 

пољопривреде       0,00       0,00 

5 

1.1

1 

0101

-

0001 421     

ПА 0001 Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници       0,00       0,00 

  

1.1

1   421 196 451 

ЈП "Ветеринарска 

амбуланта" 

Босилеград-

субвенција 8.519.068,00     8.519.068,00 8.519.068,00     

8.519.068,0

0 

  

1.1

1   421 197 481 

Дотације невладиним 

организацијама- 

удружењима из 

области 

пољопривреде  866.000,00     866.000,00 866.000,00     866.000,00 

            

Извори  финансирања 

за ПА0101-0001 и 

функцију 421 01 

Приходи из буџета 9.385.068,00     9.385.068,00 9.385.068,00     

9.385.068,0

0 

            

Укупно заПА0101-

0001 9.385.068,00 0,00 0,00 9.385.068,00 9.385.068,00 0,00 0,00 

9.385.068,0

0 

5 

1.1

1 

0101

-

0002 421     

ПА 0002 Мере 

подршке руралном 

развоју- Буџетски  

Фонд за развој 

пољопривреде       0,00       0,00 

  

1.1

1   421 198 421 

стални трошкови 

100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

  

1.1

1   421 199 423 

Услуге по уговору 

150.000,00     150.000,00 150.000,00     150.000,00 

  

1.1

1   421 200 424 

Специјализоване 

услуге 250.000,00     250.000,00 250.000,00     250.000,00 

  

1.1

1   421 201 426 

материјал 

100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

  

1.1

1   421 202 451 

Капиталне субвенције 

за пољопривреду 3.700.000,00     3.700.000,00 3.700.000,00     

3.700.000,0

0 

           01 

Извори  финансирања 

за ПА0101-0002 и 

функцију 421 

01Приходи из буџета 4.300.000,00     4.300.000,00 4.300.000,00     

4.300.000,0

0 

            

Укупно заПА0101-

0002 4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 

4.300.000,0

0 

5 

1.1

1         

Пројекти П0101-П 

      0,00       0,00 

 

1.1

1 

0101

-П1 421 203 511 

Изградња ЗОО објекта 

I фаза 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

 

1.1

1 

0101

-П1 421 204 541 

Изградња ЗОО објекта 

I фаза     1.000.000,00 1.000.000,00     

1.000.000,0

0 

1.000.000,0

0 

  

1.1

1 

0101

-П2 421 205 511 

Изградња сточне 

пијаце I фаза 200.000,00   800.000,00 1.000.000,00 200.000,00   800.000,00 

1.000.000,0

0 

            

Извори  финансирања 

за функцију 421       0,00       0,00 

            01  Приходи из буџета 400.000,00     400.000,00 400.000,00     400.000,00 

            

Донације 

    1.800.000,00 1.800.000,00     

1.800.000,0

0 

1.800.000,0

0 

            

Укупно за функцију 

474 400.000,00 0,00 1.800.000,00 2.200.000,00 400.000,00 0,00 

1.800.000,0

0 

2.200.000,0

0 

            

Укупно запрограм 5 

14.085.068,00 0,00 1.800.000,00 15.885.068,00 

14.085.068,0

0 0,00 

1.800.000,0

0 

15.885.068,

00 

            

Програм 4 Развој 

туризма       0,00       0,00 

5 

1.1

2 

1502

-

0002       

ПА 0002 Промоција 

туристичке понуде 

      0,00       0,00 
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1.1

2   473 206 481 

Дотације невладиним 

организацијама - 

Удружење грађана за 

развој туризма 

Босилеград 3.287.000,00     3.287.000,00 3.287.000,00     

3.287.000,0

0 

            

Извори  финансирања 

за ПА1502-0002 и 

функцију 473  

01Приходи из буџета 3.287.000,00     3.287.000,00 3.287.000,00     

3.287.000,0

0 

            

Укупно за ПА 1502-

0002 3.287.000,00 0,00 0,00 3.287.000,00 3.287.000,00 0,00 0,00 

3.287.000,0

0 

5 

1.1

2         

Пројекти 1502-П 

      0,00       0,00 

  

1.1

2 
1502

-П1 

473 207 511 

Пројекат привођење 

намени објекте 

бивших караула  за 

развој туризма   50.000,00     50.000,00 50.000,00     50.000,00 

  

1.1

2 473 208 512 

Пројекат привођење 

намени објекте 

бивших караула  за 

развој туризма  р -

машине и опрема 50.000,00     50.000,00 50.000,00     50.000,00 

            

Извори  финансирања 

за ПА 1502-0002. 

,1502-П1,1502-П2 и 

функцију 474       0,00       0,00 

            

07  Трансфериод 

других нивоа власти       0,00 100.000,00     100.000,00 

            донације 100.000,00     100.000,00       0,00 

            

Укупно за функцију  

473  100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

            

Укупно за програм 4 

3.387.000,00 0,00 0,00 3.387.000,00 3.387.000,00 0,00 0,00 

3.387.000,0

0 

            

ПРОГРАМ 3 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ       0,00       0,00 

5 

1.1

3 

1501

-

0003       

Подстицаји за развој 

предузетништва 

      0,00       0,00 

  

1.1

3   490 209 454 

Текуће субвенције 

приватним 

предузећима- за 

отварање нових 

радних места 1.800.000,00     1.800.000,00 1.800.000,00     

1.800.000,0

0 

  

1.1

3   490 210 454 

Капиталне субвенције 

приватним 

предузећима- за 

унапређење услова 

пословања 1.000.000,00     1.000.000,00 1.000.000,00     

1.000.000,0

0 

  

1.1

3   451 211 454 

Текуће субвенције 

приватним 

предузећима-локални 

саобраћај 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

            

 Извори  финансирања 

за функцију ПА 1501-

0003   01-Приходи из 

буџета  3.300.000,00     3.300.000,00 3.300.000,00     

3.300.000,0

0 

            

Укупно за ПА 1501-

0001 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 

3.300.000,0

0 

5 

1.1

3 

1501

-

0002       

Мере активне 

политике 

запошљавања       0,00       0,00 

  

1.1

3   470 212 464 

Текуће дотације 

организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања     (Локални 

акциони план за 

запошљавање и обука) 2.000.000,00     2.000.000,00 2.000.000,00     

2.000.000,0

0 

           01 

Извори  финансирања 

за функцију 470и 

програм 3 па 1501-

0002  01-Приходи из 

буџета  2.000.000,00     2.000.000,00 2.000.000,00     

2.000.000,0

0 

            

Укупно за ПА 1501-

0002 2.000.000,00     2.000.000,00 2.000.000,00     

2.000.000,0

0 

5 

1.1

3 

1501

-П1 

470 300 423 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 

политике ЈЛС-

промоција резултата  

пројекта       0,00 2.667,00     2.667,00 

    470 301 512 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 

политике ЈЛС-

проширење мреже 

установа за 

предшколско 

васпитање и додатно 

опремање         400.000,00     400.000,00 

    470 302 512 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 

политике ЈЛС-       0,00 400.000,00     400.000,00 
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проширење мреже 

реконструкција  

игралишта 

    470 303 512 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 

политике ЈЛС-

подршка  привреди и 

пољопривреди кроз 

економско 

оснаживање 

породичих 

пољопривредних 

газдинства и 

покретање 

породичног бизниса  

набавка опреме за 

пољопривреду извор 

13             

1.616.261,0

0 

1.616.261,0

0 

            

Извори  финансирања 

за функцију 470и 

програм 3 па 1501-П  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00     

            01-Приходи из буџета       0,00 802.667,00 0,00   802.667,00 

            

13 Пренета 

неутрошена средства       0,00     

1.616.261,0

0 

1.616.261,0

0 

            

Укупно за ПА 1501-

0002 0,00     0,00 802.667,00 0,00 

1.616.261,0

0 

2.418.928,0

0 

            

Укупно за програм 3 

5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 6.102.667,00 0,00 

1.616.261,0

0 

7.718.928,0

0 

            

Програм 2 

Комунална 

делатност       0,00       0,00 

5 

1.1

4 

1102

-

0001 640     

ПА 0010 ЈАВНО 

ОСВЕТЉЕЊЕ 

      0,00       0,00 

  

1.1

4         

Улична расвета 

      0,00       0,00 

  

1.1

4   640 213 423 

услуге по уговору (По 

програму ЈП за ГЗиП) 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

  

1.1

4   640 214 426 

Материјал  (По 

програму ЈП за ГЗиП) 300.000,00     300.000,00 300.000,00     300.000,00 

            

Извори  финансирања 

за ПА1102-0001и 

функцију 640  01 

Приходи из буџета 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

            

Укупно за функцију 

640       0,00       0,00 

            

Укупно за ПА 1601-

0001 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

5 

1.1

4 

1102

-

0002 510     

ПА 0002 Уређење и 

одржавање зеленила 

      0,00       0,00 

  

1.1

4   510 215 424 

специјализоване 

услуге  (По програму 

ЈП за ГЗиП) 500.000,00   500.000,00 1.000.000,00 500.000,00   500.000,00 

1.000.000,0

0 

           01 

Извори  финансирања 

за ПА1102-0002 и 

функцију 540   

01Приходи из буџета 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

            

Укупно за ПА1102-

0002 500.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 

1.000.000,0

0 

5 

1.1

4 

1102

-

0003       

ПА 0003Одржавање 

чистоће на јавним 

површинама       0,00       0,00 

  

1.1

4   510 216 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима ( по 

програму ЈП "Услуга" 

Босилеград)  5.343.360,00     5.343.360,00 5.343.360,00     

5.343.360,0

0 

           01 

Извори  финансирања 

за ПА1102-0003 и 

функцију 510   

01Приходи из буџета 5.343.360,00     5.343.360,00 5.343.360,00     

5.343.360,0

0 

            

Укупно за ПА 1601-

0003 5.343.360,00 0,00 0,00 5.343.360,00 5.343.360,00 0,00 0,00 

5.343.360,0

0 

5 

1.1

4 

1102

-

0004       

ПА 0004Зоохигијена 

      0,00       0,00 

  

1.1

4   560 217 424 

специјализоване 

услуге  ( по програму 

ЈП "Услуга" 

Босилеград)  800.000,00     800.000,00 800.000,00     800.000,00 

           01 

Извори  финансирања 

за ПА1102-0004 и 

функцију560, 01 

Приходи из буџета 800.000,00     800.000,00 800.000,00     800.000,00 

            

Укупно за ПА 1601-

0004 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

5 

1.1

4 

1102

-

0005       

ПА 0007 Уређење, 

одржавање  и 

коришћење пијаца       0,00       0,00 

  

1.1

4   510 218 423 

услуге по уговору  

(По програму ЈП за 200.000,00   400.000,00 600.000,00 200.000,00   400.000,00 600.000,00 
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ГЗиП) 

           01 

Извори  финансирања 

за ПА1102-0005 и 

функцију510  

01Приходи из буџета 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

            

Укупно за ПА 1601-

0008 200.000,00 0,00 400.000,00 600.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 600.000,00 

5 

1.1

4 

1102

-

0006 510     

ПА 0006Одржавање 

гробаља и погребне 

услуге       0,00       0,00 

  

1.1

4   510 219 423 

услуге по уговору  

(По програму ЈП за 

ГЗиП) 400.000,00   200.000,00 600.000,00 400.000,00   200.000,00 600.000,00 

      510 220 426 

Материјал  (По 

програму ЈП за ГЗиП) 300.000,00     300.000,00 300.000,00     300.000,00 

           01 

Извори  финансирања 

за ПА1102-0006 и 

функцију 510  

01Приходи из буџета 700.000,00     700.000,00 700.000,00     700.000,00 

            

Укупно за функцију 

630 700.000,00 0,00 200.000,00 900.000,00 700.000,00 0,00 200.000,00 900.000,00 

5 

1.1

4 

1102

-

0008 630     

ПА 0008 Управљање 

и снадбевање водом 

за пиће       0,00       0,00 

  

1.1

4   630 221 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима ( по 

програму ЈП "Услуга" 

Босилеград)  6.689.533,00     6.689.533,00 6.689.533,00     

6.689.533,0

0 

            

Извори  финансирања 

за ПА1102-0008 и 

функцију 630       0,00       0,00 

            

Приходи из буџета 

6.689.533,00     6.689.533,00 6.689.533,00     

6.689.533,0

0 

            

Укупно за ПА 1601-

0008 6.689.533,00 0,00 0,00 6.689.533,00 6.689.533,00 0,00 0,00 

6.689.533,0

0 

5 

1.1

4         

пројекти 0601-П 

      0,00       0,00 

  

1.1

4 

1102

-П1 

630 222 421 

Наставак пројекта за 

водоснадбевање 

Босилеграда Рода  

извор 01 44.958,00     44.958,00 44.958,00     44.958,00 

  

1.1

4 630 223 423 

Наставак пројекта за 

водоснадбевање 

Босилеграда Рода 01 1.059.329,00     1.059.329,00 1.059.329,00     

1.059.329,0

0 

  

1.1

4 630 224 511 

Наставак пројекта за 

водоснадбевање 

Босилеграда Рода 

20000000 извор07  , 

14195493извор 15 

3551007-извор56 17.855.676,00   

17.746.500,0

0 35.602.176,00     

37.746.500,

00 

37.746.500,

00 

  

1.1

4 

1102

-П2 421 225 511 

Израда система за 

наводњавање и 

одводњавање--извор 7 1.200.000,00     1.200.000,00 1.200.000,00     

1.200.000,0

0 

  

1.1

4 

1102

-П4 451 226 425 

Текуће поправке и 

одржавање 

приступних 

путева,водоводне и 

канализационе мреже 

(По програму ЈП 

Услуга) 1.500.000,00     1.500.000,00 1.500.000,00     

1.500.000,0

0 

  

1.1

4 

1102

-П5 630 227 511 

Пројекат Израда 

водовода  за МЗ 

Милевци и МЗ 

Млекомонци  (По 

програму ЈП Услуга) 3.200.000,00     3.200.000,00 3.200.000,00     

3.200.000,0

0 

  

1.1

4 

1102

-П6 630 228 511 

Пројекат Израда 

водовода  за  ромско 

насеље (По програму 

ЈП Услуга) 650.000,00     650.000,00 650.000,00     650.000,00 

            

Извори  финансирања 

за пројектеи функцију 

630,421,451       0,00       0,00 

            

01-Приходи из буџета 

25.509.963,00     25.509.963,00 7.654.287,00   

37.746.500,

00 

45.400.787,

00 

            

Донације 

    

17.746.500,0

0 17.746.500,00     

17.746.500,

00 

17.746.500,

00 

            

Укупно за 

пројекте474 25.509.963,00 0,00 

17.746.500,0

0 43.256.463,00 7.654.287,00 0,00 

37.746.500,

00 

45.400.787,

00 

            

Укупно за програм 2 

40.242.856,00 0,00 

18.846.500,0

0 58.589.356,00 

22.387.180,0

0 0,00 

38.846.500,

00 

60.733.680,

00 

            

Програм 1 Локални 

развој и просторно 

планирање       0,00       0,00 

5 

1.1

5 

1101

-

0001       

Просторно и 

урбанистичко 

планирање       0,00       0,00 

  

1.1

5   620 229 511 

Израда планске и 

техничке 

документације  (По 

програму ЈП за ГЗиП) 500.000,00   1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00   

1.000.000,0

0 

1.500.000,0

0 

            Извори  финансирања 500.000,00     500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,0 1.500.000,0
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за функцију 620 PA 

1101-0001 и програм 1   

01-Приходи из буџета 

500 000 и 07 

трансфери осталим 

нивоима власти  

1000000 

0 0 

            

Укупно за П 1101-

0003 500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 0,00 

1.000.000,0

0 

1.500.000,0

0 

5 

1.1

5 

1101

-

0003 620     

Управљање 

грађевинским 

земљиштем       0,00       0,00 

  

1.1

5     230 425 

Текуће поправке и 

одржавање  (По 

програму ЈП за ГЗиП) 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

            

 Извори  финансирања 

за функцију 620 PA 

1101-0003 и програ01-

Приходи из буџета  500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

            

Укупно за П 1101-

0003 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

5 

1.1

5 

1101

-

0005 620     

остваривање јавног 

интереса у 

одржавању зграда       0,00       0,00 

  

1.1

5   620 231 424 

Специјализоване 

услуге 100.000,00     100.000,00 100.000,00     100.000,00 

  

1.1

5   620 232 425 

текуће поправке 

200.000,00   300.000,00 500.000,00 200.000,00   300.000,00 500.000,00 

            

Извори  финансирања 

за раздео 5 глава 1.15 

програм 1  ПA 1101-

0005 и функцију 620   

01-Приходи из буџета  300.000,00   300.000,00 600.000,00 300.000,00   300.000,00 600.000,00 

            

Укупно за функцију 

620 300.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 

            

Укупно за П 1101-

0005 300.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 

5 

1.1

5 

1101

-

0001       

Просторно и 

урбанистичко 

планирање       0,00       0,00 

  

1.1

5 

1101

-П1 620 233 511 

Пројекат израда плана 

генералне регулације 

Босилеграда (извор 13 

)     334.460,00 334.460,00     334.460,00 334.460,00 

  

1.1

5 

1101

-П2 620 234 511 

Пројекат израда 

просторног плана 

општине Босилеград  

(236000 извор 13, 

остатак извор 7)     1.388.000,00 1.388.000,00     

1.388.000,0

0 

1.388.000,0

0 

  

1.1

5 

1101

-П3 620 235 511 

Пројекти за развој 

општине који у 

моменту доношења 

одлуке нису могли 

бити планирани  2.000.000,00     2.000.000,00 2.000.000,00     

2.000.000,0

0 

  

1.1

5 

1101

-П4 620 236 511 

Изградња 

(суфинансирање) 

стамбено - пословног 

објекта на ул. М Тита 677.375,00     677.375,00 677.375,00     677.375,00 

  

1.1

5 

1101

-П5 620 237 511 

Пројекат израда прве 

измене плана 

генералне регулације 

Босилеграда (извор 

07-231.000дин. и 

извор 13-231.000дин.) 231.000,00   231.000,00 462.000,00 231.000,00   231.000,00 462.000,00 

  

1.1

5 

1101

-П6 620 238 511 

Пројекат израда друге 

измене плана 

генералне регулације 

Босилеграда (извор 

07-308.000дин. )     308.000,00 308.000,00     308.000,00 308.000,00 

  

1.1

5 

1101

-П7 620 239 511 

Пројекат израда треће 

измене плана 

генералне регулације 

Босилеграда (извор 

07- ) 100.000,00   800.000,00 900.000,00 100.000,00   800.000,00 900.000,00 

  

1.1

5 

1101

-П8 620 240 511 

Израда пројектне 

документације за АБ 

мост код бензинске 

пумпе у Босилеграду 100.000,00   800.000,00 900.000,00 100.000,00   800.000,00 900.000,00 

            

Извори  финансирања 

за,Програм 1  , раздео 

5 ,главу 1.15  1101-П и 

функцију620       0,00       0,00 

            

01-Приходи из буџета 

3.108.375,00     3.108.375,00 3.108.375,00     

3.108.375,0

0 

            

07  Трансфери других 

нивоа власти     3.291.000,00 3.291.000,00     

3.291.000,0

0 

3.291.000,0

0 

            

нераспоређени вишак 

из претходне године     570.460,00 570.460,00     570.460,00 570.460,00 

            

Укупно за функцију 

474 3.108.375,00 0,00 3.861.460,00 6.969.835,00 3.108.375,00 0,00 

3.861.460,0

0 

6.969.835,0

0 

            

Укупно запрограм 1 

4.408.375,00 0,00 5.161.460,00 9.569.835,00 4.408.375,00 0,00 

5.161.460,0

0 

9.569.835,0

0 
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УКУПНО глава 1 

455.384.048,00 0,00 

93.170.527,0

0 

548.054.575,0

0 

439.631.039,

00 0,00 

118.201.261

,00 

557.332.300

,00 

            

Туристичка 

организација ЈББК 

92168       0,00       0,00 

            

Програм 4   Развој 

туризма       0,00       0,00 

5 

2.0

1 

1502

-

0001 473     

ПА 0001 Управљање 

развојем туризма 

      0,00       0,00 

      473 241 421 Стални трошкови 5.000,00     5.000,00 5.000,00     5.000,00 

      473 242 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00   20.000,00 0,00 20.000,00   20.000,00 

      473 243 423 Услуге по уговору 7.000,00 80.000,00   87.000,00 7.000,00 80.000,00   87.000,00 

            

Извори  финансирања 

за Главу 2.01,Програм 

4 , ПА 1502-0001 и  

функцију 473        0,00       0,00 

            01Приходи из буџета 12.000,00     12.000,00 12.000,00     12.000,00 

            

04 сопствени приходи 

корисника   

100.000,0

0   100.000,00   100.000,00   100.000,00 

            

Укупно за функцију 

473 12.000,00 

100.000,0

0 0,00 112.000,00 12.000,00 100.000,00 0,00 112.000,00 

            

укупно за програмску 

активност 1502-0001 12.000,00     12.000,00 12.000,00     12.000,00 

            

Укупно за програм4 

12.000,00 

100.000,0

0 0,00 112.000,00 12.000,00 100.000,00 0,00 112.000,00 

            

укупно за главу2: 

12.000,00 

100.000,0

0 0,00 112.000,00 12.000,00 100.000,00 0,00 112.000,00 

            

Друштвена брига о 

деци     ЈББК 04641       0,00       0,00 

            

ПРОГРАМ 8 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ       0,00       0,00 

5 

3.0

1 

2001

-

0001 911     

 ПА Функционисање 

предшколских 

установа        0,00       0,00 

      911 244 411 

Плате, нак. и додаци 

запослених 13.455.164,00     13.455.164,00 

13.455.164,0

0     

13.455.164,

00 

      911 245 412 

Социјални доприноси 

2.408.475,00     2.408.475,00 2.408.475,00     

2.408.475,0

0 

      911 246 413 

Накнада  за превоз на 

посао и са посла-

маркица 390.000,00   100.000,00 490.000,00 390.000,00   100.000,00 490.000,00 

      911 247 414 

Социјална давања 

запосленима  (извор 

07 -1000000 )           500.000,00   475.000,00 975.000,00 500.000,00   475.000,00 975.000,00 

      911 248 415 

Накнада трош. за 

превоз на посао и са 

посла 150.000,00     150.000,00 150.000,00     150.000,00 

      911 249 416 

Награде и бонуси 

радницима 460.000,00     460.000,00 460.000,00     460.000,00 

      911 250 421 

Стални трошкови 

1.375.000,00   415.000,00 1.790.000,00 1.375.000,00   415.000,00 

1.790.000,0

0 

      911 251 422 Трошкови путовања 170.000,00   100.000,00 270.000,00 170.000,00   100.000,00 270.000,00 

      911 252 423 

Услуге по уговору 

2.851.000,00   203.000,00 3.054.000,00 2.851.000,00   203.000,00 

3.054.000,0

0 

      911 253 424 

Специјализоване 

услуге 371.000,00   115.000,00 486.000,00 371.000,00   115.000,00 486.000,00 

      911 254 425 

Текуће поправке и 

одржавање 194.000,00   112.000,00 306.000,00 194.000,00   112.000,00 306.000,00 

      911 255 426 

Материјал 

1.910.000,00   1.342.000,00 3.252.000,00 1.910.000,00   

1.342.000,0

0 

3.252.000,0

0 

      911 256 465 

Остале дотације и 

трансфери (остале 

текуће дотације по 

закону) 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

      911 257 482 Порези и таксе 18.000,00   27.000,00 45.000,00 18.000,00   27.000,00 45.000,00 

      911 258 511 

Зграде и грађевински 

објекти 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

      911 259 512 Машине и опрема 247.000,00   175.000,00 422.000,00 247.000,00   175.000,00 422.000,00 

            

Извори  финансирања 

за програм 8, раздео 5, 

глава 3.01,  ПА 2001-

0001 и функцију 190       0,00       0,00 

            

Приходи из буџета 

25.499.639,00     25.499.639,00 

25.499.639,0

0     

25.499.639,

00 

            

07  Трансфери других 

нивоа власти 3.064.000,00     3.064.000,00     

3.064.000,0

0 

3.064.000,0

0 

            

нераспоређени вишак 

из претходне године       0,00       0,00 

            

Укупно за програмску 

активност  2001-

0001 25.499.639,00 0,00 3.064.000,00 28.563.639,00 

25.499.639,0

0 0,00 

3.064.000,0

0 

28.563.639,

00 

5 

3.0

2 

2001

-П1       

Пројекат:"Доградња 

дечјег вртића 

Босилеград       0,00       0,00 

      911 260 511 

Зграде и грађевински 

објекти     7.421.845,00 7.421.845,00     

7.421.845,0

0 

7.421.845,0

0 

            

Извори  финансирања 

за,Програм 8  , раздео 

5 ,главу 3.02  2001-П1       0,00       0,00 
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и функцију911 

            

донације 

    7.421.845,00 7.421.845,00     

7.421.845,0

0 

7.421.845,0

0 

            

Укупно за пројекат  

2001-П1 0,00 0,00 7.421.845,00 7.421.845,00 0,00 0,00 

7.421.845,0

0 

7.421.845,0

0 

            

Укупно за функцију 

911 25.499.639,00 0,00 

10.485.845,0

0 35.985.484,00 

25.499.639,0

0 0,00 

10.485.845,

00 

35.985.484,

00 

            

Укупно за програм 8 

25.499.639,00 0,00 

10.485.845,0

0 35.985.484,00 

25.499.639,0

0 0,00 

10.485.845,

00 

35.985.484,

00 

            

Укупно заглаву 3 

25.499.639,00 0,00 

10.485.845,0

0 35.985.484,00 

25.499.639,0

0 0,00 

10.485.845,

00 

35.985.484,

00 

5 4   820     

Центар за културу      

ЈББК 04643       0,00       0,00 

            

Програм13  Развој 

културе       0,00       0,00 

5 

4.0

1 

1201

-

0001 820     

 ПА Функционисање 

локалних установа 

културе       0,00       0,00 

      820 261 411 

Плате, накнаде и 

додаци запослених 15.439.705,00     15.439.705,00 

15.439.705,0

0     

15.439.705,

00 

      820 262 412 

Социјални доприноси 

2.763.708,00     2.763.708,00 2.763.708,00     

2.763.708,0

0 

      820 263 414 

Социјална давања 

запосленима 100.000,00 50.000,00   150.000,00 100.000,00 50.000,00   150.000,00 

      820 264 416 

Награде и бонуси 

радницима 416.000,00 6.000,00   422.000,00 416.000,00 6.000,00   422.000,00 

      820 265 421 

Стални трошкови 

940.000,00 

193.000,0

0   1.133.000,00 940.000,00 193.000,00   

1.133.000,0

0 

      820 266 465 

Остале дотације и 

трансфери (остале 

текуће дотације по 

закону) 1.155.740,00 0,00   1.155.740,00 1.155.740,00 0,00   

1.155.740,0

0 

      820 267 482 Порези и таксе 110.000,00 17.000,00   127.000,00 110.000,00 17.000,00   127.000,00 

      820 268 483 

Новчане казне и 

пенали пор. Суд. 550.000,00 80.000,00   630.000,00 550.000,00 80.000,00   630.000,00 

      820 269 511 

Зграде и грађевински 

објекти 250.000,00     250.000,00 250.000,00     250.000,00 

      820 270 512 

Машине и опрема 

465.000,00 

180.000,0

0   645.000,00 465.000,00 180.000,00   645.000,00 

            

Укупно за ПА1201-

0001 22.190.153,00 

526.000,0

0 0,00 22.716.153,00 

22.190.153,0

0 526.000,00 0,00 

22.716.153,

00 

5 

4.0

2 

1201

-

0002       

Унапређење система 

очувања и 

представљања 

културно историјског 

наслеђа       0,00       0,00 

      820 271 422 

Трошкови путовања 

1.235.000,00 

230.800,0

0   1.465.800,00 1.235.000,00 230.800,00   

1.465.800,0

0 

      820 272 423 

Услуге по уговору 

1.598.000,00 

456.000,0

0   2.054.000,00 1.598.000,00 456.000,00   

2.054.000,0

0 

      820 273 424 

Специјализоване 

услуге  850.000,00 

310.000,0

0   1.160.000,00 850.000,00 310.000,00   

1.160.000,0

0 

      820 274 425 

Услуге за одржавање 

396.000,00 

114.000,0

0   510.000,00 396.000,00 114.000,00   510.000,00 

      820 275 426 

Материјал 

1.306.000,00 

279.200,0

0   1.585.200,00 1.306.000,00 279.200,00   

1.585.200,0

0 

            

Укупно за ПА1201-

0002 5.385.000,00 

1.390.000

,00 0,00 6.775.000,00 5.385.000,00 1.390.000,00 0,00 

6.775.000,0

0 

            

Извори  финансирања 

за,Програм 13 ПА 

1201-0001, ПА 1201-

0002 , раздео 5 ,главу 

4.01 и 4.02 и функцију 

820        0,00       0,00 

            

01 Приходи из буџета 

27.575.153,00     27.575.153,00 

27.575.153,0

0     

27.575.153,

00 

            

04 сопствени приходи 

корисника   

1.916.000

,00   1.916.000,00   1.916.000,00   

1.916.000,0

0 

            

07  Трансфери других 

нивоа власти       0,00       0,00 

            донације       0,00       0,00 

            

Укупно за програм 13 

27.575.153,00 

1.916.000

,00 0,00 29.491.153,00 

27.575.153,0

0 1.916.000,00 0,00 

29.491.153,

00 

            

Укупно заглаву 4 

27.575.153,00 

1.916.000

,00 0,00 29.491.153,00 

27.575.153,0

0 1.916.000,00 0,00 

29.491.153,

00 

            

Народна библиотека   

ЈББК 04642       0,00       0,00 

            

ПРОГРАМ 13 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       0,00       0,00 

5 

5.0

1 

1201

-

0001 820     

 ПА Функционисање 

локалних установа 

културе       0,00       0,00 

      820 276 411 

Плате, накнаде и 

додаци запослених 9.300.785,00     9.300.785,00 9.300.785,00     

9.300.785,0

0 

      820 277 412 

Социјални доприноси 

1.664.840,00     1.664.840,00 1.664.840,00     

1.664.840,0

0 

      820 278 414 

Социјална давања 

запосленима 100.000,00 30.000,00   130.000,00 100.000,00 30.000,00   130.000,00 

      820 279 416 

Награде и бонуси 

радницима 70.000,00     70.000,00 70.000,00     70.000,00 

      820 280 421 Стални трошкови 442.000,00 66.000,00   508.000,00 442.000,00 66.000,00   508.000,00 
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      820 281 422 Трошкови путовања 190.800,00 52.500,00   243.300,00 190.800,00 52.500,00   243.300,00 

      820 282 423 

Услуге по уговору 

885.000,00 

230.000,0

0   1.115.000,00 885.000,00 230.000,00   

1.115.000,0

0 

      820 283 424 

Специјализоване 

услуге 160.000,00 35.000,00   195.000,00 160.000,00 35.000,00   195.000,00 

      820 284 425 

Текуће поправке и 

одржавање 285.000,00 45.000,00   330.000,00 285.000,00 45.000,00   330.000,00 

      820 285 426 Материјал 234.500,00 60.000,00   294.500,00 234.500,00 60.000,00   294.500,00 

      820 286 465 

Остале дотације и 

трансфери (остале 

текуће дотације по 

закону) 622.735,00 0,00   622.735,00 622.735,00 0,00   622.735,00 

      820 287 482 Порези и таксе 50.000,00 6.500,00   56.500,00 50.000,00 6.500,00   56.500,00 

      820 288 483 

Новчане казне и 

пенали пор. Суд. 60.000,00     60.000,00 60.000,00     60.000,00 

      820 289 512 Машине и опрема 285.000,00 95.000,00   380.000,00 285.000,00 95.000,00   380.000,00 

      820 290 515 

Набавка књига  и 

опреме 175.000,00 20.000,00   195.000,00 175.000,00 20.000,00   195.000,00 

            

Извори  финансирања 

за Главу 

5.01,Програм13 , ПА 

1201-0001 и  функцију 

820       0,00       0,00 

           01 

Приходи из буџета 

14.525.660,00     14.525.660,00 

14.525.660,0

0     

14.525.660,

00 

           04 

Сопствени приходи 

корисника   

534.800,0

0   534.800,00   534.800,00   534.800,00 

            

07  Трансфери других 

нивоа власти       0,00       0,00 

          13 

нераспоређени вишак 

из претходне године       0,00       0,00 

            

Укупно за функцију 

820 14.525.660,00 

640.000,0

0 0,00 15.165.660,00 

14.525.660,0

0 640.000,00 0,00 

15.165.660,

00 

            

укупно за програмску 

активност 1201-0001 14.525.660,00 

640.000,0

0 0,00 15.165.660,00 

14.525.660,0

0 640.000,00 0,00 

15.165.660,

00 

            

Укупно за програм 13 

14.525.660,00 

640.000,0

0 0,00 15.165.660,00 

14.525.660,0

0 640.000,00 0,00 

15.165.660,

00 

            

укупно за главу 5: 

14.525.660,00 

640.000,0

0 0,00 15.165.660,00 

14.525.660,0

0 640.000,00 0,00 

15.165.660,

00 

            

МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ       0,00       0,00 

            ПРОГРАМ 15       0,00       0,00 

5 

6.0

1 

0602

-

0002 160     

ПА 0002 

Функционисање 

месних заједница       0,00       0,00 

      160 291 421 Стални трошкови 925.000,00     925.000,00 925.000,00     925.000,00 

      160 292 422 Трошкови путовања 20.000,00     20.000,00 20.000,00     20.000,00 

      160 293 423 Услуге по уговору  603.000,00     603.000,00 603.000,00     603.000,00 

      160 294 425 Текуће поправке 423.402,00     423.402,00 423.402,00     423.402,00 

      160 295 426 Материјал 450.000,00     450.000,00 450.000,00     450.000,00 

      160 296 482 Порези и таксе 232.500,00     232.500,00 232.500,00     232.500,00 

      160 297 483 

Новчане казне по реш 

судова 340.000,00     340.000,00 340.000,00     340.000,00 

      160 298 512 Машине и опрема 224.000,00     224.000,00 224.000,00     224.000,00 

            

Извори  финансирања 

за Главу 6.01,Програм 

15 , ПА 0602-0002 и  

функцију 160       0,00       0,00 

            

Приходи из буџета 

3.217.902,00     3.217.902,00 3.217.902,00     

3.217.902,0

0 

            донације       0,00       0,00 

            

07  Трансфери других 

нивоа власти       0,00       0,00 

            

нераспоређени вишак 

из претходне године       0,00       0,00 

            

Укупно за функцију 

160 3.217.902,00 0,00 0,00 3.217.902,00 3.217.902,00 0,00 0,00 

3.217.902,0

0 

            

укупно за програмску 

активност 0602-0002 3.217.902,00     3.217.902,00 3.217.902,00     

3.217.902,0

0 

            

Укупно за програм 15 

3.217.902,00 0,00 0,00 3.217.902,00 3.217.902,00 0,00 0,00 

3.217.902,0

0 

            

укупно за главу6: 

3.217.902,00 0,00 0,00 3.217.902,00 3.217.902,00 0,00 0,00 

3.217.902,0

0 

            

УКУПНО РАЗДЕО 5 

526.214.402,00 

2.656.000

,00 

103.656.372,

00 

632.526.774,0

0 

510.461.393,

00 2.656.000,00 

128.687.106

,00 

641.804.499

,00 

      

  

УКУПНО 563.055.085,00 

2.656.000

,00 

103.656.372,

00 

669.367.457,0

0 

547.302.076,

00 2.656.000,00 

128.687.106

,00 

678.645.182

,00 

 

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА     

Фу

нк

циj
e 

Функционална класификација  
Средства из 

буџета 
  

Средства из 

буџета 

Укупна 
јавна 

средства 

расходи 

средства  по 
првом 

ребалансу из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна 
буџета 

расходи 

средства  

по првом 
ребаланс

у из 

извора 
04, са 

подрачун
а 

индирект

расходи 

средства 
по првом 

ребалансу 

из осталих  
извора,05-

08-,9-12и 
13/15 и 56  

Укупна 

јавна 
средства  

по првом 
ребалансу 
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них 

буџ.кори
сника  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

  ОПШТИНСКА УПРАВА                 

000 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

    

103.617.097       

                       

-       

        

5.452.195       

         

109.069.292       

    

103.617.097       

                       

-       

        

8.866.668       

         

112.483.76

5       

020 
Укупно за функционалну 

класификацију  020-Старост 

      

71.407.726       
  

        

1.900.527       

           

73.308.253       

      

71.407.726       
  

        

3.190.000       

           

74.597.726       

040 

Укупно за функционалну 

класификацију 040 породица и 

деца 

        
1.061.634       

  
        

2.000.000       
             

3.061.634       
        

1.061.634       
  

        
4.125.000       

             
5.186.634       

070 

Укупно за функционалну 
класификацију 070 Социјална 

помоћ угроженом 

становништву некласиф. на 
другом месту 

      
31.147.737       

  
        

1.551.668       
           

32.699.405       
      

31.147.737       
  

        
1.551.668       

           
32.699.405       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 

    

134.759.323       

                       

-       

      

13.877.233       

         

148.636.556       

    

136.059.323       

                       

-       

      

13.877.233       

         

149.936.55

6       

110 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
      

                            

-       
      

                            

-       

110 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
      

                            
-       

      
                            
-       

110 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
      

                            

-       
      

                            

-       

  
Укупно за функционалну 
класификацију  110 

законодавна и извршна власт 

      

35.372.801       
    

           

35.372.801       

      

35.372.801       
    

           

35.372.801       

  ОПШТИНСКА УПРАВА                 

130 

Укупно за функционалну 

класификацију Опште услуге; 

      

87.609.704       
  

      

13.877.233       

         

101.486.937       

      

88.909.704       
  

      

13.877.233       

         
102.786.93

7       

160 

Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 

месту; 

      

11.776.818       
    

           

11.776.818       

      

11.776.818       
    

           

11.776.818       

300 

ОПШТИНСКИ 

ПРАВОБРАНИЛАЦ 

        

1.716.606       

                       

-       

                       

-       

             

1.716.606       

        

1.716.606       

                       

-       

                       

-       

             

1.716.606       

330 

Укупно за функционалну 

класификацијуСудови; 

        

1.282.100       
    

             

1.282.100       

        

1.282.100       
    

             

1.282.100       

360 

Укупно за функционалну 

класификацијуЈавни ред и 
безбедност некласификован на 

другом месту 

           
434.506       

    
                

434.506       
           

434.506       
    

                
434.506       

  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

      

98.104.068       

           

100.000       

        

4.342.000       

         

102.446.068       

      

98.906.735       

           

100.000       

        

5.958.261       

         

104.864.99

6       

421 
Укупно за функционалну 
класификацију Пољопривреда 

      
15.285.068       

  
        

1.800.000       
           

17.085.068       
      

15.285.068       
  

        
1.800.000       

           
17.085.068       

451 

Укупно за економску 

класификацију Друмски 

саобраћај 

      
74.620.000       

  
        

2.542.000       
           

77.162.000       
      

74.620.000       
  

        
2.542.000       

           
77.162.000       

470 

Укупно за економску 

класификацију Остале 

делатности; 

        
2.000.000       

    
             

2.000.000       
        

2.802.667       
  

        
1.616.261       

             
4.418.928       

473 
Укупно за економску 
класификацију Туризам 

        
3.399.000       

           
100.000       

  
             

3.399.000       
        

3.399.000       
           

100.000       
  

             
3.399.000       

490 

Укупно за економску 

класификацију економски 

послови неквалификовани на 

другом месту 

        

2.800.000       
    

             

2.800.000       

        

2.800.000       
    

             

2.800.000       

  
ОПШТИНСКА УПРАВА 

      

25.894.209       

                       

-       

        

2.100.000       

           

27.994.209       

      

25.894.209       

                       

-       

        

2.100.000       

           

27.994.209       

510 

Укупно за функционалну 

класификацију 510 Управљање 

отпадом 

      
13.193.196       

  
        

1.100.000       
           

14.293.196       
      

13.193.196       
  

        
1.100.000       

           
14.293.196       

520 

Укупно за функционалну 
класификацију 520 Управљање 

отпадним водама 

        

6.564.559       
  

        

1.000.000       

             

7.564.559       

        

6.564.559       
  

        

1.000.000       

             

7.564.559       

560 

Укупно за функционалну 
класификацију 560 заштита 

животне средине 

некласификована на другом 
месту 

        
6.136.454       

    
             

6.136.454       
        

6.136.454       
    

             
6.136.454       

  
ОПШТИНСКА УПРАВА 

      

34.407.871       

                       

-       

      

22.907.960       

           

57.315.831       

      

16.552.195       

                       

-       

      

42.907.960       

           

59.460.155       

620 

Укупно за функционалну 
класификацијуРазвој 

заједнице; 

        

4.408.375       
  

        

5.161.460       

             

9.569.835       

        

4.408.375       
  

        

5.161.460       

             

9.569.835       
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630 

Укупно за функционалну 

класификацијуВодоснабдевање
; 

      

29.499.496       
  

      

17.746.500       

           

47.245.996       

      

11.643.820       
  

      

37.746.500       

           

49.390.320       

640 

Укупно за функционалну 

класификацију улична расвета 

           

500.000       
    

                

500.000       

           

500.000       
    

                

500.000       

  ОПШТИНСКА УПРАВА 

      

14.275.157       

                       

-       

           

307.000       

           

14.582.157       

      

14.275.157       

                       

-       

           

307.000       

           

14.582.157       

721 

Укупно за функционалну 

класификацију Ванболничне 
услуге 

      

14.075.157       
  

           

307.000       

           

14.382.157       

      

14.075.157       
  

           

307.000       

           

14.382.157       

740 

Укупно за функционалну 

класификацијуУслуге јавног 
здравства 

           

200.000       
    

                

200.000       

           

200.000       
    

                

200.000       

  ОПШТИНСКА УПРАВА 

      

95.705.425       

        

2.556.000       

      

44.184.139       

         

139.889.564       

      

95.705.425       

        

2.556.000       

      

44.184.139       

         

139.889.56

4       

810 

Укупно за функционалну 

класификацијуУслуге 

рекреације и спорта; 

      
47.975.928       

  
      

39.823.135       
           

87.799.063       
      

47.975.928       
  

      
39.823.135       

           
87.799.063       

820 
Укупно за функционалну 
класификацију Услуге културе; 

      
46.700.813       

        
2.556.000       

        
2.160.000       

           
48.860.813       

      
46.700.813       

        
2.556.000       

        
2.160.000       

           
48.860.813       

840 

Укупно за функционалну 

класификацију верске и остале 
услуге заједнице 

        

1.028.684       
  

        

2.201.004       

             

3.229.688       

        

1.028.684       
  

        

2.201.004       

             

3.229.688       

  ОПШТИНСКА УПРАВА 

      

54.575.329       

                       

-       

      

10.485.845       

           

65.061.174       

      

54.575.329       

                       

-       

      

10.485.845       

           

65.061.174       

911 

Укупно за функционалну 
класификацију Предшколско 

образовање 

      

25.499.639       
  

      

10.485.845       

           

35.985.484       

      

25.499.639       
  

      

10.485.845       

           

35.985.484       

912 Основно образовање 

      

19.000.000       
    

           

19.000.000       

      

19.000.000       
    

           

19.000.000       

920 Средње образовање; 

        

4.922.830       
    

             

4.922.830       

        

4.922.830       
    

             

4.922.830       

960 Помоћне услуге образовању; 

        

5.152.860       
    

             

5.152.860       

        

5.152.860       
    

             

5.152.860       

  
УКУПНО 

    

563.055.085       

        

2.656.000       

    

103.656.372       

         

669.367.457       

    

547.302.076       

        

2.656.000       

    

128.687.106       

         

678.645.182       

 

 

 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ДАТИ ПО ПРОГРАМИМА 

 

Средства буџета у износу од  
 

 

 

п
р

о
г
р

а
м

ск
а

 к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

О П И С 

расходи 

средства из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 

расходи 

средства 
из извора 

04, са 

подрачун
а 

индирект

них 
буџетски

х 

корисник
а  

расходи 

средства по 

првом 
ребалансу из 

осталих  

извора,05-
08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна 

јавна 
средства  

расходи 

средства из 
извора 01,са 

редовног 

рачуна 
буџета 

расходи 

средства 
из извора 

04, са 

подрачуна 
индиректн

их 

буџетских 
корисника  

расходи 

средства по 

првом 
ребалансу из 

осталих  

извора,05-08-
,9-12и 13/15 и 

56  

Укупна 

јавна 
средства  

  6                 

  

ОПШТИНСКА 

УПРАВА      

БОСИЛЕГРАД   ЈББК 

04602       0,00       0,00 

  

Програм 17  Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 

енергије-Пројекти       0,00       0,00 

0501-

П1 

„Израда 

електроинсталација за 

потребе уградње клима 
уређаја на згради 

општине Босилеград“  1.050.000,00     1.050.000,00 1.050.000,00     

1.050.000,0

0 

0501-
П2 

Замена спољних прозора 

и врата и уградња клима 
уређаја на згради 

општине Босилеград -

извор 07     1.771.920,00 1.771.920,00     1.771.920,00 

1.771.920,0

0 

Замена спољних прозора 

и врата и уградња клима 372.000,00   3.652.944,00 4.024.944,00 372.000,00   3.652.944,00 

4.024.944,0

0 
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уређаја на згради 
општине Босилеград--

извор 01 и извор 07 

0501-

П3 

Замена постојећих  

светиљки уличног 
осветљења ЛЕД 

светиљкама у општини 

Босилеград 2.363.000,00     2.363.000,00 2.363.000,00     

2.363.000,0

0 

0501-
П4 

Израда пројеката и пр. 

Документације "мала 

фотонапонска соларна 
електрана на крову 

произ. 

Објеката"сушаре"Босиле
град-извор 07     500.000,00 500.000,00     500.000,00 500.000,00 

  

Укупно за програм 17 

3.785.000,00 0,00 5.924.864,00 9.709.864,00 3.785.000,00 0,00 5.924.864,00 

9.709.864,0

0 

  

ПРОГРАМ 15 

ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА       0,00       0,00 

0602-

П1 

Унапређење остваривања 
права бугарске 

националне мањине у 

општини Босилеград 28.980,00     28.980,00 28.980,00     28.980,00 

Унапређење остваривања 
права бугарске 

националне мањине у 

општини Босилеград-
извор 01,15 и 56 17.683,00   610.086,00 627.769,00 17.683,00   610.086,00 627.769,00 

Унапређење остваривања 

права бугарске националне 
мањине у општини 

Босилеград-извор 01 и  15 395.078,00   254.477,00 649.555,00 395.078,00   254.477,00 649.555,00 

Унапређење остваривања 

права бугарске 
националне мањине у 

општини Босилеград-

извор 01и  15 106.687,00   231.647,00 338.334,00 106.687,00   231.647,00 338.334,00 

0602-

П2 

израда плана 

превентивних мера и 

процене угрожености-
извор 7 590.000,00     590.000,00 590.000,00     590.000,00 

0602-

П3 

израда студије 

акустичности-извор 7 700.000,00     700.000,00 700.000,00     700.000,00 

0602-

П4 

Израда акта о процени 
ризика и заштите лица, 

имовине и пословања за 

зграде Општине 
Босилеград  и фабрике 

Кобос и чарапаре 150.000,00     150.000,00 150.000,00     150.000,00 

  
Укупно за програм 15 

1.988.428,00 0,00 1.096.210,00 3.084.638,00 1.988.428,00 0,00 1.096.210,00 

3.084.638,0

0 

1301 

Програм14  Развој 

спорта и омладине-

Пројекти       0,00       0,00 

1301-

П1 

Пројекат незавршених 

радова , као и радова на 

санацији оштећених 
позиција доградња по 

главном пројекту -

Спортска -школска сала 

у Босилеграду  прва 

фаза(11562539 извор 06 

и 855910 извор 13)     12.418.449,00 

12.418.449,0

0     12.418.449,00 

12.418.449,

00 

1301-

П2 

Реализација пројекта  
"Изградња градског 

базена " 8400000 извор 

01, 16000000- извор 7, 8 
000.000  из 06 и 3404686 

извор 08) 8.400.000,00   27.404.686,00 

35.804.686,0

0 8.400.000,00   27.404.686,00 

35.804.686,

00 

  
Укупно за програм 14 

8.400.000,00 0,00 39.823.135,00 

48.223.135,0

0 8.400.000,00 0,00 39.823.135,00 

48.223.135,

00 

  

Програм13  Развој 

културе       0,00       0,00 

1201-
П1 

Пројекат "Србија у 
ритму Европе" 700.000,00     700.000,00 700.000,00     700.000,00 

1201-

П2 

Реализација пројеката 

трансграничне 
сарадње"Балканска 

омладинска синтеза" 

2138762извор 05 и 21238     2.160.000,00 2.160.000,00     2.160.000,00 

2.160.000,0

0 
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извор 15 

1201-

П3 

Реализација пројекта 
реновирање цркве у с. 

Извор (извор 15)     1.172.320,00 1.172.320,00     1.172.320,00 

1.172.320,0

0 

1201-

П4 

Реализација пројекта 

Изградња мале цркве у 
насељу Изворштица 

1028684 извор 07 и 

1028684 извор 01 1.028.684,00   1.028.684,00 2.057.368,00 1.028.684,00   1.028.684,00 

2.057.368,0

0 

  

Укупно за програм  13 

1.728.684,00 0,00 4.361.004,00 6.089.688,00 1.728.684,00 0,00 4.361.004,00 

6.089.688,0

0 

  
Програм  12 Примарна 

здравствена заштита       0,00       0,00 

1801-

П-1 

Пројекат набавка опреме 

за Дом Здравља у 

Босилеграду     307.000,00 307.000,00     307.000,00 307.000,00 

  Укупно за програм 12 0,00 0,00 307.000,00 307.000,00 0,00 0,00 307.000,00 307.000,00 

  

Програм  11Социјална 

и дечја заштита       0,00       0,00 

  0901-Пројекти       0,00       0,00 

0901-

П1 

Пројекат Ми смо ту да 
помогнемо социјално 

угроженим особама 60.340.366,00     

60.340.366,0

0 

60.340.366,0

0     

60.340.366,

00 

0901-

П2 

Пројекат Здравствена 
помоћ у кући старим и 

социјално угроженим 

особама 10.767.360,00     

10.767.360,0

0 

10.767.360,0

0     

10.767.360,

00 

0901-

П1 

Пројекат"Подршка 
присилним мигрантима и 

унапређење система 

управљања миграцијама-
стални трошкови   0,00 288.806,00 288.806,00   0,00 288.806,00 288.806,00 

Пројекат"Подршка 

присилним мигрантима и 
унапређење система 

управљања миграцијама-

Услуге по уговору    0,00 144.833,00 144.833,00   0,00 144.833,00 144.833,00 

Пројекат"Подршка 

присилним мигрантима и 

унапређење система 
управљања миграцијама-

материјал   0,00 455.189,00 455.189,00   0,00 455.189,00 455.189,00 

Пројекат"Подршка 

присилним мигрантима и 
унапређење система 

управљања миграцијама-

материјал   0,00 183.830,00 183.830,00   0,00 183.830,00 183.830,00 

Пројекат"Подршка 

присилним мигрантима и 

унапређење система 
управљања миграцијама-

машине и опрема   0,00 121.280,00 121.280,00   0,00 121.280,00 121.280,00 

0901-

П2 

Реализација пројекта-

Рек. ,санација и 
адаптација зграда 

здравства- Стари 

стационар    0,00 357.730,00 357.730,00   0,00 357.730,00 357.730,00 

Реализација пројекта-

Реконструкција ,санација 

и адаптација зграда 

здравства- Стари 

стационар-прикључак на 

ВиК мрежу  127.554,00 0,00   127.554,00 127.554,00 0,00   127.554,00 

  

Укупно за програм 11 

71.235.280,00 0,00 1.551.668,00 

72.786.948,0

0 

71.235.280,0

0 0,00 1.551.668,00 

72.786.948,

00 

  

ПРОГРАМ 7 ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА       0,00       0,00 

0701-

П3 

„Изградња улице изнад 

стадиона са западне 

стране од улице 
Душанове до улице Кеја 

Драговиштица према 

Рајчиловци“ 500.000,00     500.000,00 500.000,00     500.000,00 

0701-

П4 

„Изградња улице од 
улице Радничке до улице 

22.децембар“ 1.120.000,00     1.120.000,00 1.120.000,00     

1.120.000,0

0 

0701-
П5 

Пројекат безбеднији 
градови извор 15)     252.000,00 252.000,00     252.000,00 252.000,00 

  

Укупно за програм 7 

1.620.000,00 0,00 252.000,00 1.872.000,00 1.620.000,00 0,00 252.000,00 

1.872.000,0

0 
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Програм 6  Заштита 

животне средине       0,00       0,00 

0401-

П1 

Израда фекалне 

канализације насеља 

Магурка и Изворштица и 
насеља Добри Дол  (По 

програму ЈП Услуга) 1.000.000,00   500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00   500.000,00 

1.500.000,0

0 

0401-

П2 

Израда фекалне 
канализације насеља 

Радичевци  (По програму 

ЈП Услуга)  500.000,00   500.000,00 1.000.000,00 500.000,00   500.000,00 

1.000.000,0

0 

0401-
П3 

Пројекат колектор 
фекалне канализације 

града Босилеграда и села 

Рајчиловци  (По 
програму ЈП Услуга) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

0401-

П4 

Израда атмосферске 

канализације-
одводњавање насеља 

Магурка  (По програму 

ЈП Услуга) 578.000,00     578.000,00 578.000,00     578.000,00 

0401-

П5 

Израда атмосферске 

канализације у улици 

Христо Ботев у 
Босилеграду-I део  I фазе  

(По програму ЈП Услуга) 1.500.000,00     1.500.000,00 1.500.000,00     

1.500.000,0

0 

  

Укупно запрограм 6 

3.778.000,00 0,00 1.000.000,00 4.778.000,00 3.778.000,00 0,00 1.000.000,00 

4.778.000,0

0 

  

Програм 5 Развој 

пољопривреде       0,00       0,00 

0101-

П1 

Изградња ЗОО објекта I 

фаза 200.000,00     200.000,00 200.000,00     200.000,00 

0101-

П1 

Изградња ЗОО објекта I 

фаза     1.000.000,00 1.000.000,00     1.000.000,00 

1.000.000,0

0 

0101-

П2 

Изградња сточне пијаце I 

фаза 200.000,00   800.000,00 1.000.000,00 200.000,00   800.000,00 

1.000.000,0

0 

  

Укупно запрограм 5 

400.000,00 0,00 1.800.000,00 2.200.000,00 400.000,00 0,00 1.800.000,00 

2.200.000,0

0 

  

Програм 4 Развој 

туризма       0,00       0,00 

1502-
П1 

Пројекат привођење 

намени објекте бивших 

караула  за развој 
туризма   50.000,00     50.000,00 50.000,00     50.000,00 

Пројекат привођење 

намени објекте бивших 
караула  за развој 

туризма  -машине и 

опрема 50.000,00     50.000,00 50.000,00     50.000,00 

  Укупно за програм 4 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

1501-
П1 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 

политике ЈЛС-промоција 
резултата  пројекта         2.667,00     2.667,00 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 

политике ЈЛС-
проширење мреже 

установа за предшколско 

васпитање и додатно 
опремање         400.000,00     400.000,00 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 
политике ЈЛС-

проширење мреже 

реконструкција  
игралишта         400.000,00     400.000,00 

Реализација пројекта " 

Мере популационе 

политике ЈЛС-подршка  
привреди и 

пољопривреди кроз 
економско оснаживање 

породичих 

пољопривредних 
газдинства и покретање 

породичног бизниса  

набавка опреме за 
пољопривреду извор 13             1.616.261,00 

1.616.261,0
0 

  Укупно за програм 4 0,00 0,00 0,00 0,00 402.667,00 0,00 0,00 402.667,00 

  Програм 2 Комунална       0,00       0,00 
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делатност 

1102-

П1 

Наставак пројекта за 
водоснадбевање 

Босилеграда Рода  извор 

01 44.958,00     44.958,00 44.958,00     44.958,00 

Наставак пројекта за 
водоснадбевање 

Босилеграда Рода 01 1.059.329,00     1.059.329,00 1.059.329,00     

1.059.329,0

0 

Наставак пројекта за 
водоснадбевање 

Босилеграда Рода 

20000000 извор07  
,17746500-извор56 17.855.676,00   17.746.500,00 

35.602.176,0
0     37.746.500,00 

37.746.500,
00 

1102-
П2 

Израда система за 

наводњавање и 
одводњавање--извор 7 1.200.000,00     1.200.000,00 1.200.000,00     

1.200.000,0
0 

1102-

П4 

Текуће поправке и 

одржавање приступних 

путева,водоводне и 
канализационе мреже 

(По програму ЈП Услуга) 1.500.000,00     1.500.000,00 1.500.000,00     

1.500.000,0

0 

1102-
П5 

Пројекат Израда 

водовода  за МЗ 

Милевци и МЗ 

Млекомонци  (По 
програму ЈП Услуга) 3.200.000,00     3.200.000,00 3.200.000,00     

3.200.000,0
0 

1102-
П6 

Пројекат Израда 

водовода  за  ромско 

насеље (По програму ЈП 
Услуга) 650.000,00     650.000,00 650.000,00     650.000,00 

  

Укупно за програм 2 

25.509.963,00 0,00 17.746.500,00 

43.256.463,0

0 7.654.287,00 0,00 37.746.500,00 

45.400.787,

00 

  

Програм 1 Локални 

развој и просторно 

планирање       0,00       0,00 

1101-

П1 

Пројекат израда плана 
генералне регулације 

Босилеграда (извор 13 )     334.460,00 334.460,00     334.460,00 334.460,00 

1101-
П2 

Пројекат израда 
просторног плана 

општине Босилеград  

(236000 извор 13, остатак 
извор 7)     1.388.000,00 1.388.000,00     1.388.000,00 

1.388.000,0
0 

1101-
П3 

Пројекти за развој 

општине који у моменту 

доношења одлуке нису 
могли бити планирани  2.000.000,00     2.000.000,00 2.000.000,00     

2.000.000,0
0 

1101-

П4 

Изградња 

(суфинансирање) 
стамбено - пословног 

објекта на ул. М Тита 677.375,00     677.375,00 677.375,00     677.375,00 

1101-

П5 

Пројекат израда прве 

измене плана генералне 
регулације Босилеграда 

(извор 07-231.000дин. и 

извор 13-231.000дин.) 231.000,00   231.000,00 462.000,00 231.000,00   231.000,00 462.000,00 

1101-
П6 

Пројекат израда друге 

измене плана генералне 

регулације Босилеграда 
(извор 07-308.000дин.      308.000,00 308.000,00     308.000,00 308.000,00 

1101-

П7 

Пројекат израда треће 

измене плана генералне 
регулације Босилеграда 

(извор 07- ) 100.000,00   800.000,00 900.000,00 100.000,00   800.000,00 900.000,00 

1101-

П8 

Израда пројектне 

документације за АБ 
мост код бензинске 

пумпе у Босилеграду 100.000,00   800.000,00 900.000,00 100.000,00   800.000,00 900.000,00 

  
Укупно запрограм 1 

3.108.375,00 0,00 3.861.460,00 6.969.835,00 3.108.375,00 0,00 3.861.460,00 

6.969.835,0
0 

  

Друштвена брига о 

деци     ЈББК 04641       0,00       0,00 

2001-

П2 

Пројекат:"Доградња 

дечјег вртића 

Босилеград     7.421.845,00 7.421.845,00     7.421.845,00 

7.421.845,0

0 

  

Укупно за програм 8 

0,00 0,00 7.421.845,00 7.421.845,00 0,00 0,00 7.421.845,00 

7.421.845,0

0 

  УКУПНО 121.653.730,00 0,00 85.145.686,00 

206.799.416,

00 

104.200.721,

00 0,00 105.145.686,00 

209.346.407

,00 
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Члан 7. 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА          

Нази

в 

Шиф

ра 

 

Прог

рам 

  

Основ 

Опис Циљ Индик

атор 

Вред

ност 

у 

базн

ој 

годи

ни(2

018) 

Оч

ек

ив

ан

а 

вр

ед

но

ст 

20

19 

Ци

ља

на 

вр

ед

но

ст 

20

20 

202

1 

расходи 

средств

а из 

извора 

01са 

редовн

ог 

рачуна 

буџета  

рас

ход

и 

сре

дст

ва 

из 

изв

ора 

04 

под

рач

уна 

буџ

ета   

расходи 

средства 

из 

осталих  

извора  

са 

редовног 

рачуна 

буџета  

Укупна 

јавна 

средства 

расходи 

средства  

по I 

ребаланс

у из 

извора 

01,са 

ред. 

Рач.буџе

та 

расх

оди 

сред

ства  

по 

реба

ланс

у из 

изво

ра 

04,  

расходи 

средства 

по првом 

ребалансу 

из 

осталих  

извора,05-

08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна 

јавна 

средств

а  по 

првом 

ребалан

су 
ска 

акти

внос

т/  

Прој

екат 

  

                                

Прог

рам 

1.  

Лока

лни 

разв

ој и 

прос

торн

о 

план

ира

ње 

                  4.408.3

75,00 

0,0

0 

5.161.460

,00 

5.161.46

0,00 

4.408.375

,00 

0,00 5.161.460,

00 

5.161.46

0,00 

Прос

торн

о и 

урба

нист

ичко 

план

ира

ње 

1101-

0001 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Израда 

пројек

тно 

технич

ке 

докуме

нтациј

е и 

стручн

и 

надзор 

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

планск

ом 

докуме

нтациј

ом. 

Број 

усвојен

их 

планов

а 

генера

лне 

регула

ције 

1 3 5 5 500.000

,00 

  1.000.000

,00 

1.500.00

0,00 

500.000,0

0 

  1.000.000,

00 

1.500.00

0,00 

Упра

вља

ње 

грађ

евин

ским 

земљ

иште

м 

1101-

0003 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Планск

и и 

урбани

стички 

развој 

локалн

е 

заједни

це   

Стављ

ање у 

функц

ију 

грађев

инског 

земљи

шта 

Број 

локаци

ја 

комуна

лно 

опрем

љеног 

земљи

шта 

0 2 3 3 500.000

,00 

    500.000,

00 

500.000,0

0 

    500.000,

00 

Оств

арив

ање 

јавн

ог 

инте

реса 

у 

одрж

авањ

у 

згра

да 

1101-

0005 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Планск

и и 

урбани

стички 

развој 

локалн

е 

заједни

це   

Очува

ње и 

унапре

ђење 

стамбе

ног 

фонда 

Бр. 

склоп

љених 

уговор

а о 

беспов

ратном 

суф. 

активн

ости на 

инв. 

одржав

ању и 

унапре

ђењу 

0 2 2 3 300.000

,00 

  300.000,0

0 

600.000,

00 

300.000,0

0 

  300.000,00 600.000,

00 

Прој

екат 

израд

а 

план

а 

генер

алне 

регул

ације 

Боси

легра

да 

(изво

р 13 ) 

1101-

П1 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Израда 

пројек

тно 

технич

ке 

докуме

нтациј

е и 

стручн

и 

надзор 

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

планск

ом 

докуме

нтациј

ом. 

Број 

усвојен

их 

планов

а 

генера

лне 

регула

ције 

1 3 5 5     334.460,0

0 

334.460,

00 

    334.460,00 334.460,

00 

Прој

екат 

израд

а 

прос

торн

ог 

план

а 

општ

ине 

1101-

П2 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Израда 

пројек

тно 

технич

ке 

докуме

нтациј

е и 

стручн

и 

надзор 

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

планск

ом 

докуме

нтациј

ом. 

Број 

усвојен

их 

планов

а 

генера

лне 

регула

ције 

1 3 5 5     1.388.000

,00 

1.388.00

0,00 

    1.388.000,

00 

1.388.00

0,00 
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Боси

легра

д  

(2360

00 

изво

р 13, 

остат

ак 

изво

р 7) 

Прој

екти 

за 

разво

ј 

општ

ине 

који 

у 

моме

нту 

доно

шења 

одлу

ке 

нису 

могл

и 

бити 

план

иран

и  

1101-

П3 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Израда 

пројек

тно 

технич

ке 

докуме

нтациј

е и 

стручн

и 

надзор 

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

планск

ом 

докуме

нтациј

ом. 

Број 

усвојен

их 

планов

а 

генера

лне 

регула

ције 

1 3 5 5 2.000.0

00,00 

    2.000.00

0,00 

2.000.000

,00 

    2.000.00

0,00 

Изгр

адња 

(суф

инан

сира

ње) 

стам

бено 

- 

посл

овно

г 

објек

та на 

ул. 

М 

Тита 

1101-

П4 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Израда 

пројек

тно 

технич

ке 

докуме

нтациј

е и 

стручн

и 

надзор 

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

планск

ом 

докуме

нтациј

ом. 

Број 

усвојен

их 

планов

а 

генера

лне 

регула

ције 

1 3 5 5 677.375

,00 

    677.375,

00 

677.375,0

0 

    677.375,

00 

Прој

екат 

израд

а 

прве 

изме

не 

план

а 

генер

алне 

регул

ације 

Боси

легра

да 

(изво

р 07-

231.0

00ди

н. и 

изво

р 01-

231.0

00ди

н.) 

1101-

П5 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Израда 

пројек

тно 

технич

ке 

докуме

нтациј

е и 

стручн

и 

надзор 

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

планск

ом 

докуме

нтациј

ом. 

Број 

усвојен

их 

планов

а 

генера

лне 

регула

ције 

1 3 5 5 231.000

,00 

  231.000,0

0 

462.000,

00 

231.000,0

0 

  231.000,00 462.000,

00 

Прој

екат 

израд

а 

друге 

изме

не 

план

а 

генер

алне 

регул

ације 

Боси

легра

да 

(изво

1101-

П6 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Израда 

пројек

тно 

технич

ке 

докуме

нтациј

е и 

стручн

и 

надзор 

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

планск

ом 

докуме

нтациј

ом. 

Број 

усвојен

их 

планов

а 

генера

лне 

регула

ције 

1 3 5 5     308.000,0

0 

308.000,

00 

    308.000,00 308.000,

00 
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р 07-

308.0

00ди

н. ) 

Прој

екат 

израд

а 

треће 

изме

не 

план

а 

генер

алне 

регул

ације 

Боси

легра

да 

(изво

р 07- 

) 

1101-

П7 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Израда 

пројек

тно 

технич

ке 

докуме

нтациј

е и 

стручн

и 

надзор 

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

планск

ом 

докуме

нтациј

ом. 

Број 

усвојен

их 

планов

а 

генера

лне 

регула

ције 

1 3 5 5 100.000

,00 

  800.000,0

0 

900.000,

00 

100.000,0

0 

  800.000,00 900.000,

00 

Изра

да 

проје

ктне 

доку

мент

ације 

за АБ 

мост 

код 

бенз

инск

е 

пумп

е у 

Боси

легра

ду 

1101-

П8 

ЗБС и 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Планск

и и 

урбани

стички 

развој 

локалн

е 

заједни

це   

Планск

и и 

урбани

стички 

развој 

локалн

е 

заједни

це   

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

планск

ом 

докуме

нтациј

ом. 

не да да да 100.000

,00 

  800.000,0

0 

900.000,

00 

100.000,0

0 

  800.000,00 900.000,

00 

Прог

рам 

2.  

Ком

унал

на 

дела

тнос

т 

    Пружа

ња 

комуна

лних 

услуга 

од 

значаја 

за 

оствар

ење 

живот

них 

потреб

а 

физичк

их и 

правни

х лица 

уз 

обезбе

ђење 

одгова

рајућег 

квалит

ета, 

обима, 

доступ

ности 

и 

контин

уитета; 

Повећа

ње 

покрив

ености 

терито

рије 

комуна

лним 

делатн

остима 

одржав

ања 

јавних 

зелени

х 

површ

ина, 

одржав

ања 

чистоћ

е на 

површ

инама 

јавне 

намене 

и 

зоохиг

ијене 

Степен 

покрив

ености 

корисн

ика 

услуго

м јавне 

расвете 

(бр. 

Домаћ. 

обухва

ћених 

услуго

м у 

односу 

на 

укупни 

број 

домаћ. 

у опш. 

80 83 86 90 40.242.

856,00 

0,0

0 

36.593.00

0,00 

76.835.8

56,00 

22.387.18

0,00 

0,00 38.846.500

,00 

61.233.6

80,00 

Упра

вљањ

е/одр

жава

ње 

јавно

м 

расве

том 

1102-

0001 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима 

Пружа

ња 

комуна

лних 

услуга 

од 

значаја 

за 

оствар

ење 

живот

них 

потреб

а 

физичк

их и 

правни

х лица 

уз 

обезбе

ђење 

одгова

Адеква

тнo 

управ

љање 

јавним 

површ

инама 

Укупа

н број 

интерв

енција 

по 

поднет

им 

инициј

ативам

а 

грађан

а за 

замену 

светиљ

ки када 

преста

ну да 

раде 

80 83 86 90 500.000

,00 

  0,00 500.000,

00 

500.000,0

0 

  0,00 500.000,

00 
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рајућег 

квалит

ета, 

обима, 

доступ

ности 

и 

контин

уитета; 

Одр

жав

ање 

зелен

их 

јавни

х 

повр

шин

а 

1102-

0002 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима 

Пружа

ња 

комуна

лних 

услуга 

од 

значаја 

за 

оствар

ење 

живот

них 

потреб

а 

физичк

их и 

правни

х лица 

уз 

обезбе

ђење 

одгова

рајућег 

квалит

ета, 

обима, 

доступ

ности 

и 

конт.; 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

укупна 

дужин

а 

дрворе

да 

200 50

0 

60

0 

700 500.000

,00 

  500.000,0

0 

1.000.00

0,00 

500.000,0

0 

  500.000,00 1.000.00

0,00 

Одр

жава

ње 

чист

оће 

на 

јавни

м 

повр

шина

ма 

1102-

0003 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима 

Чишће

ње и 

прање 

улица, 

одржав

ање 

парков

а 

зимска 

служба 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма  

Степен 

покрив

. 

терито

рије 

усл. 

одржав

ања 

чистоћ

е 

јавно-

промет

них 

површ

ина 

(број 

улица 

које се 

чисте у 

односу 

на 

укупан 

број 

ул. у 

општи

ни) 

1625 17

00 

17

50 

180

0 

5.343.3

60,00 

    5.343.36

0,00 

5.343.360

,00 

    5.343.36

0,00 

Зоох

игије

на 

1102-

0004 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

Степен 

покрив

. 

корисн

ика 

услуго

м (број  

домаћи

нстава 

обухва

ћених 

услуго

м у 

односу 

на 

укупни 

број 

домаћи

нстава 

у 

општи

ни 

80 83 86 90 800.000

,00 

    800.000,

00 

800.000,0

0 

    800.000,

00 

уређ

ивањ

е, 

одрж

авањ

е и 

1102-

0005 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

Степен 

покрив

. 

корисн

ика 

услуго

        200.000

,00 

  400.000,0

0 

600.000,

00 

200.000,0

0 

  400.000,00 600.000,

00 
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кори

шће

ње 

пијац

а 

ика и 

терито

рије  

уклања

ња 

отпадн

их 

вода 

ика и 

терито

рије  

уклања

ња 

отпадн

их 

вода 

м (број  

домаћи

нстава 

обухва

ћених 

услуго

м у 

односу 

на 

укупни 

број 

домаћи

нстава 

у 

општи

ни 

одрж

авањ

е 

гроба

ља и 

погр

ебне 

услуг

е 

1102-

0006 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима 

Развој 

локалн

е 

заједни

це у 

складу 

са 

усвоје

ном 

стратег

ијом 

развоја  

Развој 

локалн

е 

заједни

це у 

складу 

са 

усвоје

ном 

стратег

ијом 

развоја  

Усвоје

на 

стратег

ија 

развоја 

локалн

е 

заједни

це  

не да да да 700.000

,00 

  200.000,0

0 

900.000,

00 

700.000,0

0 

  200.000,00 900.000,

00 

упра

вљањ

е и 

снад

бева

ње 

водо

м за 

пиће 

1102-

0008 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

насеља 

и 

терито

рије 

услуга

ма 

одржав

ања 

чистоћ

е 

јавних 

површ

ина 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

насеља 

и 

терито

рије 

услуга

ма 

одржав

ања 

чистоћ

е 

јавних 

површ

ина 

Степен 

покрив

. 

корисн

ика 

услуго

м (број  

домаћи

нстава 

обухва

ћених 

услуго

м у 

односу 

на 

укупни 

број 

домаћи

нстава 

у 

општи

ни 

50 53 55 58 6.689.5

33,00 

    6.689.53

3,00 

6.689.533

,00 

    6.689.53

3,00 

Наст

авак 

проје

кта 

за 

водо

снад

бева

ње 

Боси

легра

да 

Рода 

2000

0000

изво

р07  

,1774

6500-

изво

р06 и 

1104 

287 

изво

р 01 

0601-

П1 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима

, ЗБС и 

статут 

општи

не 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

уклања

ња 

отпадн

их 

вода 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

уклања

ња 

отпадн

их 

вода 

Степен 

покрив

. 

корисн

ика 

услуго

м (број  

домаћи

нстава 

обухва

ћених 

услуго

м у 

односу 

на 

укупни 

број 

домаћи

нстава 

у 

општи

ни 

80 83 86 90 18.959.

963,00 

  17.746.50

0,00 

36.706.4

63,00 

1.104.287

,00 

  37.746.500

,00 

38.850.7

87,00 

Изра

да 

систе

ма за 

наво

дњав

ање 

и 

одво

дњав

ање--

изво

р 7 

0601-

П2 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима

, ЗБС и 

статут 

општи

не 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

водосн

абдева

ња 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

водосн

абдева

ња 

Степен 

покрив

. 

корисн

ика 

услуго

м (број  

домаћи

нстава 

обухва

ћених 

услуго

м у 

односу 

на 

укупни 

број 

домаћи

нстава 

  90

% 

90

% 

90

% 

1.200.0

00,00 

    1.200.00

0,00 

1.200.000

,00 

    1.200.00

0,00 
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у 

општи

ни 

Теку

ће 

попр

авке 

и 

одрж

авањ

е 

прис

тупн

их 

путе

ва,во

дово

дне и 

кана

лиза

цион

е 

мреж

е (По 

прог

раму 

ЈП 

Услу

га) 

1102-

П3 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима

, ЗБС и 

статут 

општи

не 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

водосн

абдева

ња 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

водосн

абдева

ња 

Степен 

покрив

. 

корисн

ика 

услуго

м (број  

домаћи

нстава 

обухва

ћених 

услуго

м у 

односу 

на 

укупни 

број 

домаћи

нстава 

у 

општи

ни 

  90

% 

90

% 

90

% 

1.500.0

00,00 

  17.746.50

0,00 

19.246.5

00,00 

1.500.000

,00 

    1.500.00

0,00 

Прој

екат 

Изра

да 

водо

вода  

за 

МЗ 

Миле

вци и 

МЗ 

Млек

омон

ци  

(По 

прог

раму 

ЈП 

Услу

га) 

0601-

П4 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима

, ЗБС и 

статут 

општи

не 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

водосн

абдева

ња 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

водосн

абдева

ња 

Степен 

покрив

. 

корисн

ика 

услуго

м (број  

домаћи

нстава 

обухва

ћених 

услуго

м у 

односу 

на 

укупни 

број 

домаћи

нстава 

у 

општи

ни 

  90

% 

90

% 

90

% 

3.200.0

00,00 

    3.200.00

0,00 

3.200.000

,00 

    3.200.00

0,00 

Прој

екат 

Изра

да 

водо

вода  

за  

ромс

ко 

насе

ље 

(По 

прог

раму 

ЈП 

Услу

га) 

0601-

П5 

Закон 

о 

комун

алним 

делатн

остима

, ЗБС и 

статут 

општи

не 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

водосн

абдева

ња 

Макси

мална 

могућа 

покрив

еност 

корисн

ика и 

терито

рије 

услуга

ма 

водосн

абдева

ња 

Степен 

покрив

. 

корисн

ика 

услуго

м (број  

домаћи

нстава 

обухва

ћених 

услуго

м у 

односу 

на 

укупни 

број 

домаћи

нстава 

у 

општи

ни 

  90

% 

90

% 

90

% 

650.000

,00 

    650.000,

00 

650.000,0

0 

    650.000,

00 

Прог

рам 

3. 

Лока

лни 

екон

омск

и 

разв

ој 

                  5.300.0

00,00 

0,0

0 

0,00 5.300.00

0,00 

6.102.667

,00 

0,00 1.616.261,

00 

7.718.92

8,00 

Подр

шка 

пост

ојећо

ј 

прив

реди 

1501-

0003 

Закон 

о 

лпкалн

ој 

самоу

прави 

Локал

ни 

акцион

и план 

Обезбе

ђивање 

стимул

ативно

г 

оквира 

за 

послов

ање и 

адеква

Повећа

ње  

запосл

ености 

на 

терито

рији 

града/о

пштин

е 

Број 

евиден

тирани

х 

незапо

слених 

лица 

на 

евиден

цији 

        3.300.0

00,00 

    3.300.00

0,00 

3.300.000

,00 

    3.300.00

0,00 
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за 

запош

њаваљ

е 

тног 

привре

дног 

амбије

нта за 

привла

чење 

инвест

иција 

НСЗ 

(разврс

таних 

по 

полу) 

Фина

нсијс

ка 

подр

шка 

лока

лном 

екон

омск

ом 

разво

ју 

1501-

0002 

Закон 

о 

лпкалн

ој 

самоу

прави 

Локал

ни 

акцион

и план 

за 

запош

њаваљ

е 

Обезбе

ђивање 

стимул

ативно

г 

оквира 

за 

послов

ање и 

адеква

тног 

привре

дног 

амбије

нта за 

привла

чење 

инвест

иција 

Повећа

ње  

запосл

ености 

на 

терито

рији 

града/о

пштин

е 

Број 

евиден

тирани

х 

незапо

слених 

лица 

на 

евиден

цији 

НСЗ 

(разврс

таних 

по 

полу)  

        2.000.0

00,00 

    2.000.00

0,00 

2.000.000

,00 

    2.000.00

0,00 

Реал

изац

ија 

проје

кта " 

Мере 

попу

лаци

оне 

поли

тике 

ЈЛС-

подр

шка  

прив

реди 

и 

пољо

прив

реди 

кроз 

екон

омск

о 

осна

жива

ње 

поро

дичи

х 

пољ. 

газди

нства 

и 

покр

етањ

е 

поро

дичн

ог 

бизн

иса   

1501 1501-

П1 

Повећа

ње  

запосл

ености 

на 

терито

рији 

града/о

пштин

е 

Број 

евиден

тирани

х 

незапо

слених 

лица 

на 

евиден

цији 

НСЗ 

(разврс

таних 

по 

полу) 

Број 

евиден

тирани

х 

незапо

слених 

лица 

на 

евиден

цији 

НСЗ 

(разврс

таних 

по 

полу)  

              0,00 802.667,0

0 

  1.616.261,

00 

2.418.92

8,00 

Прог

рам 

4.  

Разв

ој 

тури

зма 

                  3.399.0

00,00 

100

.00

0,0

0 

0,00 3.499.00

0,00 

3.399.000

,00 

100.

000,

00 

0,00 3.499.00

0,00 

Упра

вљањ

е 

разво

јем 

туриз

ма 

1502-

0001 

Закон 

о л.с. 

Локал

ни 

акцион

и план 

за 

запош

њаваљ

е 

Унапр

еђење 

турист

ичке 

понуде 

у 

граду/о

пштин

и 

Усвоје

ност и 

испуњ

ење 

циљева 

дефин

исаних  

у 

релева

нтној 

стратег

ији 

која се 

односи 

на 

туриза

м 

Прихо

ди од 

борави

шне 

таксе 

9915

0 

35

00

00 

40

00

00 

  12.000,

00 

100

.00

0,0

0 

  112.000,

00 

12.000,00 100.

000,

00 

  112.000,

00 
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Тури

стич

ка 

пром

оција 

1502-

0002 

Закон 

о 

лпкалн

ој 

самоу

прави 

ЗБС 

Унапр

еђење 

турист

ичке 

понуде 

у 

граду/о

пштин

и 

Усвоје

ност и 

испуњ

ење 

циљева 

дефин

исаних  

у 

релева

нтној 

стратег

ији 

која се 

односи 

на 

туриза

м  

Прихо

ди од 

борави

шне 

таксе 

9915

0 

35

00

00 

40

00

00 

  3.287.0

00,00 

    3.287.00

0,00 

3.287.000

,00 

    3.287.00

0,00 

Прој

екат 

прив

ођењ

е 

наме

ни 

објек

те 

бивш

их 

карау

ла  за 

разво

ј 

туриз

ма   

1502-

П1 

Закон 

о 

лпкалн

ој 

самоу

прави 

ЗБС 

Унапр

еђење 

турист

ичке 

понуде 

у 

граду/о

пштин

и 

Усвоје

ност и 

испуњ

ење 

циљева 

дефин

исаних  

у 

релева

нтној 

стратег

ији 

која се 

односи 

на 

туриза

м  

Прихо

ди од 

борави

шне 

таксе 

9915

0 

35

00

00 

40

00

00 

  100.000

,00 

0,0

0 

  100.000,

00 

100.000,0

0 

0,00   100.000,

00 

Прог

рам 

5.  

Разв

ој 

пољо

прив

реде 

                  14.085.

068,00 

0,0

0 

1.800.000

,00 

15.885.0

68,00 

14.085.06

8,00 

0,00 1.800.000,

00 

15.885.0

68,00 

Унап

ређе

ње  

усло

ва за 

пољо

прив

редн

у 

делат

ност 

0101-

0001 

0101-

0001 

Унапр

еђење 

пољоп

ривред

не 

произв

одње у 

граду/о

пштин

и 

Раст 

произв

одње и 

стабил

ност 

дохотк

а 

Број 

регист

ровани

х 

пољоп

ривред

них 

газдин

става  

1300 14

00 

15

00 

  9.385.0

68,00 

    9.385.06

8,00 

9.385.068

,00 

    9.385.06

8,00 

Подс

тицај

и 

пољо

прив

редн

ој 

прои

звод

њи 

0101-

0002 

0101-

0002 

Унапр

еђење 

пољоп

ривред

не 

произв

одње у 

граду/о

пштин

и 

Раст 

произв

одње и 

стабил

ност 

дохотк

а 

Број 

регист

ровани

х 

пољоп

ривред

них 

газдин

става  

20% 25

% 

    4.300.0

00,00 

0,0

0 

  4.300.00

0,00 

4.300.000

,00 

0,00   4.300.00

0,00 

Изгр

адња 

ЗОО 

објек

та 

0101-

П1 

0101-

П1 

Унапр

еђење 

пољоп

ривред

не 

произв

одње у 

граду/о

пштин

и 

Раст 

произв

одње и 

стабил

ност 

дохотк

а 

Број 

регист

ровани

х 

пољоп

ривред

них 

газдин

става  

20% 25

% 

    200.000

,00 

  1.000.000

,00 

1.200.00

0,00 

200.000,0

0 

  1.000.000,

00 

1.200.00

0,00 

Изгр

адња 

сточ

не 

пијац

е 

0101-

П2 

0101-

П2 

Унапр

еђење 

пољоп

ривред

не 

произв

одње у 

граду/о

пштин

и 

Раст 

произв

одње и 

стабил

ност 

дохотк

а 

Број 

регист

ровани

х 

пољоп

ривред

них 

газдин

става  

10 1     200.000

,00 

  800.000,0

0 

1.000.00

0,00 

200.000,0

0 

  800.000,00 1.000.00

0,00 

Прог

рам 

6.  

Зашт

ита 

живо

тне 

сред

ине 

                  18.350.

849,00 

0,0

0 

1.000.000

,00 

19.350.8

49,00 

18.350.84

9,00 

0,00 1.000.000,

00 

19.350.8

49,00 

Упра 0401- Закон Обезбе Унапре Број 2 3 3 4 2.800.0     2.800.00 2.800.000     2.800.00
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вљањ

е 

зашт

итом 

живо

тне 

сред

ине и 

прир

одни

х 

вред

ност

и 

0001 о 

заштит

и 

жив0т

не 

средин

е и 

ЗБС 

ђивање 

услова 

за 

одржи

ви 

развој 

локалн

е 

заједни

це 

одгово

рним 

односо

м 

према 

живот

ној 

средин

и; 

Ефика

сно и 

одржи

во 

управ

љање 

отпадн

им 

водама

; 

Одржи

во 

управ

љање 

отпадо

м 

ђење 

заштит

е 

природ

е 

подруч

ја која 

су 

прогла

шена 

заштић

еним 

подруч

јем III 

катего

рије 

00,00 0,00 ,00 0,00 

Праћ

ење 

квал

итета 

елем

ената 

живо

тне 

сред

ине 

0401-

0002 

Закон 

о 

заштит

и 

жив0т

не 

средин

е и 

ЗБС 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

одржи

ви 

развој 

локалн

е 

заједни

це 

одгово

рним 

односо

м 

према 

живот

ној 

средин

и; 

Ефика

сно и 

одржи

во 

управ

љање 

отпадн

им 

водама

; 

Одржи

во 

управ

љање 

отпадо

м 

Праће

ње у 

складу 

са 

пропис

аним 

законс

ким 

обавез

ама 

Број 

урађен

их 

монито

ринга 

0 1 2 2 250.000

,00 

    250.000,

00 

250.000,0

0 

    250.000,

00 

Зашт

ита 

прир

одни

х 

вред

ност

и и 

унап

ређе

ње 

подр

учја 

са 

прир

одни

м 

својс

твим

а 

0401-

0003 

Закон 

о 

заштит

и 

жив0т

не 

средин

е и 

ЗБС 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

одржи

ви 

развој 

локалн

е 

заједни

це 

одгово

рним 

односо

м 

према 

живот

ној 

средин

и; 

Ефика

сно и 

одржи

Унапре

ђење 

заштит

е 

природ

е 

Број 

подруч

ја која 

су 

прогла

шена 

заштић

еним 

подруч

јем III 

катего

рије 

2 3 3 4 2.286.4

54,00 

    2.286.45

4,00 

2.286.454

,00 

    2.286.45

4,00 
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во 

управ

љање 

отпадн

им 

водама

; 

Одржи

во 

управ

љање 

отпадо

м 

Упра

вљањ

е 

отпа

дним 

вода

ма 

0401-

0004 

Закон 

о 

заштит

и 

жив0т

не 

средин

е и 

ЗБС 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

одржи

ви 

развој 

локалн

е 

заједни

це 

одгово

рним 

односо

м 

према 

живот

ној 

средин

и; 

Ефика

сно и 

одржи

во 

управ

љање 

отпадн

им 

водама

; 

Одржи

во 

управ

љање 

отпадо

м 

Испуњ

ење 

обавез

а у 

складу 

са 

закони

ма у 

домену 

постоја

ња 

страте

шких и 

операт

ивних 

планов

а као и 

мера 

заштит

е 

Донет 

локалн

и 

еколо

шки 

акцион

и план 

не да да да 2.786.5

59,00 

    2.786.55

9,00 

2.786.559

,00 

    2.786.55

9,00 

Упра

вљањ

ље 

кому

налн

им 

отпа

дом 

0401-

0005 

Закон 

о 

заштит

и 

жив0т

не 

средин

е и 

ЗБС 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

одржи

ви 

развој 

локалн

е 

заједни

це 

одгово

рним 

односо

м 

према 

живот

ној 

средин

и; 

Ефика

сно и 

одржи

во 

управ

љање 

отпадн

им 

водама

; 

Одржи

во 

управ

љање 

отпадо

м 

Испуњ

ење 

обавез

а у 

складу 

са 

закони

ма у 

домену 

постоја

ња 

страте

шких и 

операт

ивних 

планов

а као и 

мера 

заштит

е 

Донет 

локалн

и 

еколо

шки 

акцион

и план 

не да     6.449.8

36,00 

    6.449.83

6,00 

6.449.836

,00 

    6.449.83

6,00 

Изра

да 

фека

лне 

кана

лиза

ције 

насе

0401-

П1 

Закон 

о 

заштит

и 

жив0т

не 

средин

е и 

Испуњ

ење 

обавез

а у 

складу 

са 

закони

ма у 

Испуњ

ење 

обавез

а у 

складу 

са 

закони

ма у 

Донет 

локалн

и 

еколо

шки 

акцион

и план 

не да     1.000.0

00,00 

  500.000,0

0 

1.500.00

0,00 

1.000.000

,00 

  500.000,00 1.500.00

0,00 
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ља 

Магу

рка и 

Изво

ршти

ца и 

насе

ља 

Добр

и 

Дол  

(По 

прог

раму 

ЈП 

Услу

га) 

ЗБС домену 

постоја

ња 

страте

шких и 

операт

ивних 

планов

а као и 

мера 

заштит

е 

домену 

постоја

ња 

страте

шких и 

операт

ивних 

планов

а као и 

мера 

заштит

е 

Изра

да 

фека

лне 

кана

лиза

ције 

насе

ља 

Ради

чевц

и  

(По 

прог

раму 

ЈП 

Услу

га)  

0401-

П2 

Закон 

о 

заштит

и 

жив0т

не 

средин

е и 

ЗБС 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

одржи

ви 

развој 

локалн

е 

заједни

це 

одгово

рним 

односо

м 

према 

живот

ној 

средин

и; 

Ефика

сно и 

одржи

во 

управ

љање 

отпадн

им 

водама

; 

Одржи

во 

управ

љање 

отпадо

м 

Испуњ

ење 

обавез

а у 

складу 

са 

закони

ма у 

домену 

постоја

ња 

страте

шких и 

операт

ивних 

планов

а као и 

мера 

заштит

е 

Донет 

локалн

и 

еколо

шки 

акцион

и план 

не да     500.000

,00 

  500.000,0

0 

1.000.00

0,00 

500.000,0

0 

  500.000,00 1.000.00

0,00 

Прој

екат 

коле

ктор 

фека

лне 

кана

лиза

ције 

града 

Боси

легра

да и 

села 

Рајчи

ловц

и  

(По 

прог

раму 

ЈП 

Услу

га) 

0401-

П3 

Закон 

о 

заштит

и 

жив0т

не 

средин

е и 

ЗБС 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

одржи

ви 

развој 

локалн

е 

заједни

це 

одгово

рним 

односо

м 

према 

живот

ној 

средин

и; 

Ефика

сно и 

одржи

во 

управ

љање 

отпадн

им 

водама

; 

Одржи

во 

управ

љање 

отпадо

м 

Развој 

локалн

е 

заједни

це у 

складу 

са 

усвоје

ном 

стратег

ијом 

развоја  

Усвоје

на 

стратег

ија 

развоја 

локалн

е 

заједни

це  

не да да да 200.000

,00 

0,0

0 

0,00 200.000,

00 

200.000,0

0 

0,00 0,00 200.000,

00 

Изра

да 

атмо

сфер

ске 

0401-

П4 

Закон 

о 

заштит

и 

жив0т

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

одржи

Испуњ

ење 

обавез

а у 

складу 

Донет 

локалн

и 

еколо

шки 

не да     578.000

,00 

    578.000,

00 

578.000,0

0 

    578.000,

00 
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кана

лиза

ције-

одво

дњав

ање 

насе

ља 

Магу

рка  

(По 

прог

раму 

ЈП 

Услу

га) 

не 

средин

е и 

ЗБС 

ви 

развој 

локалн

е 

заједни

це 

одгово

рним 

односо

м 

према 

живот

ној 

средин

и; 

Ефика

сно и 

одржи

во 

управ

љање 

отпадн

им 

водама

; 

Одржи

во 

управ

љање 

отпадо

м 

са 

закони

ма у 

домену 

постоја

ња 

страте

шких и 

операт

ивних 

планов

а као и 

мера 

заштит

е 

акцион

и план 

Изра

да 

атмо

сфер

ске 

кана

лиза

ције 

у 

улиц

и 

Хрис

то 

Боте

в у 

Боси

легра

ду-I 

део  I 

фазе  

(По 

прог

раму 

ЈП 

Услу

га) 

0401-

П5 

Закон 

о 

заштит

и 

жив0т

не 

средин

е и 

ЗБС 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

одржи

ви 

развој 

локалн

е 

заједни

це 

одгово

рним 

односо

м 

према 

живот

ној 

средин

и; 

Ефика

сно и 

одржи

во 

управ

љање 

отпадн

им 

водама

; 

Одржи

во 

управ

љање 

отпадо

м 

Испуњ

ење 

обавез

а у 

складу 

са 

закони

ма у 

домену 

постоја

ња 

страте

шких и 

операт

ивних 

планов

а као и 

мера 

заштит

е 

Донет 

локалн

и 

еколо

шки 

акцион

и план 

не да     1.500.0

00,00 

    1.500.00

0,00 

1.500.000

,00 

    1.500.00

0,00 

Прог

рам 

7.  

Путн

а 

инф

раст

рукт

ура 

                  73.054.

506,00 

0,0

0 

2.542.000

,00 

75.596.5

06,00 

73.054.50

6,00 

0,00 2.542.000,

00 

75.596.5

06,00 

Упра

вљањ

е 

саоб

раћај

ном 

инфр

астру

ктур

ом 

0701-

0001 

Закон 

о 

јавним 

путеви

ма, 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Закон 

о 

јавним 

набавк

ама и 

закон 

Унапр

еђење 

органи

зације 

саобра

ћаја и 

унапре

ђење 

саобра

ћајне 

инфрас

трукту

ре у 

локалн

ој 

самоуп

рави 

Развије

ност 

инфрас

трукту

ре у 

контек

сту 

доприн

оса 

социо-

економ

ском 

развоју 

Дужин

а 

изграђ

ених 

саобра

ћајниц

а које 

су у 

надлеж

ности 

града/о

пштин

е (у 

км) 

        434.506

,00 

    434.506,

00 

434.506,0

0 

    434.506,

00 
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о 

безбед

ности 

саобра

ћаја 

Одр

жава

ње 

путе

ва 

0701-

0002 

Закон 

о 

јавним 

путеви

ма, 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Закон 

о 

јавним 

набавк

ама и 

закон 

о 

безбед

ности 

саобра

ћаја 

Унапр

еђење 

органи

зације 

саобра

ћаја и 

унапре

ђење 

саобра

ћајне 

инфрас

трукту

ре у 

локалн

ој 

самоуп

рави 

Развије

ност 

инфрас

трукту

ре у 

контек

сту 

доприн

оса 

социо-

економ

ском 

развоју 

Дужин

а 

изграђ

ених 

саобра

ћајниц

а које 

су у 

надлеж

ности 

општи

не   

        71.000.

000,00 

  2.290.000

,00 

73.290.0

00,00 

71.000.00

0,00 

  2.290.000,

00 

73.290.0

00,00 

„Изг

радњ

а 

улиц

е 

изна

д 

стади

она 

са 

запад

не 

стран

е од 

улиц

е 

Душ

анов

е до 

улиц

е 

Кеја 

Драг

овиш

тица 

прем

а 

Рајчи

ловц

и“ 

0701-

П1 

Закон 

о 

јавним 

путеви

ма, 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Закон 

о 

јавним 

набавк

ама и 

закон 

о 

безбед

ности 

саобра

ћаја 

Унапр

еђење 

органи

зације 

саобра

ћаја и 

унапре

ђење 

саобра

ћајне 

инфрас

трукту

ре у 

локалн

ој 

самоуп

рави 

Развије

ност 

инфрас

трукту

ре у 

контек

сту 

доприн

оса 

социо 

Дужин

а 

изграђ

ених 

саобра

ћајниц

а које 

су у 

надлеж

ности  

        500.000

,00 

    500.000,

00 

500.000,0

0 

    500.000,

00 

„Изг

радњ

а 

улиц

е од 

улиц

е 

Радн

ичке 

до 

улиц

е 

22.де

цемб

ар“ 

0701-

П2 

Закон 

о 

јавним 

путеви

ма, 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Закон 

о 

јавним 

набавк

ама и 

закон 

о 

безбед

ности 

саобра

ћаја 

Унапр

еђење 

органи

зације 

саобра

ћаја и 

унапре

ђење 

саобра

ћајне 

инфрас

трукту

ре у 

локалн

ој 

самоуп

рави 

Развије

ност 

инфрас

трукту

ре у 

контек

сту 

доприн

оса 

социо 

Дужин

а 

изграђ

ених 

саобра

ћајниц

а које 

су у 

надлеж

ности  

oпшти

не   

        1.120.0

00,00 

    1.120.00

0,00 

1.120.000

,00 

    1.120.00

0,00 

Прој

екат 

безбе

дниј

и 

градо

ви 

изво

р 13) 

0701-

П3 

Закон 

о 

јавним 

путеви

ма, 

Закон 

о 

плани

рању и 

изград

њи 

Закон 

о 

јавним 

набавк

Унапр

еђење 

органи

зације 

саобра

ћаја и 

унапре

ђење 

саобра

ћајне 

инфрас

трукту

ре у 

локалн

ој 

Развије

ност 

инфрас

трукту

ре у 

контек

сту 

доприн

оса 

социо 

Дужин

а 

изграђ

ених 

саобра

ћајниц

а које 

су у 

надлеж

ности  

oпшти

не   

            252.000,0

0 

252.000,

00 

    252.000,00 252.000,

00 
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ама и 

закон 

о 

безбед

ности 

саобра

ћаја 

самоуп

рави 

Прог

рам 

8.  

Пред

шко

лско 

васп

итањ

е 

                  25.499.

639,00 

0,0

0 

10.485.84

5,00 

35.985.4

84,00 

25.499.63

9,00 

0,00 10.485.845

,00 

35.985.4

84,00 

Функ

цион

исањ

е 

пред

школ

ских 

устан

ова  

2001-

0001 

Законо 

предш

колско

м 

образо

вању и 

васпит

ању 

Омогу

ћавање 

обухва

та 

предш

колске 

деце у 

вртићи

ма 

Обезбе

ђени 

пропис

ани 

технич

ки 

услови 

за 

васпит

но 

образо

вни 

рад са 

децом 

Просеч

ан број 

деце у 

групи 

(јасле, 

предш

колски

,ппп) 

8 10     25.499.

639,00 

  3.064.000

,00 

28.563.6

39,00 

25.499.63

9,00 

  3.064.000,

00 

28.563.6

39,00 

Функ

цион

исањ

е 

пред

школ

ских 

устан

ова  

2001-

П1 

Законо 

предш

колско

м 

образо

вању и 

васпит

ању 

Омогу

ћавање 

обухва

та 

предш

колске 

деце у 

вртићи

ма 

Обезбе

ђење 

услова 

за рад 

јаслене 

групе 

обухва

т деце 

узраста 

од 1-3 

године 

0 10         7.421.845

,00 

7.421.84

5,00 

    7.421.845,

00 

7.421.84

5,00 

Прог

рам 

9.  

Осно

вно 

обра

зова

ње 

                  19.000.

000,00 

0,0

0 

0,00 19.000.0

00,00 

19.000.00

0,00 

0,00 0,00 19.000.0

00,00 

Функ

цион

исањ

е 

осно

вних 

школ

а 

2002-

0001 

Закон 

о 

основн

ом 

образо

вању и 

васпит

ању 

ЗБС 

Доступ

ност 

основн

ог 

образо

вања 

свој 

деци 

са 

терито

рије 

града/о

пштин

е у 

складу 

са 

пропис

аним 

станда

рдима 

Потпу

ни 

обухва

т 

основн

им 

образо

вањем 

и 

васпит

ањем 

Просеч

ан број 

деце 

који су 

обухва

ћени  

основн

им 

образо

вањем 

556 56

8 

    19.000.

000,00 

0,0

0 

  19.000.0

00,00 

19.000.00

0,00 

0,00   19.000.0

00,00 

Прог

рам 

10. 

Сред

ње 

обра

зова

ње 

                  4.922.8

30,00 

0,0

0 

0,00 4.922.83

0,00 

4.922.830

,00 

0,00 0,00 4.922.83

0,00 

Функ

цион

исањ

е 

сред

њих 

школ

а 

2003-

0001 

Закон 

о 

основа

ма 

систем

а 

образо

вања 

ЗБС 

Доступ

ност 

средње

г 

образо

вања у 

складу 

са 

пропис

аним 

станда

рдима 

и 

потреб

ама за 

образо

вним 

профи

Потпу

ни 

обухва

т 

средњи

м 

образо

вањем 

и 

васпит

ањем 

Просеч

ан број 

деце 

који су 

обухва

ћени  

средњи

м 

образо

вањем 

184 19

2 

    4.922.8

30,00 

0,0

0 

  4.922.83

0,00 

4.922.830

,00 

0,00   4.922.83

0,00 
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лима 

који 

одгова

рају 

циљев

има 

развоја 

града/о

пштин

е и 

привре

де 

Прог

рам 

11.  

Соци

јалн

а  и 

дечја 

зашт

ита 

                  108.769

.957,00 

0,0

0 

5.452.195

,00 

114.222.

152,00 

108.769.9

57,00 

0,00 8.866.668,

00 

117.636.

625,00 

Соци

јалне 

помо

ћи 

0901-

0001 

закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави, 

Закон 

о 

црвено

м 

крсту, 

Одлук

а о 

проши

реним 

прави

ма из 

област

и 

соција

лне 

заштит

е 

Обезбе

ђивање 

свеобу

хватне 

соција

лне 

заштит

е и 

помоћ

и 

најугр

ожениј

ем 

станов

ништв

у 

града/о

пштин

е 

Развој 

услуга 

соција

лне 

заштит

е које 

су у 

мандат

у 

локалн

е 

самоуп

раве 

којима 

се 

доприн

оси 

унапре

ђењу 

положа

ја 

грађан

а који 

припад

ају 

угроже

ним 

групам

а  

Број 

ванинс

титуци

онални

х 

услуга 

соција

лне 

заштит

е  

1450 19

50 

    25.550.

907,00 

0,0

0 

  25.550.9

07,00 

25.550.90

7,00 

0,00   25.550.9

07,00 

Прих

вати

лишт

а, 

прих

ватне 

стан

ице и 

друге 

врсте 

смеш

таја 

0901-

0002 

закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави, 

Закон 

о 

црвено

м 

крсту, 

Одлук

а о 

проши

реним 

прави

ма из 

област

и 

соција

лне 

заштит

е 

Обезбе

ђивање 

свеобу

хватне 

соција

лне 

заштит

е и 

помоћ

и 

најугр

ожениј

ем 

станов

ништв

у 

града/о

пштин

е 

јачање 

локалн

их  

ресурс

а за 

импле

ментац

ију 

стратег

ије 

развоја 

систем

а 

соција

лне  

заштит

е 

Донета 

Одлука  

о 

пружа

њу 

услуга 

соција

лне 

заштит

е 

        5.152.8

60,00 

    5.152.86

0,00 

5.152.860

,00 

    5.152.86

0,00 

Днев

не 

услуг

е у 

зајед

ници 

0901-

0003 

закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави,  

Одлук

а о 

проши

реним 

прави

ма из 

област

и 

соција

лне 

заштит

е 

Обезбе

ђивање 

свеобу

хватне 

соција

лне 

заштит

е и 

помоћ

и 

најугр

ожениј

ем 

станов

ништв

у 

града/о

пштин

е 

јачање 

локалн

их  

ресурс

а за 

импле

ментац

ију 

стратег

ије 

развоја 

систем

а 

соција

лне  

заштит

е 

Број 

ванинс

титуци

онални

х 

услуга 

соција

лне 

заштит

е  

8 10         1.900.527

,00 

1.900.52

7,00 

    3.190.000,

00 

3.190.00

0,00 

Акти

внос

0901-

0005 

закон 

о 

Обезбе

ђивање 

Развој 

услуга 

Број 

ванинс

        5.469.2

76,00 

    5.469.27

6,00 

5.469.276

,00 

    5.469.27

6,00 
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ти 

Црве

ног 

крста 

локалн

ој 

самоу

прави, 

Закон 

о 

црвено

м 

крсту, 

Одлук

а о 

проши

реним 

прави

ма из 

област

и 

соција

лне 

заштит

е 

свеобу

хватне 

соција

лне 

заштит

е и 

помоћ

и 

најугр

ожениј

ем 

станов

ништв

у 

града/о

пштин

е 

соција

лне 

заштит

е које 

су у 

мандат

у 

локалн

е 

самоуп

раве 

којима 

се 

доприн

оси 

унапре

ђењу 

положа

ја 

грађан

а који 

припад

ају 

угр.гру

пама  

титуци

онални

х 

услуга 

соција

лне 

заштит

е  

 

Подр

шка 

особ

ама 

са 

инва

лиди

тето

м-

соци

охум

анит

арни

м 

орга

низа

ција

ма 

0901-

0008 

закон 

о л. с,  

Одлук

а о 

проши

реним 

прави

ма из 

област

и 

соција

лне 

заштит

е 

Обезбе

ђивање 

свеобу

хватне 

соција

лне 

заштит

е и 

помоћ

и 

најугр

ожениј

ем 

станов

ништв

у 

града/о

пштин

е 

јачање 

локалн

их  

ресурс

а за 

импле

ментац

ију 

стратег

ије 

развоја 

систем

а 

соција

лне  

заштит

е 

Број 

ванинс

титуци

онални

х 

услуга 

соција

лне 

заштит

е  

8 10     1.361.6

34,00 

  2.000.000

,00 

3.361.63

4,00 

1.361.634

,00 

  4.125.000,

00 

5.486.63

4,00 

Прој

екат 

Ми 

смо 

ту да 

помо

гнем

о 

социј

ално 

угро

жени

м 

особ

ама 

0901-

П1 

закон 

о л. с,  

самоу

прави, 

Закон 

о 

црвено

м 

крсту, 

Одлук

а о 

проши

реним 

прави

ма из 

област

и 

соција

лне 

заштит

е 

Обезбе

ђивање 

свеобу

хватне 

соција

лне 

заштит

е и 

помоћ

и 

најугр

ожениј

ем 

станов

ништв

у 

града/о

пштин

е 

Развој 

услуга 

соција

лне 

заштит

е које 

су у 

мандат

у 

локалн

е 

самоуп

раве 

којима 

се 

доприн

оси 

унапре

ђењу 

положа

ја 

грађан

а који 

припад

ају 

угроже

ним 

групам

а  

Број 

ванинс

титуци

онални

х 

услуга 

соција

лне 

заштит

е  

1450 19

50 

    60.340.

366,00 

    60.340.3

66,00 

60.340.36

6,00 

    60.340.3

66,00 

Прој

екат 

Здра

встве

на 

помо

ћ у 

кући 

стари

јима 

и 

изне

могл

им 

лици

ма 

0901-

П2 

закон 

о л. с,  

, Закон 

о 

црвено

м 

крсту, 

Одлук

а о 

проши

реним 

прави

ма из 

област

и 

соција

лне 

заштит

е 

Обезбе

ђивање 

свеобу

хватне 

соција

лне 

заштит

е и 

помоћ

и 

најугр

ожениј

ем 

станов

ништв

у 

града/о

пштин

е 

Развој 

услуга 

соција

лне 

заштит

е које 

су у 

мандат

у 

локалн

е 

самоуп

раве 

којима 

се 

доприн

оси 

унапре

ђењу 

положа

Број 

ванинс

титуци

онални

х 

услуга 

соција

лне 

заштит

е  

1450 19

50 

    10.767.

360,00 

    10.767.3

60,00 

10.767.36

0,00 

    10.767.3

60,00 
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ја 

грађан

а који 

припад

ају 

угроже

ним 

групам

а  

Прој

екат"

Подр

шка 

прис

илни

м 

мигр

анти

ма и 

унап

ређе

ње 

систе

ма 

упра

вљањ

а 

мигр

ација

ма-

маши

не и 

опре

ма 

0901-

П5 

закон 

о л. с,  

, Закон 

о 

црвено

м 

крсту, 

Одлук

а о 

проши

реним 

прави

ма из 

област

и 

соција

лне 

заштит

е 

Обезбе

ђивање 

свеобу

хватне 

соција

лне 

заштит

е и 

помоћ

и 

најугр

ожениј

ем 

станов

ништв

у 

града/о

пштин

е 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

града/о

пштин

е у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има 

локалн

е 

самоуп

раве 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

            1.193.938

,00 

1.193.93

8,00 

    1.193.938,

00 

1.193.93

8,00 

Реал

изац

ија 

проје

кта-

Реко

нстр

укциј

а 

,сана

ција 

и 

адапт

ација 

зград

а 

здрав

ства- 

Стар

и 

стац

иона

р  

0901-

П6 

закон 

о л. с,  

, Закон 

о 

црвено

м 

крсту, 

Одлук

а о 

проши

реним 

прави

ма из 

област

и 

соција

лне 

заштит

е 

Обезбе

ђивање 

свеобу

хватне 

соција

лне 

заштит

е и 

помоћ

и 

најугр

ожениј

ем 

станов

ништв

у 

града/о

пштин

е 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

града/о

пштин

е у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има 

локалн

е 

самоуп

раве 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        127.554

,00 

  357.730,0

0 

485.284,

00 

127.554,0

0 

  357.730,00 485.284,

00 

Прог

рам 

12.  

При

марн

а 

здра

вств

ена 

зашт

ита 

                  14.275.

157,00 

0,0

0 

307.000,0

0 

307.000,

00 

14.275.15

7,00 

0,00 307.000,00 307.000,

00 

Функ

цион

исањ

е 

устан

ова 

прим

арне 

здрав

ствен

е 

зашт

ите 

1801-

0001 

Зсакон 

о 

здрав-

стве-

ној 

зашти-

ти 

Доступ

ност 

примар

не 

здравс

твене 

заштит

е у 

складу 

са 

национ

алним 

станда

рдима; 

Обезбе

ђивање 

и 

спрово

ђење 

активн

ости у 

област

има 

делова

ња 

јавног 

Унапре

ђење 

доступ

ности 

и 

правич

ности 

примар

не 

здравс

твене 

заштит

е  

број 

лекара 

на 

1000 

станов

ника 

23 10     14.075.

157,00 

0,0

0 

  14.075.1

57,00 

14.075.15

7,00 

0,00   14.075.1

57,00 
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здрављ

а 

ПА 

0002 

Спро

вође

ње 

акти

внос

ти 

из 

обла

сти 

друш

твен

е 

бриге 

за 

јавно 

здрав

ље 

Функ

цион

исањ

е 

уста

нова 

прим

арне 

здрав

стве

не 

заш

тит

е 

1801-

0002 

Зсакон 

о 

здрав-

стве-

ној 

зашти-

ти 

Доступ

ност 

примар

не 

здравс

твене 

заштит

е у 

складу 

са 

национ

алним 

станда

рдима; 

Обезбе

ђивање 

и 

спрово

ђење 

активн

ости у 

област

има 

делова

ња 

јавног 

здрављ

а 

Унапре

ђење 

доступ

ности 

и 

правич

ности 

примар

не 

здравс

твене 

заштит

е  

број 

лекара 

на 

1000 

станов

ника 

23 10     200.000

,00 

0,0

0 

  200.000,

00 

200.000,0

0 

0,00   200.000,

00 

Прој

екат 

наба

вка 

опре

ме за 

Дом 

Здра

вља 

у 

Боси

легра

ду 

1801-

П1 

Зсакон 

о 

здрав-

стве-

ној 

зашти-

ти 

Доступ

ност 

примар

не 

здравс

твене 

заштит

е у 

складу 

са 

национ

алним 

станда

рдима; 

Обезбе

ђивање 

и 

спрово

ђење 

активн

ости у 

обл. 

Дел. 

јавног 

здрављ

а 

Унапре

ђење 

доступ

ности 

и 

правич

ности 

примар

не 

здравс

твене 

заштит

е  

број 

лекара 

на 

1000 

станов

ника 

23 10       0,0

0 

307.000,0

0 

307.000,

00 

  0,00 307.000,00 307.000,

00 

Прог

рам 

13.  

Разв

ој 

култ

уре 

                  47.729.

497,00 

2.5

56.

000

,00 

4.361.004

,00 

4.361.00

4,00 

47.729.49

7,00 

2.55

6.00

0,00 

4.361.004,

00 

4.361.00

4,00 

Функ

цион

исањ

е 

лока

лних 

устан

ова 

култ

уре  

1201-

0001 

Закон 

о 

култур

и и 

библи

отечко

-

инфор

мацио

ној 

делатн

ости 

Очува

ње, 

унапре

ђење и 

предст

ављањ

е 

култур

ног-

истори

јског 

наслеђ

а, 

култур

не 

разнов

рсност

и, 

продук

ције и 

ствара

лаштва 

у 

локалн

ој 

Подсти

цање 

развоја 

култур

е кроз  

јачање 

капаци

тета 

устано

ва 

култур

е 

Проце

нат 

учешћа 

трошк

ова 

зарада  

у 

буџету  

устано

ва 

култур

е  

        36.715.

813,00 

1.1

66.

000

,00 

  37.881.8

13,00 

36.715.81

3,00 

1.16

6.00

0,00 

  37.881.8

13,00 
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заједни

ци; 

Оствар

ивање 

права 

грађан

а 

инфор

мисањ

е и 

унапре

ђење 

јавног 

инфор

м. 

Функ

цион

исањ

е 

лока

лних 

устан

ова 

култ

уре  

1201-

0002 

Закон 

о 

култур

и и 

библи

отечко

-

инфор

мацио

ној 

делатн

ости 

Очува

ње, 

унапре

ђење и 

предст

ављањ

е 

култур

ног-

истори

јског 

наслеђ

а, 

култур

не 

разнов

рсност

и, 

продук

ције и 

ствара

лаштва 

у 

локалн

ој 

заједни

ци; 

Оствар

ивање 

права 

грађан

а 

инфор

мисањ

е и 

унапре

ђење 

јавног 

инфор

м. 

Подсти

цање 

развоја 

култур

е кроз  

јачање 

капаци

тета 

устано

ва 

култур

е 

Проце

нат 

учешћа 

трошк

ова 

зарада  

у 

буџету  

устано

ва 

култур

е  

        8.735.0

00,00 

1.3

90.

000

,00 

  10.125.0

00,00 

8.735.000

,00 

1.39

0.00

0,00 

  10.125.0

00,00 

Подс

тицај

и 

култ

урно

м и 

умет

ничк

ом 

ствар

алаш

тву 

1201-

0003 

Закон 

о 

култур

и и 

библи

отечко

-

инфор

мацио

ној 

делатн

ости 

Очува

ње, 

унапре

ђење и 

предст

ављањ

е 

култур

ног-

истори

јског 

наслеђ

а, 

култур

не 

разнов

рсност

и, 

продук

ције и 

ствара

лаштва 

у 

локалн

ој 

заједни

ци; 

Оствар

ивање 

права 

грађан

а 

инфор

мисањ

е и 

унапре

ђење 

јавног 

инфор

Подсти

цање 

развоја 

култур

е кроз  

јачање 

капаци

тета 

устано

ва 

култур

е 

Проце

нат 

учешћа 

трошк

ова 

зарада  

у 

буџету  

устано

ва 

култур

е  

        550.000

,00 

    550.000,

00 

550.000,0

0 

    550.000,

00 
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м. 

Прој

екат 

"Срб

ија у 

ритм

у 

Евро

пе" 

1201-

П1 

Закон 

о 

култур

и и 

библи

отечко

-

инфор

мацио

ној 

делатн

ости 

Очува

ње, 

унапре

ђење и 

предст

ављањ

е 

култур

ног-

истори

јског 

наслеђ

а, 

култур

не 

разнов

рсност

и, 

продук

ције и 

ствара

лаштва 

у 

локалн

ој 

заједни

ци; 

Оствар

ивање 

права 

грађан

а 

инфор

мисањ

е и 

унапре

ђење 

јавног 

инфор

м. 

Подсти

цање 

развоја 

култур

е кроз 

јачање 

капаци

тета 

култур

не 

инфрас

трукту

ре 

Укупн

о 

издваја

ње за 

култур

у у 

оквиру 

локалн

ог 

буџета 

        700.000

,00 

    700.000,

00 

700.000,0

0 

    700.000,

00 

Реал

изац

ија 

проје

ката 

транс

гран

ичне 

сарад

ње"Б

алка

нска 

омла

динс

ка 

синт

еза" 

2138

762и

звор 

05 и 

2123

8 

изво

р 15 

1201-

П3 

Закон 

о 

култур

и и 

библи

отечко

-

инфор

мацио

ној 

делатн

ости 

Очува

ње, 

унапре

ђење и 

предст

ављањ

е 

култур

ног-

истори

јског 

наслеђ

а, 

култур

не 

разнов

рсност

и, 

продук

ције и 

ствара

лаштва 

у 

локалн

ој 

заједни

ци; 

Оствар

ивање 

права 

грађан

а 

инфор

мисањ

е и 

унапре

ђење 

јавног 

инфор

м. 

Подсти

цање 

развоја 

култур

е кроз 

јачање 

капаци

тета 

култур

не 

инфрас

трукту

ре 

Укупн

о 

издваја

ње за 

култур

у у 

оквиру 

локалн

ог 

буџета 

            2.160.000

,00 

2.160.00

0,00 

    2.160.000,

00 

2.160.00

0,00 

Реал

изац

ија 

проје

кта 

рено

вира

ње 

цркв

е у с. 

Изво

р 

1201-

П2 

Закон 

о 

култур

и и 

библи

отечко

-

инфор

мацио

ној 

делатн

ости 

Очува

ње, 

унапре

ђење и 

предст

ављањ

е 

култур

ног-

истори

јског 

наслеђ

очувањ

е 

култур

но 

истори

јских 

спомен

ика 

број 

ренови

раних 

објекат

а 

2 3         1.172.320

,00 

1.172.32

0,00 

    1.172.320,

00 

1.172.32

0,00 
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(изво

р 15) 

а, 

култур

не 

разнов

рсност

и, 

продук

ције и 

ствара

лаштва 

у 

локалн

ој 

заједни

ци; 

Оствар

ивање 

права 

грађан

а 

инфор

мисањ

е и 

унапре

ђење 

јавног 

инфор

м. 

Реал

изац

ија 

проје

кта 

Изгр

адња 

мале 

цркв

е у 

насе

љу 

Изво

ршти

ца 

1028

684 

изво

р 07 

и 

1028

684 

изво

р 01 

1201-

П4 

Закон 

о 

култур

и и 

библи

отечко

-

инфор

мацио

ној 

делатн

ости 

Очува

ње, 

унапре

ђење и 

предст

ављањ

е 

култур

ног-

истори

јског 

наслеђ

а, 

култур

не 

разнов

рсност

и, 

продук

ције и 

ствара

лаштва 

у 

локалн

ој 

заједни

ци; 

Оствар

ивање 

права 

грађан

а 

инфор

мисањ

е и 

унапре

ђење 

јавног 

инфор

м. 

очувањ

е 

култур

но 

истори

јских 

спомен

ика 

број 

ренови

раних 

објекат

а 

2 3     1.028.6

84,00 

  1.028.684

,00 

2.057.36

8,00 

1.028.684

,00 

  1.028.684,

00 

2.057.36

8,00 

Прог

рам 

14.  

Разв

ој 

спор

та и 

омла

дине 

                  48.375.

928,00 

0,0

0 

40.823.13

5,00 

89.199.0

63,00 

48.675.92

8,00 

0,00 40.823.135

,00 

89.499.0

63,00 

Подр

шка 

лока

лним 

спор

тски

м 

орга

низа

ција

ма, 

удру

жењ

има 

и 

савез

има 

1301-

0001 

Закон 

о 

спорту 

Обезбе

ђивање 

присту

па 

спорту 

и 

подрш

ка 

пројек

тима 

везани

м за 

развој 

спорта; 

Обезбе

ђивање 

услова 

Подсти

цање и 

креира

ње 

услова 

за 

бавље

ње 

спорто

м за 

све 

грађан

е 

општи

не 

Број 

спортс

ких 

органи

зација 

преко 

којих 

се 

оствар

ује 

јавни 

интере

с у 

област

и 

спорта 

8 8 9 9 39.475.

928,00 

    39.475.9

28,00 

39.475.92

8,00 

    39.475.9

28,00 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-243 

 

 

за 

развој 

и 

спрово

ђење 

омлади

нске 

полити

ке 

ПА 

Одр

жава

ње 

спор

тске 

инфр

астр

укту

ре 

1301-

0001 

Закон 

о 

спорту 

Обезбе

ђивање 

присту

па 

спорту 

и 

подрш

ка 

пројек

тима 

везани

м за 

развој 

спорта; 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

развој 

и 

спрово

ђење 

омлади

нске 

полити

ке 

Подсти

цање и 

креира

ње 

услова 

за 

бавље

ње 

спорто

м за 

све 

грађан

е 

општи

не 

Програ

м 

развоја 

спорта 

и 

акцион

и план 

развије

н на 

нивоу 

општи

не и 

усвојен 

од 

стране 

скупшт

ине 

не да да да 100.000

,00 

    100.000,

00 

100.000,0

0 

    100.000,

00 

Спро

вође

ње 

омла

динс

ке 

поли

тике-

канц

елар

ија  

1301-

0005 

Закон 

о 

спорту 

Обезбе

ђивање 

присту

па 

спорту 

и 

подрш

ка 

пројек

тима 

везани

м за 

развој 

спорта; 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

развој 

и 

спрово

ђење 

омлади

нске 

полити

ке 

Подрш

ка 

активн

ом 

укључ

ивању 

младих 

у 

различ

ите 

друшт

вене 

активн

ости 

Број 

младих 

жена 

корисн

ика 

услуга 

20 30 35 40 400.000

,00 

0,0

0 

1.000.000

,00 

1.400.00

0,00 

700.000,0

0 

0,00 1.000.000,

00 

1.700.00

0,00 

Прој

екат 

незав

ршен

их 

радо

ва , 

као и 

радо

ва на 

сана

цији 

оште

ћени

х 

пози

ција 

догра

дња 

по 

главн

ом 

проје

кту -

Спор

тска 

-

школ

ска 

сала 

у 

Боси

1301-

П1 

Закон 

о 

спорту 

Обезбе

ђивање 

присту

па 

спорту 

и 

подрш

ка 

пројек

тима 

везани

м за 

развој 

спорта; 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

развој 

и 

спрово

ђење 

омлади

нске 

полити

ке 

Подсти

цање и 

креира

ње 

услова 

за 

бавље

ње 

спорто

м за 

све 

грађан

е 

општи

не 

Програ

м 

развоја 

спорта 

и 

акцион

и план 

развије

н на 

нивоу 

општи

не и 

усвојен 

од 

стране 

скупшт

ине 

не да         12.418.44

9,00 

12.418.4

49,00 

    12.418.449

,00 

12.418.4

49,00 
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легра

ду  

прва 

фаза(

1156

2539 

изво

р 06 

и 

8559

10 

изво

р 13) 

Реал

изац

ија 

проје

кта  

"Изг

радњ

а 

градс

ког 

базен

а " 

8400

000 

изво

р 01, 

1600

0000- 

изво

р 7, 8 

000.0

00  

из 06 

и 

3404

686 

изво

р 08) 

1301-

П2 

Закон 

о 

спорту 

Обезбе

ђивање 

присту

па 

спорту 

и 

подрш

ка 

пројек

тима 

везани

м за 

развој 

спорта; 

Обезбе

ђивање 

услова 

за 

развој 

и 

спрово

ђење 

омлади

нске 

полити

ке 

Подсти

цање и 

креира

ње 

услова 

за 

бавље

ње 

спорто

м за 

све 

грађан

е 

општи

не 

Програ

м 

развоја 

спорта 

и 

акцион

и план 

развије

н на 

нивоу 

општи

не и 

усвојен 

од 

стране 

скупшт

ине 

не да     8.400.0

00,00 

  27.404.68

6,00 

35.804.6

86,00 

8.400.000

,00 

  27.404.686

,00 

35.804.6

86,00 

Прог

рам 

15.  

Лока

лна 

само

упра

ва 

                  101.712

.840,00 

0,0

0 

6.952.369

,00 

108.665.

209,00 

102.712.8

40,00 
0,00 

6.952.369,

00 

109.665.

209,00 

Функ

цион

исањ

е 

лока

лне 

само

упра

ве и 

градс

ких 

општ

ина 

0602-

0001 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

Обезбе

ђивање 

услуга 

јавне 

управе 

и 

оствар

ивање 

и 

заштит

а права 

грађан

а и 

јавног 

интере

са 

Одржи

во 

управ

љање 

финанс

ијама и 

админ

истрир

ање 

изворн

их 

приход

а 

локалн

е 

самоуп

раве 

Сервис

ирање 

обавез

а које 

проист

ичу из 

задужи

вања 

за 

финанс

ирање 

буџета 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

града/о

пштин

е у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има 

локалн

е 

самоуп

раве 

Однос 

броја 

запосл

ених у 

граду/о

пштин

и и 

законо

м 

утврђе

ног 

максим

алног 

броја 

запосл

ених 

153 16

0 

17

0 

180 80.536.

276,00 

  4.056.159

,00 

84.592.4

35,00 

81.536.27

6,00   

4.056.159,

00 

85.592.4

35,00 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-245 

 

 

и 

управ

љање 

јавним 

дугом 

Пружа

ње 

ефикас

не 

интерв

енције, 

ублажа

вање 

послед

ица и 

обезбе

ђење 

снабде

веност

и и 

стабил

ности 

на 

тржиш

ту у 

случај

у 

ванред

них 

ситуац

ија 

ПА 

0002  

Месн

е 

зајед

нице 

0602-

0002 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

Обезбе

ђивање 

услуга 

јавне 

управе 

и 

оствар

ивање 

и 

заштит

а права 

грађан

а и 

јавног 

интере

са 

Одржи

во 

управ

љање 

финанс

ијама и 

админ

истрир

ање 

изворн

их 

приход

а 

локалн

е 

самоуп

раве  

Обезбе

ђено 

задово

љавањ

е 

потреб

а и 

интере

са 

локалн

ог 

станов

ништв

а 

делова

њем 

месних 

заједни

ца 

Број 

инициј

атива 

/предл

ога 

месних 

заједни

ца 

према 

општи

ни у 

вези са 

питањ

има од 

интере

са за 

локалн

о 

станов

ништв

о 

        3.217.9

02,00 

    3.217.90

2,00 

3.217.902

,00     

3.217.90

2,00 

Опш

тинс

ко 

јавно 

прав

обра

нила

штво 

0602-

0004 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

Обезбе

ђивање 

услуга 

јавне 

управе 

и 

оствар

ивање 

и 

заштит

а права 

грађан

а и 

јавног 

интере

са  

Заштит

а 

имови

нских 

права 

и 

интере

са 

Број 

решен

их 

предме

та у 

односу 

на 

укупан 

број 

предме

та на 

годиш

њем 

нивоу 

0 10 10 10 1.282.1

00,00 

0,0

0 

  1.282.10

0,00 

1.282.100

,00 0,00   

1.282.10

0,00 

ПА 

прог

рами 

наци

онал

них 

мањ

ина 

0602-

0007 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

Обезбе

ђивање 

услуга 

јавне 

управе 

и 

оствар

ивање 

и 

заштит

а права 

грађан

а и 

Оствар

ивање 

права 

национ

алних 

мањин

а у 

локалн

ој 

заједни

ци 

Проце

нат 

оствар

ења 

програ

ма 

национ

алних 

мањин

а који 

се 

финанс

ира из 

70 90 10

0 

100 8.473.1

34,00 

0,0

0 

  8.473.13

4,00 

8.473.134

,00 0,00   

8.473.13

4,00 
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јавног 

интере

са 

Одржи

во 

управ

љање 

финанс

ијама и 

админ

истрир

ање 

изворн

их 

приход

а 

локалн

е 

самоуп

раве  

буџета 

града/о

пштин

е 

ПА 

Теку

ћа 

буџе

тска 

резер

ва 

0602-

0009 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

Обезбе

ђивање 

услуга 

јавне 

управе 

и 

оствар

ивање 

и 

заштит

а права 

грађан

а и 

јавног 

интере

са 

Одржи

во 

управ

љање 

финанс

ијама и 

админ

истрир

ање 

изворн

их 

приход

а 

локалн

е 

самоуп

раве 

Сервис

ирање 

обавез

а које 

проист

ичу из 

задужи

вања 

за 

финанс

ирање 

буџета 

и 

управ

љање 

јавним 

дугом 

Пружа

ње 

ефикас

не 

интерв

енције, 

ублажа

вање 

послед

ица и 

обезбе

ђење 

снабде

веност

и и 

стабил

ности 

на 

тржиш

ту у 

случај

у 

ванред

них 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

града/о

пштин

е у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има 

локалн

е 

самоуп

раве 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        5.000.0

00,00 

0,0

0 

  5.000.00

0,00 

5.000.000

,00 0,00   

5.000.00

0,00 
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ситуац

ија 

ПА 

Ста

лна 

буџе

тска 

резер

ва 

0602-

0010 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

Пружа

ње 

ефикас

не 

интерв

енције, 

ублажа

вање 

послед

ица и 

обезбе

ђење 

снабде

веност

и и 

стабил

ности 

на 

тржиш

ту у 

случај

у 

ванред

них 

ситуац

ија 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

града/о

пштин

е у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има 

локалн

е 

самоуп

раве 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        315.000

,00 

0,0

0 

  315.000,

00 

315.000,0

0 0,00   

315.000,

00 

Ванр

едне 

ситу

ације 

0602-

0015 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

ублажа

вање 

послед

ица и 

обезбе

ђење 

снабде

веност

и и 

стабил

ности 

на 

тржиш

ту у 

случај

у 

ванред

них 

ситуац

ија 

Изград

ња 

ефикас

ног 

превен

тивног 

систем

а 

заштит

е и 

спасав

ања на 

избега

вању 

послед

ица ел.  

и 

других 

непого

да 

Број 

иденти

фикова

них 

објекат

а 

критич

не 

инфрас

трукту

ре 

0 2 4 4 900.000

,00 

  1.800.000

,00 

2.700.00

0,00 

900.000,0

0   

1.800.000,

00 

2.700.00

0,00 

Унап

ређе

ње 

оства

рива

ња 

прав

а 

бугар

ске 

наци

онал

не 

мањи

не у 

општ

ини 

Боси

легра

д-

изво

р 01 

15 

0602-

П1 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

 

Обезбе

ђивање 

услуга 

јавне 

управе 

и 

оствар

ивање 

и 

заштит

а права 

грађан

а и 

јавног 

интере

са 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        548.428

,00 

  1.096.210

,00 

1.644.63

8,00 

548.428,0

0   

1.096.210,

00 

1.644.63

8,00 

израд

а 

план

а 

прев

енти

вних 

мера 

и 

проц

ене 

угро

жено

сти-

изво

р 7 

0602-

П2 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

ублажа

вање 

послед

ица и 

обезбе

ђење 

снабде

веност

и и 

стабил

ности 

на 

тржиш

ту у 

случај

у 

ванред

них 

ситуац

ија 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        590.000

,00 

    590.000,

00 

590.000,0

0     

590.000,

00 

израд

а 

0602-

П3 

Закон 

о 

ублажа

вање 

Одржи

во 

Број 

донети

        700.000

,00 

    700.000,

00 

700.000,0

0     

700.000,

00 
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студ

ије 

акуст

ично

сти-

изво

р 7 

локалн

ој 

самоу

прави 

послед

ица и 

обезбе

ђење 

снабде

веност

и и 

стабил

ности 

на 

тржиш

ту у 

случај

у 

ванред

них 

ситуац

ија 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

Изра

да 

акта 

о 

проц

ени 

ризи

ка и 

зашт

ите 

лица, 

имов

ине и 

посл

овањ

а за 

зград

е 

Опш

тине 

Боси

легра

д  и 

фабр

ике 

Кобо

с и 

чара

паре 

0602-

П4 

Закон 

о 

локалн

ој 

самоу

прави 

ублажа

вање 

послед

ица и 

обезбе

ђење 

снабде

веност

и и 

стабил

ности 

на 

тржиш

ту у 

случај

у 

ванред

них 

ситуац

ија 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        150.000

,00 

    150.000,

00 

150.000,0

0     

150.000,

00 

Прог

рам 

16.  

Пол

итич

ки 

сист

ем 

лока

лне 

само

упра

ве 

2101-

0001 

  Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        30.143.

583,00 

0,0

0 

0,00 30.143.5

83,00 

30.143.58

3,00 0,00 0,00 

30.143.5

83,00 

Функ

цион

исањ

еску

пшти

не 

2101-

0001 

Статут 

општи

не ЗБС 

и 

Закон 

о ЛС 

Обављ

ање 

основн

их 

функц

ија 

изборн

их 

органа 

локалн

е 

самоуп

раве 

Функц

иониса

ње 

скупш

тине 

Број 

седниц

а 

скупшт

ине 

16 15 14 10 11.298.

656,00 

    11.298.6

56,00 

11.298.65

6,00     

11.298.6

56,00 

Функ

цион

исањ

е 

извр

шни

х 

орга

на 

2101-

0002 

Статут 

општи

не ЗБС 

Закон 

о ЛС 

Обављ

ање 

основн

их 

функц

ија 

изборн

их 

органа 

локалн

е 

самоуп

раве 

Функц

иониса

ње 

изврш

них 

органа 

Број 

седниц

а 

изврсн

их 

органа 

        17.559.

827,00 

    17.559.8

27,00 

17.559.82

7,00     

17.559.8

27,00 

Функ

цион

исањ

е 

2101-

0003 

Статут 

општи

не ЗБС 

и 

Обављ

ање 

основн

их 

Функц

иониса

ње 

изврш

Број 

донети

х  

аката 

0 10 12 13 1.285.1

00,00 

    1.285.10

0,00 

1.285.100

,00     

1.285.10

0,00 
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извр

шни

х 

орга

на 

Закон 

о ЛС 

функц

ија 

изборн

их 

органа 

локалн

е 

самоуп

раве 

них 

органа 

органа 

и 

служби  

опш 

Прог

рам 

17. 

Енер

гетс

ка 

ефик

асно

ст и 

обно

вљи

ви 

изво

ри 

енер

гије 

501  закон о 

енерге

тици 

Закон 

о 

ефикас

ном 

кориш

ћењу 

енергиј

е 

закон о 

енерге

тици 

Закон 

о 

ефикас

ном 

кориш

ћењу 

енергиј

е 

Актив

ности 

у 

област

и 

зграда

рства 

        3.785.0

00,00 

0,0

0 

5.924.864

,00 

9.709.86

4,00 

3.785.000

,00 0,00 

5.924.864,

00 

9.709.86

4,00 

„Изр

ада 

елект

роин

стала

ција 

за 

потр

ебе 

уград

ње 

клим

а 

уређа

ја на 

зград

и 

општ

ине 

Боси

легра

д“  

0501

П-1 

Закон 

о 

ефикас

ном 

кориш

ћенју 

енерги

је 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надл. и 

послов

ма л.с 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        1.050.0

00,00 

    1.050.00

0,00 

1.050.000

,00     

1.050.00

0,00 

Заме

на 

спољ

них 

проз

ора и 

врата 

и 

уград

ња 

клим

а 

уређа

ја на 

зград

и 

општ

ине 

Боси

легра

д--

изво

р 01 

и 

изво

р 07 

0501

П-2 

Закон 

о 

ефикас

ном 

кориш

ћенју 

енерги

је 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

            1.771.920

,00 

1.771.92

0,00 

372.000,0

0   

5.424.864,

00 

5.796.86

4,00 

Заме

на 

пост

ојећи

х  

свети

љки 

улич

ног 

освет

љења 

ЛЕД 

свети

љкам

а у 

општ

ини 

Боси

легра

д 

0501

П-3 

Закон 

о 

ефикас

ном 

кориш

ћенју 

енерги

је 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

града/о

пштин

е у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л-

не 

самоуп

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има 

л.с. 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        372.000

,00 

  3.652.944

,00 

4.024.94

4,00 

2.363.000

,00     

2.363.00

0,00 
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раве 

Изра

да 

проје

ката 

и пр. 

Доку

мент

ације 

"мал

а 

фото

напо

нска 

сол. 

Ел.ра

на на 

кров

у 

прои

з. 

Обје

ката"

суша

ре"Б

осил

еград

-

изво

р 07 

0501

П-4 

Закон 

о 

ефикас

ном 

кориш

ћенју 

енерги

је 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Одржи

во 

управн

о и 

финанс

ијско 

функц

иониса

ње 

општи

не у 

складу 

надлеж

ностим

а и 

послов

има л.с 

Број 

донети

х  

аката 

органа 

и 

служби 

града/о

пштин

е 

        2.363.0

00,00 

  500.000,0

0 

2.863.00

0,00 

    500.000,00 

500.000,

00 

УКУ

ПНИ 

ПРО

ГРА

МС

КИ 

ЈАВ

НИ 

РАС

ХОД

И  

                  563.055

.085,00 

2.6

56.

000

,00 

121.402.8

72,00 

687.113.

957,00 

547.302.0

76,00 

2.65

6.00

0,00 

128.687.10

6,00 

678.645.

182,00 

 

 

IV.ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 8. 

 У складу са Закономо начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном секто-

ру(„Службени гласникРС“, број 68/2015 и 81/2016-

Одлука УС) број запослених код корисника буџета 

неможе прећи максималан број запослених на нео-

дређено и одређено време и то: 

- Запослених у локалној администрацији на 

неодређено време; 39 

- Запослених у локалној администрацији на 

одређено време; 10 

- 6 постављена лица (начелник  и заменик  на-

челника ОУ, секретар СО и 2 помоћника 

председника, и јавни правобранилац)-3 улазе 

у максималан број запослених 

- 11 изабрана лица Председник и заменик 

председника Општине  председник СО и 8 

члана ОВ 

- Запослених у предшколским установама на 

неодређено време 9 (8запослена и директор) 

- Запослених у предшколским установама на 

одређено време 10 

- Запослених у установама културе Центар 

културе 16 (15 и директор) 

- Запослених у установама културе Центар 

културе  на одређено време 10 

-  Народна Библиотека  на неодређено време 

8(7 и директор) 

- Запослених у Народна Библиотека  на одре-

ђено време 10 

- Запослених у Јавним предузећима:  

- ЈП Услуга на неодређено време 26( 25 и ди-

ректор) и одређено време 10 

-  ЈП за грађевинско земљиште и путеве на не-

одређено време 54 (53 и директор) и одређе-

но време 10 

- Ветеринарска амбуланта на неодређено вре-

ме 5 (4 и директор) и  одређено време  10 

 У овојОдлуци о буџету средства за плате се 

обезбеђују за број запослених из става 1. Овог чла-

на. 

 

Члан 9. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је 

председник општине 

 Наредбодавац за извршење буџета је пред-

седник општине 

 

Члан 10. 

 Наредбодавац директних ииндиректних ко-

рисника буџетских средстава је функционер (руко-

водилац), односно лице које је одговорно за управ-

љање средствима, преузимање обавеза, издавање 

налога за плаћање који се извршавају из средстава 
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органа, као и за издавање налога за уплату средста-

ва који припадају буџету. 

 

Члан11. 

 За законито и наменско коришћење средста-

ва распоређених овом Одлуком, поред  функционе-

ра односно руководиоца директних и индиректних 

корисника буџетских средстава, одговоран је начел-

ник општинске управе. 

 

 

Члан 12. 

 Локални орган управе надлежан за финасије 

обавезан је да редовно прати извршење буџета и 

најмање двапут годишње информише председника 

општине/ општинско веће, а обавезно у року од 

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по доношењу 

извештаја из става 1. Овог члана, председник 

општине/ општинско веће усваја и доставља извеш-

таје СO. 

 Извештај садржи и одступања између усвоје-

ног буџета и извршења и образложење великих 

одступања. 

 

Члан 13. 

 Одлуку о промени апропријације из општих 

прихода буџета и преносу апропријације у текућу 

буџетску резерву, у складу са чланом 61. ЗБС доно-

си Општинско веће. 

 

Члан 14. 

 Решење о употрби текуће буџетске и сталне 

буџетске резерве на предлог органауправе надлеж-

ногза финансије уз захтев корисника  доноси 

општинско веће. 

 

Члан 15. 

 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу 

са чланом 64. ЗБС доноси општинско веће 

 

Члан 16. 

 Општинско веће одговорно је за спровођење 

фискалне политике и управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и издацима на 

начин који је у складу са ЗБС. 

 Овлашћује се председник општине да, у 

складу са чланом 27 закона о буџетском систему, 

може поднети захтев министарству надлежном за 

послове финансија за одобрење фискалног дефици-

та изнад утврђеног дефицита од 10%,уколико је ре-

зултат реализација јавних инвестиција. 

Члан 17. 

 Новчана средства буџета директних и инди-

ректних корисника средстава буџета, као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у кон-

солидовани рачун трезора општине, воде се и депо-

нују на консолидованом рачуну трезора. 

 

Члан 18. 

 Распоред и коришћење средстава вршиће се 

у 2019.години по посебном акту  (решењу) који до-

носи председник општине , на предлог надлежног 

органа за финансије у оквиру следећих раздела: 

Раздео један- Скупштина општине 

 За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

председник скупштине општине или његов заменик, 

уз пратећу оргиналну документацију претходно 

припремљену и контролисану од стране секретара 

скупштине општине. 

Раздео два- Председник  

 За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

председник општине или његов заменик, уз пратећу 

оргиналну документацију претходно припремљену 

и контролисану од стране одговорног лица задуже-

ног за скупштинске послове  

Раздео 3- Општинско веће 

 За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

председник општине или лице које он овласти из ов, 

уз пратећу оргиналну документацију претходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног 

лица задуженог за скупштинске послове  

Раздео4  Јавни Правобранилац 

За коришћење средстава из одобрених апропријаци-

ја у оквиру овог раздела захтеве подноси  одговорно 

лице корисника уз пратећу оргиналну документаци-

ју претходно припремљену и контролисану од стра-

не одговорног лица задуженог за  ове послове 

Раздео 5 Општинска управа 

 За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела, везаних за функци-

ју 130, захтеве подноси начелник Општинске управе 

или лице које га мења, уз пратећу оргиналну доку-

ментацију претходно припремљену и контролисану 

одстране одговорног лица рачуноводства, а за ко-

ришћење средстава из одобрених апропријација у 

оквиру овог раздела, везаних за остале функције 

захтеве подносе  руководиоци корисника  или њи-

хови заменици, уз пратећу књиговодствену доку-

ментацију (копије истих  оверени од стране одго-

ворног лица корисника), претходно припремљену и 

контролисану од стране одговорних лица тих буџет-

ских корисника. 
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 Руководиоци корисника или њихови замени-

ци су директно одговорни Председнику општине за 

коришћење средстава из одобрених апропријација. 

 Сви захтеви из овог члана се подносе Трезо-

ру локалне власте 

 У случајевима када буџетски корисник  на-

мерава да покрене поступак јавних набавки, у окви-

ру додељених апропријација, за текуће поправке и 

одржавање објеката, капитално одржавање и 

изградњу објеката и куповину опреме (економска 

класификација 425, 511 и 512), исти је обавезан да 

прибаве сагласност ОВ.По спроведеном поступку 

јавних набавки буџетски корисник ће поднети ЗПТ 

трезору локалне власти. 

 На захтев Трезора корисници су дужни да 

доставе на увид и друге податке који су неопходни 

ради преноса  средстава из трезора. 

 Шеф рачуноводства и одговорно лице на 

пословима трезора врше интерну контролу о оправ-

даности и законитости поднетих докумената на 

плаћање из средстава буџета, на основу одобрених 

апропријација из ове одлуке, финасијских планова  

и програма и утврђених квота за сваког буџетског 

корисника. 

 

Члан 19. 

 Обавезе које преузимају  директни и инди-

ректни корисници буџетских средстава морају 

одговарати апропријацији која им је за ту намену 

овом одлуком одобрена и пренета. 

 Изузетно, корисници из става 1. Овог члана, 

у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему 

могу преузимати обавезе по уговорима који се од-

носе на капиталне издатке и који захтевају плаћање 

у више година, на захтев овлашћеног лица корисни-

ка, уз сагласност општинског већа, а највише до 

износа исказаних у плану капиталних издатака из 

члана 4ове одлуке.. 

  Корисници средстава буџета општине 

Босилеград обавезни су да, пре покретања поступка 

јавне набавке за преузимање обавеза по основу уго-

вора за капиталне пројекте прибаве сагласност 

општинског већа. 

 

Члан 20. 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају битиизвршене искључиво на  принципу го-

товинске основе са консолидованог рачуна трезора, 

осим ако је законом,односно актом владе предвиђен 

другачији метод. 

 

Члан21. 

 Корисници средстава буџета општине Боси-

леград преузимају обавезе на основу  писаног уго-

вора или другог правног акта, уколико законом није 

другачије прописано 

Плаћање из буџета неће се вршити уколико нису 

поштоване процедуреутврђене чланом 56.став3. 

закона о буџетском систему. 

 

Члан 22. 

 Корисници буџетских средстава приликом 

додељивања уговорао набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевинских радова, морају 

да поступе у складу са законом о јавним набавка-

ма(„Службени гласникРС“,број124/2012, 14/2015 и 

68/2015). 

 Јавна набавка мале вредности, у смислу чла-

на 39.Закона о јавним набавкама сматра се набавка 

истоврсних добара, услуга или радова чија укупна 

процењена вредност на годишњемнивоу нижа од  

динара. 

 

Члан 23. 

 Обавезе према корисницима буџетских сред-

става извршавају се сразмерно оствареним прима-

њима буџета. Ако се у току године примања смање, 

издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: 

Обавезе утврђене законским прописима на постоје-

ћем нивоу и минимални стални трошкови неопход-

ни за несметано функционисање корисника буџет-

ских средстава. 

 

Члан 24. 

 Средства распоређена за финансирање рас-

хода и издатака корисника буџета, преносе се на 

основу њиховог захтева и у складу са одобреним 

квотама  тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници буџета су дужни да доставе 

комплетну документацију за плаћање(копије) уз 

оргиналан потпис оверава и одобрава од стране 

одговорног лица. 

 

Члан 25. 

 Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора могу се инвестирати  у 2019, години само у 

складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, 

при чему се ускладу са истим чланом Закона Пред-

седник општине, односно лице које он овласти, 

одговорни зс ефикасност и сигурност тог нвестира-

ња. 

 

Члан 26 

 Општинско веће донеће програм  рационали-

зације којим ће обухватити све кориснике јавних 

средстава, укључујући и одређене критеријуме за 

извршење тог програма, и отоме обавестити СО. 

Корисник средстава неможе без претходне 

сагласности председника општине, засновати радни 
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однос са новим лицима до краја 2019.године, уко-

лико средства потребна за исплату плататих лица 

нису обезбеђена уоквиру износа средстава која су, у 

складу са овом одлуком, предвиђена за платетом 

буџетском кориснику и програмом рационализације 

из става 1. Овог члана 

 

Члан 27. 

Директни индиректни корисници буџетских 

средстава у 2019.години обрачунату исправку вред-

ности нефинансијске имовине исказују на терет ка-

питала, односно не исказију  расход амортизацијеи 

употребе средстава за рад. 

 

Члан 28 

За финансирање дефицита текуће ликвидно-

сти , који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, председ-

ник општине може се задужити у складу са  одред-

бама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени 

гласник РС“, број 61/2005,107/2009 и 78/2011 и 

68/2015). 

 

Члан 29. 

Корисници буџетских средстава пренеће на 

рачун извршења буџета до 31. Децембра 

2018,године, средства којани су утрошена за финан-

сирање расхода у 2018.години, која су овим кори-

сницима пренета у складу са  одлуком о буџету 

општине Босилеград за 2018.годину. 

 

Члан30. 

Изузетно да се у буџету општине Босилеград 

из другог буџета (Републике,) определе актом на-

менска трансферна средства укључујући и наменска 

трансферна средства за надокнаду штете насталу 

услед елементарних непогода, као и у случају уго-

варања донација, чији износи нису могли бити поз-

нати у поступку доношења ове одлуке, Органуправе 

надлежан за финансије уз сагласност Општинског 

већа  на основу тог акта отвара одговарајуће апро-

пријације за извршење расхода по том основу, у 

складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

 

Члан31. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора 

за реализацију обавезе других корисника јавних 

средстава, у смислу закона о буџетском систему, 

који су укључени у систем консолидованог рачуна 

трезора, неће се вршити уколико  ови корисници 

нису добили сагласност на фп на начин прописан 

законом, Односно актом СО и уколико тај план ни-

су доставили управи за трезор. 

 

Члан 32. 

У буџетској 2019.години неће се вршити 

обрачун и исплата божићних, годишњих и других 

врста накнада и бонуса предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима, за директне 

и индиректне кориснике средстава буџета, осим 

јубиларних награда  за запослене које су то право 

стекли у 2019.години. 

 

Члан 33. 

Корисник буџетских средстава који одређени 

расход извршава из других извора и примања, који 

нису општи извор буџета (извор 01-приходи буџе-

та)обавезе може преузимати само до нивоа оства-

рења тих прихода или примања уколико је ниво 

остварених прихода и примања мањи од одобрених 

апропријација. 

Корисник буџетских средстава код кога у то-

ку године дође до умањења одобрених апропријаци-

ја из разлога извршења принудне наплате, за износ 

умањења предузеће одговарајуће мере у циљу при-

лагођавања преузете обавезе, тако што ће предло-

жити умањење обавезе, односно продужење угово-

реног рока за плаћање или отказати уговор. 

 

Члан 34. 

Приоритет у извршењу расходаза  робу и 

услуге Корисника буџетских средстава имају расхо-

ди за сталне трошкове, трошкови текућих поправки 

и одржавање и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 

обавезе настале по основу сталних трошкова, тро-

шкова текућих поправки и одржавања, материјала, 

као и по основу капиталних издатака измире у року 

утврђеним законом који регулише рокове измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику 

и доставити министарству надлежном за послове 

финансија. 

 

Члан 36. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће  објављена у „Службеном гласнику града Вра-

ња“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019. године, број:06-25/2019 

       

                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

 Славчо Владимиров,с.р. 
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 Табела 1. 

 Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

411 И 412 

Ре

дн

и 

бр

ој 

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне 

власти 

Број запослених 

у октобру 2018. 

године 

Запослени који су 

одсутни са рада у 

октобру 2018. 

године (по основу 

боловања, пл. 

одсуства, непл. 

одсуства и сл.) 

Укупан број 

запослених у 

октобру 2018. 

године 

Планирани број 

запослених на 

дан 01.01.2019. 

године 

Планирано 

увећање броја 

запослених до 1. 

децембра 2019. 

године 

Планирано смањење 

броја запослених до 1. 

децембра 2019. године 

Укупан број 

запослених 1. 

децембра 2019. 

Године 

Бро

ј 

зап

осл

ени

х на 

нео

дре

ђен

о  

Бр

ој 

зап

осл

ени

х 

на 

одр

еђе

но  

Уку

пан 

број 

запо

слен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Ук

уп

ан 

бр

ој 

за

по

сл

ен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Ук

уп

ан 

бр

ој 

за

по

сл

ен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Бр

ој 

за

по

сл

ен

их 

на 

од

ре

ђе

но  

Ук

уп

ан 

бр

ој 

за

по

сл

ен

их 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Бр

ој 

за

по

сл

ен

их 

на 

од

ре

ђе

но  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запос

лени

х на 

неод

ређе

но  

Број 

запосл

ених 

на 

одређе

но  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Бр

ој 

зап

осл

ени

х 

на 

нео

дре

ђен

о  

Бр

ој 

зап

ос

ле

ни

х 

на 

од

ре

ђе

но  

Укуп

ан 

број 

запос

лених 

1 2 3 4 
5(3+

4) 
6 7 

8(6

+7

) 

9 10 11 12 13 

14(

12

+1

3) 

15 16 
17(15+

16) 
18 19 

20(18+

19) 
21 22 

23(21

+22) 

1 

Органи и службе 

локалне власти 31 21 52 0 0 0 31 21 52 31 21 52 8 7 15 0 1 1 39 27 66 

      Изабрана лица   10 10   0 0   10 10   10 10   1 1   0 0   11 11 

      Постављена лица    3 3   0 0   3 3   3 3   4 4   1 1   6 6 

      Запослени 31 8 39 0 0 0 31 8 39 31 8 39 8 2 10 0 0 0 39 10 49 

2 Установе културе  20 15 35 0 0 0 20 15 35 21 20 43 2 0 2 0 0 0 23 22 45 

 

Центар културе 

"Босилеград" 14 10 24 0 0 0 14 10 24 14 10 25 1 0 1 0 0 0 15 11 26 

      Постављена лица    1 1   0 0   1 1     1   0 0   0 0   1 1 

      Запослени 14 9 23 0 0 0 14 9 23 14 10 24 1 0 1 0 0 0 15 10 25 

3 

Установе културе 

Народна библиотека 

Христо Ботев 6 5 11 0 0 0 6 5 11 7 10 18 1 0 1 0 0 0 8 11 19 

     Изабрана лица    1 1   0 0   1 1     1   0 0   0 0   1 1 

      Запослени 6 4 10 0 0 0 6 4 10 7 10 17 1 0 1     0 8 10 18 

6 

Предшколске 

установе  7 11 18 0 0 0 7 11 18 7 11 18 1 0 1 0 0 0 8 11 19 

Постављена лица   1 1   0 0   1 1   1 1   0 0   0 0   1 1 

Запослени 7 10 17 0 0 0 7 10 17 7 10 17 1 0 1 0 0 0 8 10 18 

8 

Укупно за све 

кориснике буџетa који 

се финансирају  са ек. 

кл 411 и 412 58 47 105 0 0 0 58 47 

10

5 59 52 

11

3 11 7 18 0 1 1 70 60 130 

       Изабрана лица   10 10   0 0   10 10   10 10   1 1   0 0   11 11 

       Постављена лица    6 6   0 0   6 6   4 4   4 4   1 1   9 9 

       Запослени 58 31 89 0 0 0 58 31 89 59 38 97 11 2 13 0 0 0 70 40 110 

  

Планиран број радника  који улазе у максималан број запослених: 67 на неодређено и 6 именована и 

постављена лица 

 

 

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. 

ГОДИНИ   

 Табела 2. 

Маса средстава за плате 

исплаћена за период  I-X  2018. 

године и планирана пројекција 

за период XI-XII према Одлуци 

о буџету ЈЛС за 2018. годину на 

економским класификацијама 

411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редн

и 

број 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава локалне власти 

Укупан број 

зап. у октобру 

2018. године 

из извора 01 

Маса 

средстава за 

плате на 

извору 01  

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2019. године 

из извора 01 

Маса средстава за 

плате на извору 

01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2019. године 

из извора 04 

Маса средстава за 

плате на извору 04 

1 2 3 4 9 10 11   

1 

Органи и службе локалне власти 52 57.012.589 66 57.951.046 0   

      Изабрана лица 10   11   0   

      Постављена лица  3   6   0   

      Запослени 39   49   0   

2 

Остале установе из области јавних служби које 

се финансирају из буџета (навести назив 

установе):                                                                                           0   

3 

Установе културе 35 25.419.770 45 29.169.038 0   

1.Центар Културе Босилеград 24 15.171.525 26 18.203.413 0   

      Постављена лица  1   1   0   

      Запослени 23   25   0   

Народна библиотека Христо Ботев 11 10.248.245 19 10.965.625 0   



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-255 

 

 

      Постављена лица  1   1   0   

      Запослени 10   18   0   

4 Дирекције основане од стране локалне власти 0   0   0   

5 

Месне заједнице 0 6.004.835 0 0 0   

     Изабрана лица  0   0   0   

      Запослени 0   0   0   

6 

Предшколске установе  18 15.506.884 19 15.863.639 0   

Постављена лица 1   1   0   

Запослени 17   18   0   

8 
Укупно за све кориснике буџетa који се 

финансирају  са ek. класификација 411 и 412 105 103.944.078 123 102.983.723 0   

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА 

У 2019. ГОДИНИ 

Табела 3  

Ред.бр. 

Назив корисника чије се плате у 2019. години 

финансирају из буџета на осталим економским 

класификацијама  

Економска 

класифика

ција 

(навести 

која  

Број 

запослених 

на 

неодређен

о време 

Маса средстава 

за плате 

запослених на 

неодређено 

време 

Број 

запослених 

на одређено 

време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених 

на одређено 

време  

Укупан 

број 

запослен

их 

Укупна маса 

средстава за 

плате 

запослених у 

2019. Години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 

1 
   Центар за социјални рад по пројекту  "Ми смо ту 

да помогнемо социјално угроженим особама" 

463 

0 0 136 60 340 366 136 60 340 366 

3 

Центар за социјални рад по пројекту  " Здравствена 

помоћ у кући старим и социјално угроженим 

особама" 

463 

0 0 33 10 767 360 33 10 767 360 

4 Дом Здравља Босилеград 463     10 6 055 757 10 6 055 757 

5 Дом Ученика Босилеград 463     3 3 232 160 3 3 232 160 

6 ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград 463 5 2 859 468 3 1 721 640 8 4 581 108 

7 ЈП" Услуга" Босилеград 451 26 7.545.910 10 4.167.820 36 11.713.730 

8             0 0 

20     31 10.405.378 195 86.285.103 226 96.690.481 

    

          

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2019. ГОДИНИ 

 

Табела 4.  2018 2019 

Ред.бр. 

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне власти 

Планира

на 

средства 
на 

економск

ој 
класифик

ацији 465 

у 2018. 
години 

Маса 
средстава 

за 
запослене 

чија  

плата не 

може да 

се умањи 

у складу 
са 

Законом 

за 2018. 
годину 

Број 

запосл

ених 

чија 
плата 

не 

може 

да се 

умањи 
у 

складу 

са 
Законо

м у 

2018. 
години 

Исплаћена 

средства на 

економској 

класификацији 

465 у 2018. 

Години 

Планирана 

средства на 

економској 

класификацији 

465 за 2019. 

годину 

Маса 
средстава 

за 
запослене 

чија  

плата не 

може да 

се умањи 

у складу 
са 

Законом 

за 2019. 
годину 

Укупна 
маса 

средстав
а на 

економс

кој 

класифи

кацији 

465 да је 
могла да 

се 

умањи за 
10% 

Број 

запослених 
чија плата не 

може да се 

умањи у 
складу са 

Законом у 

2019. години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7-8) 10 

1 
Органи и службе локалне 

власти 6 334 731 140 000 5 
6 194 731 

6 194 731   

6 194 

731   

2               0   

3 

Установе културе                                                                                                                                                         1 667 227 2 056 320 4 1 592 255 1 778 475 1 119 300 659 175 2 

1.Центар Културе Босилеград 1 085 232 1 046 076 2 1 085 232 1 155 740 1 119 300 36 440 2 

Народна библиотека Христо 

Ботев 

581 995 1 010 244 2 507 023 622 735   

622 735 

  

6 Предшколске установе  153 448     153 448 500 000   500 000   

7 
Нове установе и органи 

(навести назив):                         0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Укупно за све кориснике 

буџетa који се финансирају  

са економских 

класификација 411 и 412 8 155 406 2 196 320 9 7 940 434 8 473 206 1 119 300 

7 353 

906 2 

 
   ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2019. ГОДИНИ  

 

 Табела 5. 2018 2019 

Ред.бр. 

Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 
локалне власти 

Планирана средства 
у 2018. години на 

економској 

класификацији 414 

Исплаћена 

средства у 
2018. години на 

економској 

класификацији 
414 

Број 

запослених за 
који су 

исплаћена 

средства у 
2018. години 

Планирана 

средства на 
економској 

класификацији 

414 у 2019. 
години 

Број запослених за који су 

планирана средства у 2019. 
години на 414 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Органи и службе локалне 

власти         1 

3 
Установе културе                                                                                                                                                         0 0 0 0 0 

1.Центар Културе Босилеград           
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Народна билиотека Христо 

Ботев 

          

6 Предшколске установе            

7 
Нове установе и органи 

(навести назив):                         0 0 0 0 0 

8 
Укупно за све кориснике буџетa 0 0 0 0 1 

 

Планирана средства  у одлуци о буџету за 2018 г. односе се на помоћ у случају смрти члана уже породице и помоћ у лечењу, 

 инвалидност рада другог степена инвалида рада и отпремнине приликом одласка у пензију 

 
Планирана средства  у одлуци о буџету за 2019 г. односе се на помоћ у случају смрти члана уже породице и помоћ у лечењу, инвалидност рада 

другог степена инвалида рада и отпремнине приликом одласка у пензију 

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2019. ГОДИНИ 

 

 Табела 6. 2018 2019 

Ре

д.б
р. 

Директни и 

индиректни 

корисници 
буџетских средстава 

локалне власти 

Планирана средства у 

2018. години на 
економској 

класификацији 416 

Исплаћена средства у 2018. 

години на економској 

класификацији 416 

Укупан 

број 

запосле

них за 

који су 

исплаће

на 

средства 

за 
јубиларн

е 

награде 
у 2018. 

години  

Укупан 
број 

запослен

их за 
који су 

исплаће

на 
средства 

по 

другом 
основу у 

2018. 

години  

Планирана средства 

у 2019. години на 
економској 

класификацији 416 

Укупан 

број 
запосле

них за 

који се 
планир

а 

исплата 
средста

ва за 

јубилар
не 

награде 

у 2019. 
години  

Укупан 

број 

запосле

них за 

који се 

планир

а 

исплата 

средста
ва по 

другом 

основу 
у 2019. 

години  

Јубиларне 
награде 

Други 

основ 
(навести 

који): 

Јубиларне 
награде 

Други основ 

(навести 

који): 

Јубилар

не 

награде 

Други 

основ 
(навести 

који): 

      

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

1 
Органи и службе 

локалне власти 450 000 3 637 500 450 000 3 637 500 5 96 450 000 914 000 8 96 

2 Установе културе                                                                                                                                                                             

3 

Установе културе                                                                                                                                                         750 000 110 000 635 417 45 886 6 7 333 000 153 000 3 10 

1.Центар Културе 

Босилеград 

620 000 45 000 529 397 12 658 5 2 333 000 83 000 3 5 

Народна билиотека 
Христо Ботев 

130 000 65 000 106 020 33 228 1 5   70 000   5 

8 
Укупно за све 

кориснике буџетa  1 200 000 3 747 500 1 085 417 3 683 386 11 103 783 000 1 067 000 11 106 

 
ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2019. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА  

ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ  

 
Табела 7 

    

 Имен и 

пост. 

лица 

највише 

до 30% 

Који 

кoордин

ира 

најслож

еније 

активно

сти до 

10% 

Који 

рук.ут. 

Јед.до 

10% 

Припр. 

и изв. 

Буџ. 

 или фин 

плана, 

вођење 

посл. 

књига и 

сас.. изв. 

до 10% 

послови

ма 

комунал

ног 

полицај

ца до 

10% 

На 

послови

ма  

инспекц

ије до 

20% 

Уку

пан 

коеф

ициј

ент 

Основ

иц 

Не

то 

пл

ата 

Бро

ј 

зап

осл

ени

х 

Дод

аци 

за 

ми

нул

и 

рад 

Дод

аци 

за 

пре

ков

рем

eни 

и 

при

пра

вно

ст 

Ук.

нето 

пла

та 

за 

бр.з

ап 

Бр

уто 

I 

Бр

уто 

II 

(4 

 

11+

412

) 

 

 

изр

аже

н у 

%  

и

з

р

а

ж

е

н 

к

р

о

з 

к

о

е

ф

и

ц

и

је

н

т 

 

из

ра

ж

ен 

у 

% 

из

ра

же

н 

кр

оз 

ко

еф

иц

иј

ен

т 

 

и

з

р

а

ж

е

н 

у 

п

р

о

ц

е

н

т

у  

из

ра

же

н 

кр

оз 

ко

еф

иц

ије

нт 

 

изр

аже

н у 

про

цен

ту  

и

з

р

а

ж

е

н 

к

р

о

з 

к

о

е

ф

и

ц

и

је

н

т 

 

из

ра

ж

ен 

у 

%  

из

ра

же

н 

кр

оз 

ко

еф

иц

иј

ен

т 

 

изр

аж

ен 

у 

пр

оце

нту  

и

з

р

а

ж

е

н 

к

р

о

з 

к

о

е

ф

и

ц

и

је

н

т 

 

  

На 

одређен

о време  

187

,16 58,20                         

279,7

3     27 10 0 

1 

426 

930 

2 

035 

563 

2 

399 

929 

1 

Изабран

а лица     %   %   %   %   %   %       0       0 0 0 

1 

Изабран

а лица 

председ

ник СО 

5,9

0   %   %   %   %   %   %   5,90 

10 

194,88 

60 

150 1 0,00 0 

60 

150 

85 

806 

101 

165 
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1 

Изабран

а лица 

председ

ник 

општин

е 

7,7

4   %   %   %   %   %   %   8,14 

10 

194,88 

82 

986 1 0,40   

82 

987 

118 

383 

139 

574 

1 

Изабран

а лица  

заменик 

председ

ника 

општин

е 

5,9

0   %   %   %   %   %   %   6,02 

10 

194,88 

61 

373 1 0,12   

61 

373 

87 

551 

103 

223 

1 

Изабран

а лица-

члан 

општин

ског 

већа 

4,8

0   %   %   %   %   %   %   5,05 

10 

194,88 

51 

484 1 0,25   

51 

484 

73 

444 

86 

591 

1 

Изабран

а лица-

члан 

општин

ског 

већа 

4,8

0   %   %   %   %   %   %   4,95 

10 

194,88 

50 

465 4 0,15   

201 

859 

287 

958 

339 

503 

1 

Изабран

а лица-

члан 

општин

ског 

већа 

4,8

0   %   %   %   %   %   %   4,90 

10 

194,88 

49 

955 3 0,10   

149 

865 

213 

787 

252 

055 

2 

Именов

ана 

(постав

љена) 

лица 

4,8

0   %   %   %   %   %   %   4,90 

10 

194,88 

49 

955   0,10   0 0 0 

3 

Секрета

р 

Скупшт

ине 

14,

85 9,00 

25,

00

% 

5,

9

5 %   %  %   %   %   31,32 

2 

194,01 

68 

716 1 1,52   

68 

718 

98 

028 

115 

575 

3 

Помоћн

ик 

председ

ника 

10,

50 9,00 

15,

00

% 

2,

9

3 %   %   %   %   %   23,95 

2 

194,01 

52 

547 2 1,52   

105 

095 

149 

921 

176 

757 

3 

Начелн

ик 

Општин

ске 

управе 

14,

85 9,00 

30,

00

% 

7,

1

5 %   %   %   %   %   31,00 

2 

194,01 

68 

014 1 0,00   

68 

014 

97 

025 

114 

392 

3 

Замени

к 

Начелн

ик 

Општин

ске 

управе 

12,

05 9,00 

20,

00

% 

4,

2

1 %   %   %   %   %   26,88 

2 

194,01 

58 

975 1 1,62   

58 

977 

84 

132 

99 

192 

3 

Јавни 

правобр

анилац 

12,

05 9,00 

20,

00

% 

4,

2

1 %   %   %   %   %   26,86 

2 

194,01 

58 

931 1 1,60   

58 

933 

84 

069 

99 

118 

3 

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   %   22,99 

2 

392,59 

55 

006 7 2,54   

385 

042 

549 

275 

647 

596 

4 

Виши 

стручни 

сарадни

к  

10,

77   %   %   %   %   %   %   10,77   0   0,00   0 0 0 

5 

Стручн

и 

сарадни

к, 

преводи

лац, 

библиот

екар  

10,

45   %   %   %   %   %   %   10,45   0   0,00   0 0 0 

6 

Виши 

сарадни

к  

9,9

1 3,60 %   %   %   %   %   %   13,51 

2 

392,59 

32 

324 1 0,00   

32 

324 

46 

111 

54 

365 

7 

Сарадн

ик  

8,9

5   %   %   %   %   %   %   8,95   0   0,00   0 0 0 

8 

Виши 

референ

т, ВКВ 

радник, 

стеногр

аф  

8,8

5 1,20 %   %   %   %   %   %   10,05 

2 

631,85 

26 

450   0,00   0 0 0 

9 

Референ

т, 

дактило

граф 

8,7

4   %   %   %   %   %   %   8,74   0 0 0,00   0 0 0 

1 Квалиф 8,0   %   %   %   %   %   %   8,00 2 21 2 0,00   42 60 70 
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0 иковани 

радник  

0 631,85 055 110 071 823 

1

1 

Неквал

ификов

ани 

радник 

6,4

0   %   %   %   %   %   %   6,40   0 0 0,00   0 0 0 

  

На 

неодређ

ено 

време 

372

,63 

156,7

9 

0,0

0 

0,

0

0 

0,

00 

0,0

0 

0,

0

0 

0,0

0 

0,9

0 

1

1,

8

6 

0,

00 

0,0

0 

1,0

0 

1

9,

4

5 

612,4

2 

88 

765,11 

1 

479 

928

,19 39 

51,6

9 

10 

496,

00 

1 

716 

635,

43 

2 

448 

837

,99 

2 

887 

180

,00 

3 

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   

10,

00

% 

2,

0

4 %   %   23,66 

2 

392,59 

56 

609 1 1,17   

56 

610 

80 

756 

95 

211 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   

10,

00

% 

2,

0

4 %   %   25,29 

2 

392,59 

60 

509 1 2,80   

60 

511 

86 

322 

101 

773 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   

10,

00

%   %   

20,

00

% 

4,

0

9 27,58 

2 

392,59 

65 

988 1 3,04   

65 

991 

94 

138 

110 

989 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   

20,

00

% 

4,

0

9 26,79 

2 

392,59 

64 

097 1 2,25   

64 

100 

91 

440 

107 

808 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   %   22,98 

2 

392,59 

54 

982 1 2,53   

54 

984 

78 

437 

92 

477 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   %   22,82 

2 

392,59 

54 

599 1 2,37   

54 

601 

77 

891 

91 

833 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   %   21,51 

2 

392,59 

51 

472 1 1,06   

51 

473 

73 

428 

86 

571 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   %   21,92 

2 

392,59 

52 

446 1 1,47   

52 

447 

74 

817 

88 

210 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   

10,

00

% 

2,

0

4 %   

20,

00

% 

4,

4

9 28,17 

2 

392,59 

67 

392 1 1,19   

67 

393 

96 

139 

113 

348 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   

20,

00

% 

4,

0

9 27,58 

2 

392,59 

65 

988 1 3,04   

65 

991 

94 

138 

110 

989 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   %   21,84 

2 

392,59 

52 

254 1 1,39   

52 

256 

74 

544 

87 

888 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   %   22,08 

2 

392,59 

52 

828 1 1,63   

52 

830 

75 

364 

88 

854 

  

Самоста

лни 

стручни 

сарадни

к-

интерни 

ревизор 

12,

05 8,40 %   %   %   %   %   %   21,75 

2 

392,59 

52 

039 1 1,30   

52 

040 

74 

237 

87 

525 

4 

Виши 

стручни 

сарадни

к  

10,

45 5,75 %   %   %   

10,

00

% 

2,

0

4 %   %   19,43 

2 

392,59 

46 

488 7 1,19   

325 

417 

464 

219 

547 

314 

5 

Стручн

и 

сарадни

к, 

преводи

лац, 

библиот

екар  

10,

45   %   %   %   %   %   %   10,45   0       0 0 0 

6 

Виши 

сарадни

к  

9,9

1 3,60 %   %   %   

10,

00

%   %   %   15,35 

2 

631,85 

40 

399 1 1,84   

40 

401 

57 

633 

67 

949 

6 Виши 9,9 3,60 %   %   %   10,   %   20, 2, 17,43 2 45 1 1,23   45 65 77 
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сарадни

к  

1 00

% 

00

% 

6

9 

631,85 873 874 441 155 

6 

Виши 

сарадни

к  

9,9

1 3,60 %   %   %   

10,

00

% 

1,

3

5 %   %   16,76 

2 

631,85 

44 

110 1 1,90   

44 

112 

62 

927 

74 

191 

6 

Виши 

сарадни

к  

9,9

1 3,60 %   %   %   % 

1,

3

5 %   %   16,94 

2 

631,85 

44 

584 1 2,08   

44 

586 

63 

603 

74 

988 

6 

Виши 

сарадни

к  

9,9

1 3,60 %   %   %   %   %   %   15,29 

2 

631,85 

40 

241 1 1,78   

40 

243 

57 

408 

67 

684 

6 

Виши 

сарадни

к  

9,9

1 3,60 %   %   %   %   %   %   15,13 

2 

631,85 

39 

820 1 1,62   

39 

822 

56 

807 

66 

975 

6 

Виши 

сарадни

к  

9,9

1 3,60 %   %   %   %   %   %   14,27 

2 

631,85 

37 

556 1 0,76   

37 

557 

53 

577 

63 

167 

6 

Виши 

сарадни

к  

9,9

1 3,60 %   %   %   %   %   %   14,70 

2 

631,85 

38 

688 1 1,19   

38 

689 

55 

192 

65 

071 

6 

Виши 

сарадни

к  

9,9

1 3,60 %   %   %   %   %   %   15,18 

2 

631,85 

39 

951 1 1,67   

39 

953 

56 

995 

67 

197 

                                                  

                                                  

7 

Сарадн

ик  

8,9

5   %   %   %   %   %   %   9,35   0   0,40   0 1 1 

8 

Виши 

референ

т, ВКВ 

радник, 

стеногр

аф  

8,8

5 1,20 %   %   %   

10,

00

% 

1,

0

0 %   %   11,98 

2 

631,85 

31 

524 1 0,93   

31 

525 

44 

972 

53 

022 

8 

Виши 

референ

т, ВКВ 

радник, 

стеногр

аф  

8,8

5 1,20 %   %   %   %   %   %   10,98 

2 

631,85 

28 

898 1 0,93   

28 

899 

41 

225 

48 

604 

8 

Виши 

референ

т, ВКВ 

радник, 

стеногр

аф  

8,8

5 1,20 %   %   %   %   %   %   10,93 

2 

631,85 

28 

766 1 0,88   

28 

767 

41 

037 

48 

383 

8 

Виши 

референ

т, ВКВ 

радник, 

стеногр

аф  

8,8

5 1,20 %   %   %   %   %   %   10,85 

2 

631,85 

28 

556   0,80   1 1 1 

9 

Референ

т, 

дактило

граф 

8,7

4 0,93 %   %   %   %   %   %   11,10 

2 

631,85 

29 

214 1 1,43   

29 

215 

41 

676 

49 

136 

1

0 

Квалиф

иковани 

радник  

8,0

0 0,53 %   %   %   %   %   %   9,66 

2 

631,85 

25 

413 1 1,13 786 

26 

200 

37 

376 

44 

066 

1

0 

Квалиф

иковани 

радник  

8,0

0 0,53 %   %   %   %   %   %   9,72 

2 

631,85 

25 

582 1 1,19 961 

26 

544 

37 

866 

44 

644 

1

0 

Квалиф

иковани 

радник  

8,0

0 0,53 %   %   %   %   %   %   9,38 

2 

631,85 

24 

687 1 0,85 

4 

377 

29 

065 

41 

462 

48 

883 

1

0 

Квалиф

иковани 

радник  

8,0

0 0,53 %   %   %   %   %   %   9,11 

2 

631,85 

23 

976 1 0,58   

23 

977 

34 

204 

40 

326 

1

0 

Квалиф

иковани 

радник  

8,0

0 0,53 %   %   %   %   %   %   9,20 

2 

631,85 

24 

213   0,67 

4 

372 

4 

373 

6 

238 

7 

354 

1

1 

Неквал

ификов

ани 

радник 

6,4

0 0,53 %   %   %   %   %   %   7,73 

2 

631,85 

20 

344 1 0,80   

20 

345 

29 

023 

34 

218 

1

1 

Неквал

ификов

ани 

радник 

6,4

0 0,53 %   %   %   %   %   %   7,54 

2 

631,85 

19 

844 1 0,61   

19 

845 

28 

309 

33 

377 

1

2 

УКУПН

О 

559

,79 

214,9

9   

2

4,

4

5   

0,0

0   

0,0

0   

5,

7

4   

0,0

0   

2,

6

9 

892,1

5     66 62 

10 

496 

3 

143 

565 

4 

484 

401 

5 

287 

109 

 

Додаци 

укупно 
Друга примања 

Укупна нето плата за 

број запослених 
Бруто I Укупан број запослених Просечна плата 

62 10 496 3 143 565 4 484 401 66 67 945 

 

 - Планиран број запослених у Органима и службама локалне власти : 38 запослена лица  на неодређено плус 1 интерни ревизор на неодређено , Запослених у локалној администрацији на одређено време; 10 

- 6 постављена лица (начелник  и заменик  начелника ОУ, секретар СО и 2 помоћника председника, и јавни правобранилац) и 11 изабрана лица Председник и заменик председника Општине  

председник СО и 8 члана ОВ у складу са Одлуком о максималном броју запослених у ЛС за 2017.г . Основице за зараду су из 2017.г 
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ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2016.,  2017. И 2018. 

ГОДИНИ КАО И ПЛАНИРАНА У 2019.    ГОДИНИ 

 
                  

 Табела 8. 

2016 

 

2017 2018 2019 

Р

е

д.

б

р. 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава локалне 

власти 

413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 
41

5 
416 413 414 415 416 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Органи и службе 

локалне власти 0 843 716 

115 

500 

4 242 

334 0 1 295 567 350 000 2 814 846 50 000 1 413 000 

350 

000 

4 087 

500 50 000 

1 364 

000 350 000 

3 967 

500 

3 

Установе културе                                                                                                                                                         0 0 0 273 913 0 635 768 0 541 136 0 0 0 681 303 0 0 0 

486 

000 

1.Центар Културе 

Босилеград 

0 0 0 273 913 0 428 875 

0 

224 759 

0 0 0 542 055 0 0 0 

416 

000 

Народна 

билиотека Христо 

Ботев 

0 0   0 0 206 893 

0 

316 377 

0 0 0 139 248 0 0 0 70 000 

6 
Предшколске 

установе  

221 

616 674 668 43 282 136 794 

628 

500 1 182 026 220 000 400 000 318 000 1 635 000 

190 

000 420 000 

490 

000 

975 

000 150 000 

460 

000 

7 

Нове установе и 

органи (навести 

назив):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Укупно за све 

кориснике буџетa  

221 

616 

1 518 

384 

158 

782 

4 653 

041 

628 

500 3 113 361 570 000 3 755 982 368 000 3 048 000 

540 

000 

5 188 

803 

540 

000 

2 339 

000 500 000 

4 913 

500 

 

46. 

На основу члана 20. став 1. тачка 15. и 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени  гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 29. став 1. 

тачка 4., и 62. став 6. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама  

(„Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 15. 

став 1. тачка 20. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута 

општине Босилеград („Службени гласник Пчињског 

округа“, бр.16/08 и 20/09 и  „Службени гласник 

града Врања“, број 45/13), , на предлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације општине Босилеград, 

Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној дана 31. јануара 2019. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД 

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 

СПАСАВАЊЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

Члан 1. 

У циљу руковођења и координације 

заштитом и спасавањем на територији општине 

Босилеград, одређују се следећа правна лица која у 

складу са Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама учествују у 

заштити и спасавању у општини Босилеград и то:  

1. Општина Босилеград, за задовољење потреба 

грађана, организовање заштите и спасавања 

грађана, материјалних добара и животне средине.  

2. ЈКП "Услуга Босилеград", производња и 

снабдевање водом, одржавање чистоће.  

3. ЈП "Грађевинско земљиште и путеви , 

сахрањивање и асанација, заштита и спасавање од 

поплава и заштита и спасавање од рушевина .  

4. Дом здравља Босилеград, збрињавање и прва 

медицинска помоћ, пружање услуга здравствене 

заштите, пружање медицинских услуга .  

5. АТП „Тасе Тоурс“ Босилеград, пружање услуга 

аутобуског превоза и евакуације становништва.  

6. Општинска организација црвеног крста 

Босилеград, пружање помоћи на збрињавању 

становништва.  

7. Центар за социјални рад Босилеград, пружање 

помоћи угроженим категоријама становништва.  

8. Нова Радио-телевизија Босилеград, , 

информисање и обавештавање грађана.  

9. Ветеринарска амбуланта, заштита животиња и 

сточног фонда.  

10. Предшколска установа "Дечја радост" 

Босилеград, пружање помоћи угроженим 

категоријама становништва.  

 

Члан 2. 

Ради обављања послова из своје надлежности 

Штаб за ванредне ситуације може ангажовати - 

наредити субјектима од посебног значаја за заштиту 

и спасавање и другим организацијама од значаја за 

општину Босилеград извршавање задатака у 

ванредним ситуацијама.  

 

Члан 3. 

 Привредна друштва и друга правна лица 

планирају и обезбеђују средства за организовање, 

опремање и обучавање јединица цивилне заштите 
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које оне образују за организовање и припремање 

личне, узајамне и колективне заштите и спровођење 

мера и задатака цивилне заштите својих запослених, 

материјалних и других добара.  

 

Члан 4. 

 Привредна друштва и друга правна лица из 

области здравства, образовања и васпитања, 

социјалне заштите и других делатности који у 

оквиру свог делокруга рада имају заштиту већег 

броја људи, дужни су да планирају, организују и 

спроводе мере и задатке ЦЗ и за лица која су 

корисници њихових услуга.  

 

Члан 5. 

 Привредна друштва и друга правна лица из 

члана 1. ове Одлуке своје планове заштите и 

спасавања доносе у складу са Планом заштите и 

спасавања општине Босилеград.  

 

Члан 6. 

 За припрему привредних друштава и других 

правних лица за заштиту и спасавање од 

елементарних непогода и других несрећа, одговоран 

је руководилац привредног друштва, односно 

другог правног лица.  

 

Члан 7. 

 Субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање на захтев Општинског штаба за ванредне 

ситуације достављају анализе, прогнозе и одговоре 

из области заштите и спасавања.  

 

Члан 8. 

 Правна лица из члана 1. ове Одлуке својим 

плановима и програмима рада у складу са Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама и овом Одлуком као и 

плановима заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама утврђују задатке, организацију 

деловања и активности којима се обезбеђује учешће 

њихових снага, органа и служби у извршавању 

добијених задатака заштите и спасавања.  

 

Члан 9. 

 У припреми и спровођењу заштите и 

спасавања у оквиру своје редовне делатности 

учествују хуманитарне организације и удружења у 

складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању ванредним ситуацијама и правилима 

међународног права.  

 

Члан 10. 

 Привредна друштва и друга правна лица, 

власници и корисници телекомуникационих и 

информационих система и веза, стављају надлежној 

служби на располагање и коришћење тих система у 

случају ванредне ситуације.  

 Привредна друштва и друга правна лица, 

власници и корисници залиха воде, хране, 

медицинске опреме и лекова, енергената, одеће, 

обуће, грађевинског и другог материјала 

неопходног за извршавање задатака заштите и 

спасавања, надлежној служби стављају ова средства 

на располагање, ради коришћења у акцијама 

заштите и спасавања људи и материјалних добара.  

 Власници и корисници непокретних ствари 

омогућавају да се на њиховим непокретностима 

спроводе радови неопходни за заштиту и спасавање 

од елементарних непогода и других несрећа и 

опасности, које нареде надлежне службе.  

 Власници и корисници опреме, односно 

материјално-техничких средстава неопходних за 

заштиту и спасавање, стављају опрему и средства, 

заједно са потребним људством, на располагање 

надлежној служби.  

 Накнада за коришћење објеката и просторија 

исплаћује се по тржишним условима на дан предаје. 

 

Члан 11. 

 По потреби Општински штаб за ванредне 

ситуације може формирати помоћне стручне 

оперативне тимове за специфичне задатке заштите и 

спасавања из редова субјеката из члана 1. ове 

Одлуке.  

 

Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Врања".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 
 
 

47. 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 

– др.закон и 47/2018) и члана 37.став 1. тачка 4. 

Статута Општине Босилеград ("Службени гласник 

Пчињског округа“, бр.16/08 и 20/09 и „Службени 

гласник града Врања", бр.45/13), Скупштина 

општине Босилеграда на седници одржаној 31. ја-

нуара 2019. године, донела је 
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ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД ЗА ПЕРИОД 2019 - 2024. 

ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом  Одлуком општина Босилеград 

приступа изради Стратегије одрживог развоја 

општине Босилеград за период 2019 - 2024. године. 

 

 

Члан 2. 

Под Стратегијом одрживог развоја општине 

Босилеград (у даљем тексту: Стратегије), 

подразумева се општи плански документ развоја 

општине Босилеград, за период 2019 до 2024. 

године. Стратегија ће садржати и Акциони план са 

пројектним активностима, средствима и њиховим 

изворима неопходним за његову реализацију. 

 

Члан 3. 

Циљ израде Стратегије је дeфинисање мисије 

и визије одрживог развоја општине Босилеград, 

коришћењем потенцијалних предности и шанси 

отклањањем слабости и претњи у свим 

приоритетним областима развоја, са посебним 

освртом на заштиту животне средине и културно-

историјско наслеђе. 

 

Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Стратегије, 

представљају локална и национална стратешка 

документа, програми и пројекти који се реализују у 

општини и окружењу. 

 

Члан 5. 

За реализацију ове Одлуке, надлежан је 

председник општине Босилеград, који се овлашћује 

да формира координациони тим за израду 

стратегије и радне тимове по стратешким 

областима. 

 

Члан 6. 

Координациони тим, имаће задатак праћења 

процеса израде Стратегије, који се састоји из: 

1. дефинисања пројектног задатка, 

2. предлагања састава радних тимова, 

3. разматрања стратегије по фазама 

припреме предложене од стране радних 

тимова и консултантске фирме, 

4. организације јавне расправе израда нацрта 

Стратегије и достављања исте на усвајање 

СО Босилеград. 

Радни тимови ће извршити анализу 

постојећег стања и дати предлог мера и пројектних 

активности по областима за које су основани. 

 

Члан 7. 

Стручне, административне, финансијске и 

организационе послове за реализацију ове одлуке је 

задужена Општинска управа општине Босилеград.  

 

Члан 8. 

Како би се обезбедила партиципација и 

транспарентност процеса одлучивања и 

правовремено обавештавање јавности, током израде 

Сратегије организоваће се радионице, „округли 

столови“ и јавне расправе, на којима ће се 

усаглашавати предложена решења. 

 

Члан 9. 

Рок за израду Стратегије је 6 (шест) месеци 

од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном гласнику града Врања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 
 

48. 

На основу члана 32.  Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ број: 129/07,  

83/14- др. закон,  101/16-др.закон и  47/18) и члана  

10. Статута општине Босилеград („Службени 

гласник Пчињског округа“, број: 16/08 и 20/09 и 

„Службени гласник града Врања“ број: 45/13), 

Скупштина општине Босилеград, на седници 

одржаној, дана 31. јануара 2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ У-

ЧЕНИКА И УСПЕШНИХ СПОРТИСТА ЗА 

ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о награђивању ученика и успеш-

них спортиста за постигнуте резултате из буџета 
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општине Босилеград („Службени гласник града 

Врања“, број 26/18), члан 6. мења се и гласи: 

 

 „Члан 6. 

 Председник општине Босилеград, на предлог 

начелника Општинске управе општине Босилеград 

и  Комисије доноси Решење о награђивању ученика 

и успешних спортиста из буџета општине Боси-

леград. 

  Комисија  из става 1. овог члана, коју  обра-

зује Општинско вече,   одређује  висину награде 

појединачно за сваког ученика, студента, ментора и 

спортског тренера. “  

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службенoм гласнику града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 

 

49. 

 На основу члана  32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 

47/18) и члана 37. Сттута општине Босилеград 

(„Службени гласник Пчињског округа“, бр. 16/08, 

20/09 и „Службени гласник града Врања“, бр.45/13), 

Скупштина општине Босилеград, на седници 

одржаниј  дана  31. јануара 2019. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД  ДА У ИМЕ 

ОПШТИНЕ ПОТПИШЕ СВУ ПОТРЕБНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА 

ЗЕМЉИШТА  ЗА  ПРОШИРЕЊЕ   ГРОБЉА  У 

БОСИЛЕГРАДУ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком овлашћује се председник 

општине Босилеград, Владимир Захаријев да у име 

општине предузима све радње  и потписује сву 

потребну документацију у вези прибављања 

земљишта ради проширења гробља у Босилеграду, 

на суседним кат. парцелама  бр. 4041 и 4038, 

уписане у лн. бр.672, КО Босилеград 2, својина  

Православне цркве Света Богородица.  

 Кат. парцеле наведене у ставу 1. овог члана, 

прибавиће се  у јавну својину општине Босилеград, 

разменом за кат. парцелу бр. 5138, државна својина 

Републике Србије, корисник општина Босилеград, 

уписана у лн. бр.681, КО Босилеград 2 . 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објавњена у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

      

                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 

 

50. 

 На основу члана 20. став 1. тачка 15. и 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени  гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 29 став 1. 

тачка 3., члана 42, 43 и 44 Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама  

(„Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 10. 

Уредбе о саставу и начину рада Штабова за 

ванредне ситуације („Службени гласник РС, број 

98/2010), члана 15. став 1. тачка 20. и члана 37. став 

1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени 

гласник Пчињског округа“, бр.16/08 и 20/09 и  

„Службени гласник града Врања“, број 45/13), 

Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној дана 31. јануара 2019. године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

O ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

За праћење активности на смањењу ризика 

од катастрофа и координацију и руковођење у 

ванредним ситуацијама образују се Општински 

штаб за ванредне ситуације. 

            Општински Штаб за ванредне ситуације 

чине: 

Командант штаба, заменик   команданта 

штаба, начелник и чланови штаба. 

- Командант Општинског штаба је 

председник општине, по положају.  

- Заменик команданта је заменик 

председника општине, односно члан 

општинског већа. 

-  Начелник Општинског штаба је 

представник Одељења за ванредне 

ситуације у Врању кога предложи за 
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постављење начелник одељења,  односно 

руководилац надлежне службе. 

 

Чланови Општинског штаба су: 

1) Чланови Општинског већа. 

2) Представници општинског органа управе. 

3) Руководиоци јавних предузећа, привредних 

друштва, руководиоци организационих 

јединица одбране, полиције, хуманитарних 

организација, удружење грађана, других 

правних лица и установа у чујем делокругу 

су послови од значаја за смањење ризика од 

катастрофа, заштиту и спасавање у 

ванредним ситуацијама на територији 

општине Босилеград. 

 Начелника, заменика и чланова штаба за 

ванредне ситуације јединице локалне самоуправе 

поставља и разрешава Скупштина општине на 

предлог председника општине. 

 

Члан 2. 

 Општински штаб за ванредне ситуације 

образује се у следећем саставу: 

• Владимир Захаријев, председник Општине, 

за команданта штаба; 

• Даниел Зарев, члан општинског већа, за 

заменика команданта штаба; 

• Звонимир Ђорђевић, инспектор за послове 

цивилне заштите за општину Сурдулица у 

Одељењу за ванредне ситуације у Врању, за 

начелника штаба; 

• Миодраг Јакимов, начелник Општинске 

управе, за члана; 

• Страшко Апостолов, директор ЈП 

Грађевинско земљиште и путеве општине 

Босилеград, за члана; 

• Предраг Трајков, директор ЈП „Услуга“ 

Босилеград, за члана; 

• Синиша Илић, начелник ПС Босилеград, за 

члана; 

• Слађан Милков, командир Ватрогасно 

спасилачке јединице Босилеград, за члана; 

• Горан Василов, директор Дома здравља 

Босилеград, за члана; 

• Руска Божилов, секретар Црвеног крста 

Босилеград, за члана; 

• Саша Миланов, шеф Електродистрибуције 

Босилеград, за члана; 

• Предраг Ђорђевић, ВД директор Центра за 

социјални рад Босилеград, за члана; 

• Славчо Владимиров, председник Скупштине 

општине Босилеград, за члана; 

• Рада Ђорђевић, дипломирани ветеринар, за 

члана; 

• Тасе Илијев, предузетник, за члана. 

 

Члан 3. 

 Општински штаб за ванредне ситуације 

обавља следеће послове: 

1) руководи и координира рад субјеката система 

смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених 

задатака; 

2) руководи и координира спровођење мера и 

задатака цивилне заштите; 

3) разматра процене ризика, планове заштите и 

спасавања и друга планска документа и даје 

препоруке за њихово унапређење; 

4) прати стање и организацију система смањења 

ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама и предлаже мере за њихово 

побољшање; 

5) наређује употребу снага система смањења ризика 

од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, 

средстава помоћи и других средстава која се 

користе у ванредним ситуацијама; 

6) стара се о редовном информисању и 

обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама. 

7) процењује угроженост од настанка ванредне 

ситуације и доставља предлог за проглашење и 

укидање ванредне ситуације; 

8) наређује приправност субјеката и снага система 

смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама; 

9) сарађује са другим штабовима за ванредне 

ситуације; 

10) ангажује субјекте од посебног значаја; 

11) учествује у организацији и спровођењу мера и 

задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 

узимајући у обзир смањење ризика од будућих 

ванредних ситуација; 

12) израђује предлог годишњег плана рада и 

предлог годишњег извештаја о раду и доставља 

надлежном органу на усвајање; 

13) образује стручно-оперативне тимове за 

извршавање специфичних задатака из области 

заштите и спасавања. 

14)  именује поверенике и заменике повереника 

цивилне заштите; 

15) ставља у приправност и ангажује субјекте од 

посебног значаја за заштиту и спасавање у 

јединицама локалне самоуправе; 

16)  предлаже субјекте од посебног значаја за 

јединицу локалне самоуправе; 

17)  обавља друге послове у складу са законом. 

 

Члан 4. 
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  Стручне и административно техничке 

послове за потребе општинског штаба за ванредне 

ситуације врши лице постављено по решењу 

начелника општинске управе задужено за послове 

заштите и спасавања и за цивилну заштиту и 

функционисање општинског Штаба за ванредне 

ситуације. 

 

Члан 5. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације („Службени гласник града 

Врања“, број 4/11, 41/12, 28/16 и 10/17). 

 

Члан 6. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 

 

 

51. 

На основу члана 29. став 1. тачке 1. и 6., 

члана 80. и 86. став 6.  Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама  

(„Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 20. 

став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи 

(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 15. став 1. 

тачка 20. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута 

општине Босилеград („Службени гласник Пчињског 

округа“, бр.16/08 и 20/09 и  „Службени гласник гра-

да Врања“, број 45/13), Скупштина општине Боси-

леград на седници одржаној дана 31. јануара 2019. 

године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком формира се Јединица цивилне 

заштите опште намене (у даљем тексту: Јединица) 

на територији општине Босилеград, за извршавање 

мера и задатака цивилне заштите у ванредним и 

другим ситуацијама, изазваних елементарним непо-

годама и другим несрећама, укључујући и последи-

це ратних и других дејстава, утврђује начин попуне, 

величина јединице, унутрашња организација, обу-

чавање, опремање, руковођење и мобилизација.  

У циљу заштите и спасавања људи, 

материјалних и културних добара од опасности 

изазваних катастрофама спроводе се мере цивилне 

заштите:  

1) узбуњивање;  

2) евакуација;  

3) склањање;  

4) збрињавање угрожених и настрадалих;  

5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита;  

6) заштита од техничко-технолошких несрећа;  

7) заштита и спасавање из рушевина;  

8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на 

води и под водом;  

9) заштита и спасавање на неприступачним 

теренима;  

10) заштита и спасавање од пожара и експлозија;  

11) заштита од ЕОР;  

12) прва и медицинска помоћ;  

13) асанација терена.  

 

Члан 2. 

Општина Босилеград образује Јединицу, 

опрема је и оспособљава као оперативну снагу за 

извршење обимнијих, једноставнијих и мање сло-

жених задатака и активности заштите и спасавања. 

Подручје на којем јединица реагује је територија 

општине Босилеград односно територија друге ло-

калне самоуправе у складу са потписаним докумен-

тима (Протоколи, Меморандуми и др.) који дефи-

нишу регионалну сарадњу у области ванредних си-

туација.  

 

Члан 3. 

Попуна Јединице цивилне заштите опште 

намене извршиће се из редова војних обвезника, 

грађана који нису војни обвезници и запослених, 

старости од 18 до 60 година (мушкарци) и од 18 до 

55 година (жене), у органима Општине, предузећи-

ма и другим правним лицима чији је оснивач 

општина Босилеград, уз сагласност надлежног ру-

ководиоца, који добровољно желе да буду ангажо-

вани на пословима цивилне заштите у оквиру ак-

тивности које ће спроводити Јединица. Запослени 

који добровољно желе да буду ангажовани дају 

потписану Изјаву о добровољности за обављање 

послова цивилне заштите.  

 

Члан 4. 

Здравствену способност кандидата за анга-

жовање у Јединици цивилне заштите утврђује 

здравствена установа надлежна према седишту Је-

динице, у складу са Законом.  
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Кандидату који испуњава претходно наведе-

не услове саопштава се распоред у Јединици, уручу-

је писмено Решење о распоређивању у Јединицу као 

и легитимација припадника цивилне заштите.  

Решење о распореду у Јединицу донеће 

Председник општине.  

 

Члан 5. 

Припадник Јединице за време извршења за-

датака цивилне заштите има право на накнаду зара-

де као и накнаду за превоз, смештај и исхрану, у 

складу са Законом.  

Припадник Јединице за време организованог 

учешћа у извршавању задатака заштите и спасавања 

остварује права из области пензијско-инвалидског и 

здравственог осигурања под условима и на начин 

утврђен Законом и другим прописима из те области.  

У извршавању задатака заштите и спасавања 

примењују се општи прописи о безбедности и 

здрављу на раду, као и посебне мере за обезбеђење 

заштите и здравља припадника Јединице у складу са 

Законом.  

 

Члан 6. 

У складу са Решењем Председника општине 

о распореду у Јединицу, од одабраних кандидата, 

извршиће се формирање Јединице ранга - вод, 

састава три одељења, укупне јачине 25 припадника.  

Формација Јединице:  

- командир вода  

- 1. Одељење - командир одељења (уједно и заменик 

командира вода) и 7 (седам) припадника Јединице.  

- 2. Одељење - командир одељења и 7 (седам) при-

падника Јединице.  

- 3. Одељење - командир одељења и 7 (седам) при-

падника Јединице.  

 О припадницима Јединице, као и о средстви-

ма и опреми у цивилној заштити која се налази на 

задужењу у Јединици прописану евиденцију води 

Општинска управа - Одељење за општу управу и 

заједничке послове.  

 

Члан 7. 

Општа обука припадника Јединице спро-

вешће се у складу са Правилником о обучавању, 

наставним плановима и програмима и нормативима 

наставних средстава и опреме за обучавање припад-

ника цивилне заштите.  

Обуке припадника Јединице извршиће:  

- у пружању прве медицинске помоћи Црвени Крст 

Србије, у складу са јавним овлашћењима,  

- у области противпожарне заштите (теорија и руко-

вање основним противпожарним средствима) прав-

но лице са лиценцом надлежног Министарства из 

области заштите од пожара,  

 

Члан 8. 

Припаднике Јединице опремити таквом 

врстом опреме (униформа, обућа) и средствима 

(средства везе, батеријске лампе, лични алат и при-

бор) која омугућавају самостално деловање у свим 

сложеним метео условима и условима ванредне си-

туације.  

Опремање извршити у складу са годишњим 

Планом јавних набавки и чланом 86. став 6. истог 

закона. 

 

Члан 9. 

Јединица се ставља у приправност, мобили-

ше и активира Наредбом општинског  Штаба за 

ванредне ситуације у складу са Законом.  

 

Члан 10. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о организацији и функционисању ци-

вилне заштите на територији општине Босилеград 

(„Службени гласник града Врања“, број 35/11и 

26/18). 

 

Члан 11. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у "Службеном гласнику града Вра-

ња".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 

 

52. 

На основу члана 50. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 64. Ста-

тута Скупштине општине Босилеград („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и 

„Службени гласник града Врања“, број  45/2013), 

Скупштина општине Босилеград, на седници одр-

жаној дана 31. јануара 2019. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИ-

ЈЕ   ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД  

  

 

I 

 Константује се да СТОЈКОВ СТЕФАНУ, 

престаје  функција  заменика председника општине 
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Босилеград, са даном 31.01.2019. године,  због под-

нете оставке.  

 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објавиљено  у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 

 

53.                    

На основу члана 32. став 1. тачка 12. Закона 

о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, 

број 129/07), члана  37. став 1. тачка 6.  Статута 

Скупштине општине Босилеград („Службени гла-

сник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и 

„Службени гласник града Врања“, број  45/13)  и 

члана 71.  Пословника Скупштине општине Боси-

леград („Службени гласник града Врања“, број  

17/13, 16/15 и 22/15) Скупштина општине Боси-

леград, на седници одржаној дана 31. јануара 2019. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД  

  

I 

 Иван Јорданов из Босилеграда, с. Милевци,  

изабран је за заменика председника општине Боси-

леград. 

 

II 

 Мандат заменика председника општине пре-

стаје престанком мандата председника општине.  

 

III 

Ово Решење  ступа на снагу даном доноше-

ња, а биће објављено    у „Службеном гласнику гра-

да Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 

 

54. 

На основу члана 46. став 5. Закона о локал-

ним изборима  („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), 

члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр 129/07, 

83/14 – др закон и 101/16- др. закон и 47/18) и  члана 

54. став 1. Статута Скупштине општине Босилеград  

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 

20/09 и „Службени гласник града Врања“, број  

45/13),  Скупштина општине Босилеград, на седни-

ци одржаној дана 31. јануара 2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ПРЕСТАНКУ   МАНДАТА  ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

I 

 Утврђује се престанак мандата одборнику у  

Скупштини општине Босилеград, Јорданов Ивану 

из Босилеграда, с. Милевци- са Изборне листе Вла-

димир Захаријев-То смо ми, по основу  избора на 

функцију заменика председника општине Боси-

леград, са даном 31.01.2019. године. 

 

II 

 Против овог решења може се изјавити жалба 

Управном суду, у року од 48 часова од дана доно-

шења решења.  

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

  

IV 

 Ово решење објавити у „ Службеном гласни-

ку града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 

 

55.  

На основу    члана 48. став 1.,  члана 49. и 

члана 56. ств 1. Закона о локалним изборима („Слу-

жбени гласник РС“, број 129/07, 34/2010-ОУС и 

54/2011),  члана 37. став 1. тачка 6.  Статута  

општине Босилеград („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 16/2008, 20/2009 и „Службени гласник 

града Врања“, број  45/2013) и члана 6. став 1.  

Пословника Скупштине општине Босилеград  

(„Службени гласник града Врања“, бр.  17/13, 16/15,  

22/15 и 33/17),  Скупштина општине Босилеград  на 

седници одржаној дана 31. јануара 2019. године, 

донела је  
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 О Д Л У К У   

О ПОТВРЂИВАЊУ    МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

У  СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 1. Потврђује се мандат одборнику  у    Скуп-

штини општине Босилеград,   са Изборне листе  

ВЛАДИМИР ЗАХАРИЈЕВ-ТО СМО МИ, Спасов 

Денчи из Босилеград, с. Горња Ржана.  

 

 2. Мандат  одборнику почиње тећи даном 

доношења ове одлуке и  траје до истека мандата 

Скупштине општине Босилеград.  

 

 3. Против ове одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду,   у року од 48 часова од доношења 

одлуке.  

 

 4. Одлуку објавити  у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 

 

56. 

 На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута 

општине Босилеград („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник 

града Врања“, број 45/13), члана 4. Одлуке о осни-

вању Савета за међунационалне односе  („Службени 

гласник града Врања“, број 27/09) Скупштина 

општине Босилеград на седници одржаној дана  31. 

јануара 2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНА-

ЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

I 

  У састав Савета за међунационалне односе  

општине Босилеград изабрани су: 

ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА СРПСКОГ НАРОДА 

1. Љиљана Димитрова, 

2. Радица Петров, 

ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА БУГАРСКЕ НАЦИО-

НАЛНЕ МАЊИНЕ 

1. Дешка Георгиев, 

2. Петар Рангелов, 

ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОМСКЕ НАЦИО-

НАЛНЕ МАЊИНЕ 

1. Саша Стаменковић 

2. Гошо Георгиев. 

 

II 

 Мандат изабраних чланова траје три године.  

 

III 

Савет разматра питања остваривања, заштите 

и унапређења права националних мањина и нацио-

налне равноправности у општини Босилеград, а по-

себно у областима: културе, образовања, информи-

сања и службене употребе језика и писма, учествује 

у утврђивању општинских планова и програма који 

су од значаја за остваривање националне равно-

правности.  

Савет промовише међусобно разумевање и 

добре односе међу свим заједницама који живе у 

општини Босилеград. 

 

IV 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2019.  године,број: 06-25/2019 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК, 

     Славчо Владимиров,с.р. 

 

Општинско веће општине Сурдулица 

57. 

 На основу  члана 15. став 1. тачка 12.,  члана 

57. став 1. Статута општине Сурдулица 

(“Сл.гл.Пчињског округа”,бр.25/08 и 16/11), члана 

.69. , 70. и 22. Закона о  заштити животне средине  

(„Сл.гл.РС“ бр.135/04 , 36/09-др.закон, 72/09-

др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-

др.закон), члана 5. Одлуке о приступању 

континуалној контроли и праћењу стања животне 

средине (мониторинг) на територији општине 

Сурдулица (“Сл.гл.града Врања” бр.5/10), Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара (“Сл.гл.РС”, 

бр. 95/148 ), чл.15. Тачка 11. Одлуке о Општинском 

већу општине Сурдулица (“Сл.гл.града Врања” 

бр.5/10), члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о 

раду Општинског већа општине Сурдулица 

(“Сл.гл.Пчињског округа” бр.34/08) Општинско 

веће општине Сурдулица на седници одржаној дана  

30.01. 2019.године,  доноси 

 

 

ПРОГРАМ 

ПРАЋЕЊА  КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 

2019.ГОДИНУ 
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I 

 ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 Земљиште је танак растресити површински 

слој земљине коре настао дуготрајним узајамним 

деловањем матичне стене (геолошке подлоге), 

климе (макро, мезо и микроклиме) и живих бића 

(биљака, животиња и микроорганизама). Убраја се у  

условно обновљиве ресурсе с обзиром на дуготрајне 

процесе настанка и развоја.  Земљиште се 

одликује плодношћу, односно присуством 

супстанци (воде, минералних и органских материја, 

кисеоника) које су неопходне за раст и развиће 

биљака. Омогућујући примарну продукцију у 

терестричним екосистемима, земљиште обезбеђује 

око 90% хране за човечанство и представља услов 

опстанка живог света на земљи. Из тог разлога 

неопходно је одржавати његове функције и квалитет 

 

  До загађења земљишта долази из 

локализованих извора и дифузно – преко 

атмосферских и подземних вода. Локално загађење 

је заступљено у подручјима интензивне 

индустријске активности, неадекватних 

одлагалишта отпада, као и на местима хемијских 

акцидената. Неодговарајуће одлагање и акцидентно 

испуштање токсичних и опасних материја, углавном 

услед пољопривредних и индустријских 

активности, води ка загађивању земљишта. Услед 

наведених активности земљишта могу бити у 

великој мери загађена тешким металима, који су 

токсични и не могу се разорити него само превести 

у облике који нису доступни организмима. 

         Једна од мера очувања квалитета земљишта 

је праћење присуства загађујућих материја, 

мапирање подручја оптерећених загађујућим 

материјама, а све у циљу предузимања адекватних 

мера заштите. 

 

         Локалитети узорковања и испитивања 

земљишта обухватају земљишта различите намене: 

подручја за рекреацију, околину осетљивих зона, 

као и подручја у близини индустријских објеката. 

 

II   

ЦИЉ КОНТРОЛЕ 

 Земљиште је релативно стабилан систем и 

промене његових особина под утицајем природних 

фактора одвијају се веома споро. Са друге стране, 

човек у процесу привредног развоја, разним 

активностима утиче на његову деградацију. Као 

такво, земљиште захтева посебну и сталну бригу. 

 Праћење квалитета земљишта неопходно је у 

циљу очувања овог природног ресурса и 

производње здравствено безбедне хране. Једна од 

мера заштите и очувања земљишта је спровођење 

мониторинга, што представља трајно праћење 

садржаја опасних и штетних материја у земљишту и 

материја које чине плодност земљишта. 

У том циљу врши се систематско праћење квалитета 

земљишта, на територији општине Сурдулица, и на 

тај начин формира се база података. 

  

III 

ОБИМ  КОНТРОЛЕ И  ЛОКАЦИЈЕ 

 Програм праћења квалитета земљишта 

обухвата узорковање и анализирање 

пољопривредног земљишта (у близини 

индустријске зоне, депоније и фреквентних 

саобраћајница и локалитети под баштенском и 

њивском производњом поврћа) и земљишта у 

урбаним зонама (у близини индустријске зоне, 

депоније  у зони санитарне заштите изворишта 

водовода, у оквиру комуналне средине - у зони 

рекреативних, парковских површина, дечијих 

игралишта, здравствених објеката.   Предвиђено је 

укупно 6 мерних места. 

 Број и распоред локалитета и положај 

мерних места мора бити приказан Gauss-Krigerovim 

координатама у складу са Уредбом о програму 

системског праћења квалитета земљишта, индика-

торима за оцену ризика од деградације земљишта и 

методологији за израду ремедијационих програма 

(''Службени гласник Републике Србије'', број  

88/2010). 

  Узорковање  земљишта на територији 

општине Сурдулица за 2019.године извршиће се на 

следећим  локацијама: 

1. «Основна школа  Вука Караџића бб, двориште  

Сурдулица, 

2.Земљиште поред кеја реке Врла ,градски базен 

Сурдулица, 

3.Земљиште код Калифера Сурдулица, 

4.Пољопривредно земљиште школе «Јосиф 

Панчић» Бело Поље Сурдулица, 

5.Зелене површине градског центра код хотела  

Сурдулице, 

6. Земљиште- код стадиона «Радник »  Сурдулица, 

 

IV 

ПАРАМЕТРИ  КОНТРОЛЕ  КВАЛИТЕТА  

ЗЕМЉИШТА 

 Индикатори за оцену ризика од деградације 

земљишта оцењују се на основу општих елемената 

за оцену ризика од деградације датих у Прилогу 

Уредбе о програму системског праћења квалитета 

земљишта, индикаторима за оцену ризика од 

деградације земљишта и методологији за израду 
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ремедијационих програма (''Службени гласник Ре-

публике Србије'', број 88/2010). 

 Граничне и ремедијационе вредности 

концентрација опасних и штетних материја и 

вредности које могу указати на значајну 

контаминацију земљишта дефинисане су у Прилогу 

3. Уредбе из става 1. 

 У узорцима земљишта испитиваће се:  

- pH – вредност (у води), садржај влаге (%),  

- органска материја (губитак жарењем на 550оС у 

%), 

- садржај глине(%) (честице < 2μm);    

- садржај метала у mg/kg (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Hg, 

As);  

- полициклични ароматични угљоводоници μg/kg 

(нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, 

фенантрен, антрацен,флуорантен, пирен, 

бензо(а)антрацен, кризен, бензо(б)флуорантен, 

бензо(к)флуорантен,бензо(а)пирен, индено (1,2,3-

цд)пирен, дибензо (а,х) антрацен, 

бензо(г,х,и)перилен;  

- укупни ПАХ; 

- пестициди μg/kg (DDE/DDD/DDT укупни, 

линдан,алдрин,ендрин,диелдрин,НСН (α,β,γ), 

хептахлор, хептахлорепоксид, алахлор, 

хексахлорбензол, атразин, симазин, пропазин, 

трифлуралин, дихлорбенил, ендосулфан) 

- полихлоровани бифенили (укупни) mg/kg (РСВ 

sum, РСВ 28, РСВ 52, РСВ 101, РСВ 118, РСВ 138, 

РСВ 153, РСВ 180) а све у складу са Прилогом 3. 

Уредбе из става 1. 

 На основу испитивања узорака земљишта 

узетих са локалитета предвиђених Програмом и 

добијеним резултатима направиће се закључци у 

погледу загађења земљишта. 

 Подаци добијени реализацијом Програма 

достављају се Агенцији за заштиту животне средине 

републике Србије. 

 

V 

ИЗВЕШТАВАЊЕ  О  РЕЗУЛТАТИМА  

МЕРЕЊА 

 Овлашћена организација је у обавези да 

приликом достављања извештаја прикаже листу 

метода и стандарда који се користе за узорковање 

земљишта, анализу узорака и обраду података, као и 

оцењивање вредности концентрација. 

 Резултати ће бити приказани табеларно, 

графички и текстуално објашњени, са закључком о 

стању на локацијама које су утврђене Програмом и 

евентуалном препоруком за израду ремедијационих 

програма у случају регистровања ремедијационих 

вредности концентрација опасних и штетних 

материја или вредности које указују на значајну 

контаминацију земљишта. Тумачење резултата 

испитивања вршиће се у складу са важећом 

законском регулативом. 

 

VI 

МЕРЕ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПРОГРАМА 

 Реализација Програма праћења квалитета 

земљишта на територији општине Сурдулица за 

2019. годину обухвата две фазе: 

I фаза  –  Доношење Програма праћења квалитета 

земљишта на територији општине Сурдулица за 

2019. годину, од стране Општинског  већа општине 

Сурдулица; 

II фаза – Избор овлашћене стручне организације за 

реализацију Програма и потписивање уговора. 

III фаза – Реализација  Програма од стране 

изабране  овлашћене стручне организације  

 

VII 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 Мониторинг земљишта на мерним местима 

одређеним овим Програмом, финансираће се из 

средстава предвиђених Програмом коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Сурдулица који се доноси посебно 

за сваку годину . 

 

VIII 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 Програм ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

дана  30.01.2019.године, број: 501- 6 /19-01 

                      

                            ПРЕДСЕДНИЦА,  

        Александра Поповић,с.р. 

 

 

58. 

На основу члана 15.став 1 тачка 12., члана 

57. став 1. Статута општине Сурдулица 

(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 25/08 и 16/11)), члана 

69. и 70.  Закона о заштити животне средине 

(„Сл.гл.РС“ бр.135/04 , 36/09-др.закон, 72/09-

др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-

др.закон), члана 4. став 1. тачка 3., члана 8. и 23. 

Закона о заштити буке у животној средини  

(„Сл.гласник РС“ бр.36/09 и 88/10 ), Програма аку-

стичког зонирања територије општине Сурдулица   

(„Сл.гл.града Врања“,бр.29/11), члана 5. Одлуке о 

приступању континуалној контроли и праћењу ста-

ња животне средине (мониторинг) на територији 

општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања“,бр.5/10),  

Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

(“Сл.гл.РС”, бр. 95/148 ), чл.15. Тачка 11. Одлуке о 

Општинском већу општине Сурдулица 
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(“Сл.гл.града врања”, бр. 5/10), и  чл.2. став 1. тачка 

11. Пословника о раду Општинског већа Општине 

Сурдулица (“Сл.гл.Пчињског округа”, бр.34/08), 

Општинско веће општине Сурдулица на  седници 

одржаној дана  30.01.2019.год.   доноси 

 

ПРОГРАМ  

МОНИТОРИНГА  СТАЊА  НИВОА  БУКЕ   У 

ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  НА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ  СУРДУЛИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

I 

ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у 

животној средини је заштита здравља људи и очу-

вање и унапређење услова животне средине. Пра-

ћење и мерење нивоа буке спроводиће се на основу 

Закона о заштити животне средине („Сл.гл.РС“ 

бр.135/04 , 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-

одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон) ради 

утврђивања стања животне средине , као и правил-

ног одабира превентивних мера и активности које се 

предузимају у циљу смањења негативних утицаја 

буке и подизања нивоа квалитета животне средине. 

Општина Сурдулица  као јединица локалне 

самоуправе, према Закону о заштити од буке у жи-

вотној средини, је субјект система заштите животне 

средине и у оквиру своје надлежности утврђене за-

коном обезбеђујe континуалну контролу и монито-

ринг стања буке у животној средини. 

Мониторинг буке се врши систематским ме-

рењем, испитивањем и оцењивањем индикатора 

буке, физичких величина којима се описује бука у 

животној средини и које су везане за штетни ефекат 

буке. Одлуком приступа се  акустичном зонирању 

територије општине Сурдулица  у складу са Зако-

ном о заштити од буке у животној средини. 

 

II 

МЕРНА МЕСТА И ДИНАМИКА МЕРЕЊА 

    Садржај мониторинга стања нивоа буке у 

животној средини 

1. Мерни локалитети 

Програм мерења нивоа буке у животној сре-

дини на територији општине Сурдулица за 

2019.годину утврђују се дванест (12) мерних места 

који покривају територију општине, а  која су ода-

брана као репрезенти појединих делова  општине 

Сурдулица различите намене простора и на којима 

ће се приступити континуираном мерењу нивоа бу-

ке у животној средини . 

Собзиром да је на територији општине 

Сурдулица урађено акустично зонирање, и да су 

одређене акустичне зоне у зависности од намене 

простора и на основу референтних карата простор-

них и урбанистичких планова на којима су приказа-

ни намена простора и претежна намена површина 

земљишта, избор мерних  тачака  за мерење нивоа 

буке у животној средини биће вршено  у складу са 

Програмом о  акустичним зонама на територији 

општине Сурдулица, тако да се изабраним мерним 

тачкама обухвате: 

1. Подручје за одмор и рекреацију, културно-

историјски локалитети, велики паркови; 

2.   Туристичка подручја, кампови и школске 

зоне; 

3.   Стамбена подручја; 

4. Пословно-стамбена подручја, трговачко-

стамбена подручја и дечија игралишта; 

5.  Градски центар, занатска , трговачка, ад-

министративно-управна зона са становима, зона 

дуж аутопутева, магистралних и локалних саобра-

ћајница; 

6.  Индустријска, складишна и сервисна 

подручја и транспортни терминали без стамбених 

зграда; 

7.   Тиха зона; 

Програм мерења нивоа буке у животној сре-

дини на територији општине Сурдулица за 

2019.годину обухвата следеће мерне локалитете и 

мерне тачке: 

 

Мерно 

место 

Мерна 

тачка 

Акустичне зоне 

ММ1 Градско 

шеталиште

-ул.К.Петра 

I 

Подручје за одмор и 

рекреацију, културно-

историјски локалитети, 

велики паркови; 

ММ2 Градска 

пошта-

ул.5-ти 

Септембар 

Пословно-стамбена 

подручја, трговачко-

стамбена подручја и дечи-

ја игралишта; 

ММ3 Бензинска 

станица 

“Вених 

гол” 

Стамбена подручја; 

ММ4 Градски 

биоскоп, 

ул. 

Омладинск

а 

Пословно-стамбена 

подручја, трговачко-

стамбена подручја и дечи-

ја игралишта; 

ММ5 Градски 

базен-ул. 

К.Раде 

Цветковић 

Сурдулица 

Подручје за одмор и 

рекреацију, културно-

историјски локалитети, 

велики паркови; 

ММ6 Центар 

града 

Градски центар, занатска , 

трговачка, администра-
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тивно-управна зона са 

становима, зона дуж ауто-

путева, магистралних и 

локалних саобраћајница. 

ММ7 Раскрсница

-ул. 

Сурдуличк

их 

Мученика 

и Српских 

Владара  

Градски центар, занатска , 

трговачка, администра-

тивно-управна зона са 

становима, зона дуж ауто-

путева, магистралних и 

локалних саобраћајница. 

ММ8 Фабрика 

Кнауфинсу

латион-

Бело Поље 

Индустријска, складишна 

и сервисна подручја и 

транспортни терминали 

без стамбених зграда; 

 

ММ9 Код 

градске 

пекаре 

потез 

школа и 

амбуланта-

Бело Поље 

Индустријска, складишна 

и сервисна подручја и 

транспортни терминали 

без стамбених зграда; 

 

ММ10 Болница-

ул.Српских 

Владара 

Тиха зона 

ММ11   

ММ12 Фабрика 

“Еко-Пак” 

Бело Поље 

Индустријска, складишна 

и сервисна подручја и 

транспортни терминали 

без стамбених зграда; 

 

 

2. Динамика мерења и мерни интервали 

 Праћење нивоа буке у животној средини на 

територији општине Сурдулица и одређивање вред-

ности индикатора укупне буке вршиће се према 

прописаној методологији и у складу са важећом 

законском регулативом. 

 Мониторинг стања нивоа буке на територији 

општине Сурдулица  се организује за карактери-

стичне временске интервале дневног, вечерњег и 

ноћног периода времена. Процедура континуираног 

мониторинга нивоа буке обављаће се једном го-

дишње. 

 Мерни интервали су изабрани тако да се њи-

ма обухвати цео циклус промена нивоа мерене буке 

у току дневног, вечерњег и ноћног периода, у скла-

ду са Уредбом. Мерење се врши у једном петнаес-

томинутном интервалу у дневном периоду, једном 

вечерњем и једном петнаестоминутном интервалу у 

ноћном периоду у оквиру следећих временских 

интервала: 

1. дан – од 06 до 18 часова; 

2. дан – од 18 до 22 часова; 

3. дан – од 22 до 06 часова; 

 

3.Параметри мониторинга 

  На  свим  мерним  местима  процедура  мо-

ниторинга  стања  нивоа  буке  има  за  циљ   одре-

ђивање:  

 1. Параметара  буке  (карактер  буке,  еквива-

лентни  ниво  буке,  процентни  ниво  буке,    вре-

менска зависност нивоа буке);  

       2. Параметара  саобраћаја  (фреквенција:  пут-

ничких  аутомобила,  лаких  и  тешких   теретних 

аутомобила, аутобуса и моторцикала и железничког 

саобраћаја) и  

         3. Параметара  саобраћајница  (тип  и  ширина  

саобраћајница,  висина  зграде  поред  саобраћајни-

ца).  

        Резултати за измерене параметре и извештаји 

ће се тумачити у складу са Законом   о  заштити  од  

буке  у  животној  средини  („Сл.  гласник  

РС“,бр.36/09  и  88/10)  и  Уредбом о индикаторима 

буке, граничним вредностима, методама за оцењи-

вање  индикатора буке, узнемиравања и штетних 

ефеката буке у животној средини („Сл.гласник 

РС“,бр.75/10).  

 4. Циљеви континуалног мониторинга стања 

буке у животној средини  

        Континуалним  мониторингом  стања  нивоа  

буке  утврђује  се  реално  стање  буке  у  животној 

средини на територији општине Сурдулица  у сми-

слу стварања услова да се:  

          1. Утврде  и  примене  мере  и  услови  зашти-

те  од  буке,  односно  звучне  заштите  на  просто-

рима са прекомерним нивоима буке;  

          2. Заштите «тихе» зоне;  

    3. Обезбеди израда стратешких карата буке;  

   4. Доносе локални акциони план заштите од 

буке у животној средини;   

 5. Врши надзор и контрола примене мера 

заштите од буке у животној средини; 

          6. Проблем  буке  сагледа  и  угради  у  плано-

ве  при  просторном  уређењу  нових  и  рекон-

струкцији  постојећих  насеља  и  подручја  у  скла-

ду  са  стандардом  (СРПС  У.J6.205),  

    7. При  изградњи  и  техничком  пријему  

стамбених,  инвестиционих  и  индустриjских   обје-

ката, објеката мале привреде и градске инфраструк-

туре обезбеде и испоштују   утврђени  технички  

прописи  који  гарантују  квалитет  звучне  заштите  

(стандарди  из  групе СРПС У J6),  

    

III 

ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШ-

ТАВАЊЕ 

1. Обезбеђивање квалитета података и методоло-

гија рада 
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 Систематско мерење нивоа буке у животној 

средини вршиће се према утврђеним стандардима у 

складу са Правилником о методама мерења бу-

ке,садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(„Сл.гл.РС“,бр.72/10) и Уредбом о индикаторима 

буке, граничним вредностима, методама за оцењи-

вање индикатора буке, узнемиравања и штетних 

ефеката буке у животној средини 

(„Сл.гл.РС“,бр.75/10). 

 Мерење, обрада, анализа података и интер-

претација резултата биће поверена овлашћеној 

стручној организацији која поседује решење на-

длежног Министарства о испуњености услова за 

мерење нивоа буке у животној средини, у складу са 

Законом о заштити буке у животној средини и Пра-

вилника о условима које мора да испуњава стручна 

организација за мерење буке, као и о документацији 

која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за 

мерење буке („Сл.гл.РС“,бр.72/10). 

2. Редовно извештавање 

 Овлашћена стручна организација биће у оба-

вези да израђује извештаје о резултатима мерења за 

годину у којој су вршена мерења и извештај о изме-

реном нивоу буке у животној средини у току угово-

реног периода. 

 У достављеним извештајима биће описана 

методологија рада праћења нивоа буке, а резултати 

приказани у складу са важећим подзаконским акти-

ма. 

 Служба за заштиту животне средине је дужна 

да извештаје доставља Агенцији за заштиту живот-

не средине у складу са законом. 

 

IV 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 Средства за спровођење Програм мерења 

нивоа буке у животној средини на територији 

општине Сурдулица за 2019.годину, финансираће се 

из средстава предвиђених Програмом коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне сре-

дине општине Сурдулица који се доноси посебно за 

сваку годину   и других извора финансирања. 

 

 V 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 Овај Програм ступа на снагу даном доноше-

ња а објавиће се у „ Службеном гласнику града 

Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

дана  30.01.2019.године, број: 501- 5 /19-01 

                      

                            ПРЕДСЕДНИЦА,  

        Александра Поповић,с.р. 

59. 

           На основу члана 15. став 1. тачка 12. и  члана 

57. став 1. Статута општине Сурдулица 

(“Сл.гл.Пчињског округа”,бр.25/08 и 16/11), члана 

.69., 70. и 23. Закона о  заштити животне средине 

(„Сл.гл.РС“ бр.135/04 , 36/09-др.закон, 72/09-

др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-

др.закон),  члана 5. Одлуке о приступању 

континуалној контроли и праћењу стања животне 

средине (мониторинг) на територији општине 

Сурдулица (“Сл.гл.града Врања” бр.5/10),  Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара (“Сл.гл.РС”, 

бр. 95/148 ),  чл.15. Тачка 11. Одлуке о Општинском 

већу општине Сурдулица (“Сл.гл.града Врања” 

бр.5/10), члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о 

раду Општинског већа општине Сурдулица 

(“Сл.гл.Пчињског округа” бр.34/08) Општинско 

веће општине Сурдулица на седници одржаној дана  

30.01. 2019.године,  доноси 

 

 

ПРОГРАМ 

ПРАЋЕЊА  КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И 

ОТПАДНИХ  ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

I 

ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 Програм праћења и контрола  квалитета вода  

на територији општине Сурдулица спроводи се ради 

оцене стања квалитета вода, а у циљу заштите 

здравља становништва,као и сагледавања ефеката 

предузетих мера за смањење степена загађености 

вода и утицаја загађивача на њихов квалитет на 

основу чега се процењује утицај и ризик коришћења 

вода на здравље корисника, а уједно представљају и 

један од индикатора стања животне средине. 

Загађење вода и проблеми везани за ограни-

чене могућности коришћења природних ресурса, 

захтевају унапређивање контроле испуштања 

отпадних вода, посебно индустријских, њиховог 

квалитета, количине и улива. 

Евакуација отпадних вода врши се упушта-

њем у речне токове, у градске канализационе 

системе, у септичке јаме или се може користити за 

пољопривредне потребе. У значајне карактеристике 

отпадних вода спадају њихова количина и квалитет, 

опасност од штетних материја за живи свет и чове-

ка, утицај на коришћење и одлагање отпадног муља 

на градско постројење за пречишћавање отпадних 

вода као и проблеми који могу настати због дискон-

тинуираног улива отпадних вода у реципијенте. 

 

 Овим Програмом дефинишу се места и 

параметри контроле отпадних вода , површинских 
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вода река на територији општине Сурдулица и то: 

Врле  реке. 

 

II   

ЦИЉ ПРОГРАМА 

Циљ спровођења Програма је заштита вода 

и подразумева скуп мера и активности којима 

се квалитет  површинских в о д а  штити и 

унапређује ради: 

1)  очувања живота и здравља људи; 

2)  смањења загађења и спречавања 

даљег погоршања стања вода; 

3)  обезбеђења нешкодљивог и  несметаног 

коришћења вода за различите намене и 

4)  заштите водних и  приобалних 

екосистема  и  постизања стандарда 

квалитета  животне средине  у  складу  са  

прописом којим  се уређује заштита животне 

средине и циљеви животне средине. 

Контрола квалитета отпадних вода на тери-

торији општине Сурдулица вршиће се у складу са 

важећим законским и другим прописима, ради 

испитивања квалитета отпадних вода која потичу из 

индустријских објеката у индустријској зони, као и 

испитивање отпадних вода из постројење за пре-

чишћавање отпадних вода  Отпадне воде које 

испуштају индустријски објекти , представљају нај-

битније факторе који негативно утичу на стање ква-

литета површинских вода. Ако се настави постојећи 

тренд загађивања вода озбиљан ће бити проблем 

коришћења неких водених ресурса због потенцијал-

не могућности уградње загађења у ланац исхране. 

Да би се оно решило мора се реализовати заштита 

вода изградњом нових постројења за пречишћавање 

и постизање максималног ефекта пречишћавања код 

постојећих. Поред, тога мора се постићи максимал-

на технолошка дисциплина у циљу смањења зага-

ђења у отпадним водама. 

Река Врла је најзначајнија река  на територи-

ји општине Сурдулица. Неконтролисано испуштање 

отпадних вода без претходне прераде проузрокује 

загађење овог водотока. У реци врла се уливају 

отпадне воде из индустрије као и отпадне воде сео-

ских насеља без претходног пречишћавања. Те стим 

река Врла и њене притоке су угрожене отпадним 

водама различитог порекла и састава која све чешће 

губи своје природне карактеристике. Моћ 

самопречишћавања реке услед толиког оптерећења 

отпадним материјалом полако опада, деградира се 

њен квалитет,  те се она временом не може 

користити за одређене сврхе за које се раније 

користила. 

 

Загађења реке Врле 

Отпадне воде из канализације и индустрије, 

дивље депоније на којима завршавају чак и 

медицински отпад и отпад из кланица, највећи су 

загађивачи реке Врле.. 

 Реку Врла  посебно угрожава и илегално и 

неконтролисано ископавање песка и шљунка, због 

чегa је корито у неким деловима продубљено и за 

десетак метара. 

Осим што загађује реку и околину, отпад,  

некад, може да буде веома опасан по људе. 

III  

МОНИТОРИНГ ВОДА 

 Mониторинг је основа за добијање информа-

ција о квалитету воде водотокова. Посебна улога 

мониторинга је заштита воде као природног ресурса 

и њеног коришћења за водоснабдевање, спорт, 

рекреацију и др. 

 Испитивање  квалитета воде обухвата орга-

нолептичка својства воде, физичко-хемијске и 

микробиолошке параметре. 

 

IV  

МЕРНА МЕСТА И ДИНАМИКА УЗОРКОВА-

ЊА 

Испитивање квалитета реке Врле  вршило би 

се на следећим мерним местима: 

Река Врла код градског базена, 

Река Врла код индустријске зоне (Самоков), 

Река Врла код постројења за пречишћавање 

отпадних вода, 

Река Романовска код моста горњег 

Река Врла код  ромског насеља Чардачиште, 

Испитивање квалитета отпадних вода  врши-

ло би се на следећим мерним местима: 

1.отпадне воде са локације бензинске стани-

це Универзал  насеље Бело Поље Сурдулици   пре 

упуштања у канализациону мрежу или реципијент,, 

2.отпадне воде после изласка  из  фабрике 

Хлеба и Млека  Бело Поље Сурдулица, 

3.отпадне воде из индустријских објеката 

(Кнауфинсулатион),а пре упуштања у канализацио-

ну мрежу или реципијент, 

 Динамика узорковања подразумевала би 

квартално (сезонско) испитивање. 

    У периоду првог квартала – првог 

тромесечја (мај, јун, јул) испитивање ће се вршити у 

једном од ова три месеца, у периоду другог 

квартала – другог тромесечја (август, септембар и 

октобар) испитивање ће се вршити у једном од ова 

три месеца, у периоду трећег квартала – трећег 

тромесечја (новембар, децембар и јануар) 

испитивање ће се вршити у једном од ова три 

месеца и у периоду четвртог квартала – четвртог 

тромесечја (фебруар, март и април) испитивање ће 

се вршити у једном од ова три месеца, а сви 
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временски периоди узорковања и испитивања биће 

дефинисани оперативним планом.  

   Тумачење резултата испитивања вршило би 

се на основу важеће законске регулативе. 

 

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ И БАКТЕРИОЛОШКИ 

ПАРАМЕТРИ 

 

ФИЗИЧКО –ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ 

 

- Температура воде/ваздуха 

- Седиментне материје 

- пХ 

- Сулфати 

- Остатак испарења нефилтроване воде 

- Остатак испарења филтроване воде 

- Суспендоване материје 

- Утрошак КМнО4 

- Хлориди 

- Нитрати 

- Нитрити 

- Амонијум јон 

- Детерџенти 

- Фосфати 

- Кисеоник (мг/Л и % сатурације) 

 

- Биолошка потрошња кисеоника (БПК5) 

- Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) 

- Гвожђе 

- Манган 

- Олово 

- Кадмијум 

- Хром (VI) 

- Никл 

- Бакар 

- Укупна уља и масти 

 

БАКТЕРИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ 

- МПН колиформних бактерија 

 

Испитивање квалитета отпадних вода врши-

ће се путем узорака који се узимају у приближно 

једнаким временским интервалима, а  у различитим 

режимима испуштања отпадних вода. Под узорком 

за анализу подразумева се композитни садржај до-

бијен мешавином садржаја захваћених сваких 15 

минута у току 2 сата. 

 Показатељи квалитета отпадних вода утвр-

ђује се из узорка, док се температура воде израчуна-

ва као средња вредност из појединачних узорака. 

 За испитивање квалитета отпадних вода о-

безбеђују се следећи општи показатељи: 

- Хемијска потрошња кисеоника (ХПК), 

- Суспендоване компоненте, 

- ПХ вредност 

- Биохемијска потрошња кисеоника (БПК), 

- Тепература воде, 

- Укупан број колиформних бактерија (ТЦ), 

- Уколико се отпадне воде испуштају у 

водоток или језера која служе за 

водоснабдевање, поред основних 

показатеља, обезбеђују се подаци о укупном 

азоту и укупном фосфору. 

- Приликом узимања узорака утврђују се и 

обезбеђују и следећи подаци о: 

- Промени боје, 

- Видљивим отпадним материјама, 

- Присуству и врсти мириса, 

- Температури ваздуха, 

- Протоку отпадне воде у моменту узимања 

узорака, и 

- Другим карактеристичним запажањима. 

- Минимални број узорака за испитивање 

квалитета отпадних вода за сваки излив 

отпадне воде дат је у табели 1. 
 

Запремински про-

ток отпадне воде 

на изливу    (л/с) 

Отпадне воде које 

садрже опасне ком-

поненте 

 

Остале повр-

шинске  воде 

 

 

ОД -  ДО Годишњи  

број 

узорака 

Фреквенција 

испитивања 

 

Го-

диш-

њи  

број 

узо-

рака 

Фреквенција 

испитивања 

 

           

 1  -  50 

 

 

5 

Једанпут у 

три месеца 

 

  

3 

Једанпут у 

четри ме-

сеца 

50  -  100 

 

6 Једанпут у 

два месеца 

 

4 Једанпут у 

три месеца 

 

101 - 500 12 Једанпут 

месечно 

6 Једанпут у 

два месеца 

 

 

       Тумачење резултата испитивања врши се на 

основу важеће законске регулативе.  

 

V  

НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА 

ИСПИТИВАЊА 

 Извештаји би били достављани у складу са 

динамиком узорковања, квартално, а у летњим 
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месецима месечно, у року од 10 дана по истеку 

претходног месеца. 

Годишњи извештај о квалитету водотока  

реке Врле и Романовске реке  и квалитет отпадних 

вода , достављао би се заједно са последњим 

извештајем у 2019.години. 

 У случају појаве акцидентног загађења, 

узорковање и извештавање вршило би се одмах.  

 Приликом достављања извештаја биће 

описана методологија узорковања, мерна опрема и 

методологија обраде података. Резултати ће бити 

приказани табеларно, графички и текстуално 

објашњени, са закључком о стању на локацијама 

које су предвиђене Програмом. 

   Извештаје је потребно доставити у два 

примерка у писаној форми и у електронској форми. 

 

VI 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 Реализација Програма праћења квалитета 

површинских и отпадних вода на територији 

општине Сурдулица за 2019. годину, реке Врле и 

Романовске и отпадних вода наведених у Програму, 

обухвата три фазе: 

I фаза –  Доношење  Програма праћења квали-

тета површинских и отпадних  вода на територији 

општине Сурдулица за 2019. годину, од стране 

Општинског већа општине Сурдулица; 

II фаза –  Избор овлашћене стручне 

организације за реализацију Програма и 

потписивање уговора. 

III фаза -  Реализација Програма од стране иза-

бране овлашћене стручне организације 

 

VII  

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 Мониторинг површинских и отпадних  вода 

на територији општине Сурдулица  , на мерним 

местима одређеним Програмом јединице локалне 

самоуправе финансираће се из средстава 

предвиђених Програмом коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Сурдулица који се доноси посебно за сваку 

годину. 

VIII 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Програм ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику  Града  Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

дана  30.01.2019.године, број: 501- 3 /19-01 

                      

                            ПРЕДСЕДНИЦА,  

        Александра Поповић,с.р. 

60.  

 На основу члана 15. став 1. тачка 12. члана 

57. став 1. Статута општине Сурдулица 

(“Сл.гл.Пчињског округа”,бр.25/08 и 16/11), члана 

32. .69. и 70. Закона о  заштити животне средине 

(„Сл.гл.РС“ бр.135/04 , 36/09-др.закон, 72/09-

др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-

др.закон), члана 4. тaчка 9. Закона о заштити од 

нејонизујућих зрачења  (“Сл.гл.РС”бр.36/09), члана 

5. Одлуке о приступању континуалној контроли и 

праћењу стања животне средине (мониторинг) на 

територији општине Сурдулица (“Сл.гл.града 

Врања бр.5/10),  Закона о накнадама за коришћење 

јавних добара (“Сл.гл.РС”, бр. 95/148 ), чл.15. Тачка 

11. Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица 

(“Сл.гл.града Врања” бр.5/10), члана 2- став 1. тачка 

11. Пословника о раду Општинског већа општине 

Сурдулица (“Сл.гл.Пчињског округа” бр.34/08) 

Општинско веће општине Сурдулица на седници 

одржаној дана  30.01.2019.године,  доноси 

 

ПРОГРАМ 

КОНТРОЛНОГ МОНИТОРИНГА НИВОА 

НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

    

              У складу са Законom о заштити од 

нејонизујућег зрачења (Сл. гл. РС 36/2009), општина 

Сурдулица обезбеђује контролни мониторинг нивоа 

нејонизујућег зрачења у животној средини, 

учествује у изради Програма и обезбеђује 

финансијска средства за његову реализацију на 

територији општине Сурдулица.  

         Општина Сурдулица  као јединица локалне 

самоуправе је субјект система заштите животне 

средине и у оквиру своје надлежности утврђене 

законом обезбеђујe мониторинг. 

 

I 

    Реализацијом овог Програма подразумева 

мерење и прорачун нивоа електромагнетног поља 

на утврђеним локалитетима у близини извора 

зрачења.  Тиме се надлежним службама омогућује 

увид у степен угрожености животне средине који је 

последица нејонизујућих зрачења у домену 

електричних и магнетских поља ниских 

фреквенција (до 10 kHz) и домену 

електромагнетских поља високих фреквенција (10 

kHz до 300 GHz).                                                              

    Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења 

врши се за високофреквентна подручја, која потичу 

од извора нејонизујућих зрачења – радио базних 

станица мобилне телефоније у зонама повећане 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-277 

 

 

осетљивости. Зоне повећане осетљивости 

подразумевају подручја стамбених зона у којима се 

особе могу задржавати и 24 сата дневно: школе, 

домови, предшколске установе, породилишта, 

болнице, туристички објекти, дечија игралишта и 

површине неизграђених парцела намењених према 

урбанистичком плану за поменуте намене.  

         Савремени начин живота немогуће је 

замислити без уређаја који са једне стране  

олакшавају живот, а са друге представљају изворе 

нејонизујућих зрачења. Технолошки  развој је донео 

велики број вештачих извора електромагнетног 

зрачења и утицао на опште повећање његовог 

нивоа. Радио базне станице мобилних и фиксних 

бежичних  комуникација по својој функцији су 

примопредајни системи, који врше повезивање 

радио базне станице са осталим деловима мобилне 

електронско комуникационе мреже. Радио базне 

станице мобилних и фиксних бежичних 

комуникација емитују узак сноп  

радиофреквенцијског зрачења и сматрају се 

изворима нејонизјујућих зрачења. Употреба  све 

већег броја оваквих уређаја доприноси све вишем 

нивоу амбијенталне изложености  људске 

популације појединим деловима електромагнетног 

спектра.  

    GSM системи (Global System for Mobile) 

функционишу на фреквенцијама 900MHz, 

1800MHz, UMTS систем (Univerzal Mobile 

Telecommunications System – познат као 3G) 

функционише на 2100MHz, док све заступљенији у 

новије време LTE систем ради на фреквенцијама 

1800MHz.  

     Емитована електромагнетна енергија може 

изазвати нежељене ефекте на жива бића и животну 

средину. Због тога је потребно вршити надзор над 

емитованим зрачењем, како би се оно одржавало на 

прихватљивом нивоу.  

     Најпотпунији увид у изложеност 

становништва електромагнетном зрачењу могуће је 

остварити на основу мерења и прорачуна нивоа 

електромагнетног поља на утврђеним локалитетима 

у близини извора зрачења, као и поређењем 

добијених резултата испитивања нивоа 

нејонизујућих зрачења са важећим прописима.  

 

II  

ЦИЉ ПРОГРАМА  

    Примарни циљ Програма контролног 

мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења је 

утврђивање реалног стања нивоа електромагнетног 

зрачења – одређивање вредности јачине 

електричног поља Е(V/m) и просторне расподеле 

емитоване електромагнетске енергије пореклом од 

радио – базних станица мобилне телефоније, као и 

квантитативно приказивање утицаја постојећег 

нивоа зрачења на окружење и људску популацију, 

поређењем добијених резултата са важећим 

прописима у домену заштите људства и животне 

средине од нејонизујућих зрачења.  

  На основу резултата мерења и оцене степена 

изложености становништва електромагнетним 

зрачењима у зонама повећане осетљивости, 

извршиће се процена ризика од штетног утицаја 

зрачења и дефинисати предлог мера за смањење 

нивоа електромагнетних зрачења.  

 

         III  

САДРЖАЈ МОНИТОРИНГА  

    Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења 

врши се мерењем и/или прорачуном нивоа електро-

магнетног поља у животној средини применом ва-

жећих домаћих или  

међународних стандарда.  

  На основу мерења електромагнетног зра-

чења, могуће је утврђивање реалног стања нивоа 

електромагнетског зрачења – одређивањем вред-

ности јачине електричног поља Е(V/m), просторне 

расподеле временски променљивог електромаг-

нетног поља, односно емитоване електромагнетне 

енергије и референтног граничног ниво излагања 

становништва електричним, магнетским и е-

лектромагнетским пољима различите фреквенци-

је, које прописује Правилник о границама излага-

ња нејонизујућим зрачењима („Службени гласник 

РС“, бр. 104/09).  Поређењем добијених резул-

тата са важећим прописима у домену заштите 

људске популације и животне средине од нејони-

зујућих зрачења, могуће је квантитативно изрази-

ти утицај постојећег нивоа зрачења на окружење и 

људе који у њему бораве. Сва мерења и тумачење 

добијених резултата потребно је урадити у складу 

са горе наведеним Правилником. Извештај мере-

ња нивоа зрачења електромагнетног поља потре-

бно је да садржи информацију да ли је око испи-

тиваног извора нејонизујућих зрачења успостав-

љена контролисана зона и обезбеђена забрана 

приступа општој људској популацији.  

 

МЕРНИ ЛОКАЛИТЕТИ  

 Програмом контролног мониторинга нивоа 

нејонизујућих зрачења на територији општине 

Сурдулица  у 2019. години, предвиђено је да у 

оквиру мерних локалитета избор мерних тачака 

буде вршен тако да омогући најбољу оцену нивоа 

електромагнетног зрачења, као и утицај на ста-

новништво и животну средину.  
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    Изабраним мерним тачкама неопходно је 

обухватити подручја стамбених зона у којима се 

особе могу задржавати и 24 сата дневно, као и 

школе, домове, предшколске и школске установе, 

породилишта, болнице, туристичке објекти, дечи-

ја игралишта и др.  

    Програм контролног мониторинга нивоа 

нејонизујућих зрачења на територији општине 

Сурдулица  у 2019. години, обухвата следеће мер-

не локалитете:  

 

Мерни 

локали

тет 

Локације радио – базне станице мобилне 

телефоније 

1. Tелеком Србија- РБС- Сурдулица – 

центар на кп бр.1073 ко Сурдулица 

,зграда комитета 

2. Телеком Србија-РБЦ-Сурдулица-

Управна зграда “ХЕ Ђердап” на кп 

бр.566/1 ко Сурдулица 

    

Мерне тачке у оквиру сваког локалитета одредиће 

овлашћена организација за  

спровођење мониторинга уз консултације са 

Службом за заштиту животне средине општине 

Сурдулица 

 

IV  

ФАЗЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОГРАМА  

 Реализација Програма контролног 

мониторинг а  нивоа нејонизујућег зрачења на 

територији општине Сурдулица  за 2019. годину,  

обухвата три фазе: 

I фаза –  Доношење  Програма контролног 

мониторинг а  нивоа нејонизујућег зрачења на 

територији општине Сурдулица  за 2019. годину,  од 

стране Општинског већа општине Сурдулица; 

II фаза –  Избор овлашћене стручне 

организације за реализацију Програма и 

потписивање уговора. 

III фаза -  Реализација Програма од стране иза-

бране овлашћене стручне организације. 

 

V 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 Програма контролног мониторинга  нивоа 

нејонизујућег зрачења на територији општине 

Сурдулица  за 2019. годину,  финансираће се из 

средстава предвиђених Програмом коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Сурдулица који се доноси посебно 

за сваку годину . 

  

VI 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  Програм ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику  Града  Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

дана  30.01.2019.године, број: 501- 4 /19-01 

                      

 

                            ПРЕДСЕДНИЦА,  

        Александра Поповић,с.р. 
 

Т Р Г О В И Ш Т Е                                                              
61. 

На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 41.  Статута 

општине Трговиште („Службени Гласник Пчињског 

округа“, број 28/08),Скупштина општине 

Трговиште, на седници одржаној 18.02.2019. 

године, по прибављеном мишљењу Министарства 

за државну управу и локалну самоуправу број 110-

00-00395/2018-24 од 15.01.2019.године, донела је 

 

 

С Т А Т У Т 

ОПШТИНЕ  ТРГОВИШТЕ 

 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овим статутом, у складу са законом, 

уређују се нарочито: права и дужности општине 

Трговиште (у даљем тексту: Општина) и начин 

њиховог остваривања, број одборника Скупштине 

општине Трговиште (у даљем тексту: Скупштина 

општине), организација и рад органа и служби, 

начин управљања грађана пословима из 

надлежности Општине, услови за остваривање 

облика непосредне самоуправе, спровођење 

поступка јавне расправе приликом припреме 

општих аката утврђених овим статутом, оснивање, 

начин избора органа и рад месне заједнице и других 

облика месне самоуправе, услови и облици 

остваривања сарадње и удруживања Општине, 

заштита локалне самоуправе и друга питања од 

значаја за Општину. 

Све именице које се у овом акту и свим 

другим општим и појединачним актима локалне 

заједнице и њених органа користе у мушком роду 

користиће се истовремено и у женском роду.  

Именице које означавају службене 

позиције, положаје и функције у општини, могу се 
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користити само у облику који означава пол и лице 

које је њихов носилац.  

 

Положај Општине 

Члан 2. 

Општина је основна територијална 

јединица у којој грађани остварују право на локалну 

самоуправу у складу са Уставом, законом и овим 

статутом. 

Грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на територији Општине, управљају 

пословима Општине у складу са законом и овим 

статутом. 

Грађани учествују у остваривању локалне 

самоуправе путем грађанске иницијативе, збора 

грађана, референдума, других облика учешћа 

грађана у обављању послова Општине и преко 

својих одборника у Скупштини општине, у складу 

са Уставом, законом и овим статутом. 

 

Територија 

Члан  3. 

Територију Општине, утврђену законом, 

чине насељена места, односно подручја 

катастарских општина које улазе у њен састав, и то:                                           

 

насељено место  катастарска општина 

 Бабина Пољана      Бабина Пољана 

 Барбаце       Барбаце 

 Владовце       Владовце 

 Голочевац       Голочевац 

 Горновац       Горновац 

 Горња Трница      Горња Трница 

 Горњи Стајевац      Горњи Стајевац 

 Горњи Козји Дол      Козји Дол 

 Дејанце       Дејанце 

 Доњи Козји Дол      Козји Дол 

 Доња Трница       Доња Трница 

 Доњи Стајевац      Доњи Стајевац 

 Думбија       Думбија 

 Ђерекарце       Ђерекарце 

 Зладовце       Зладовце 

 Калово       Калово 

 Лесница       Лесница 

 Мала Река       Мала Река 

 Марганце       Марганце 

 Мездраја       Мездраја 

 Нови Глог       Нови Глог 

 Ново Село       Ново Село 

 Петровац       Петровац 

 Пролесје       Пролесје 

 Радовница       Радовница 

 Рајчевац       Рајчевац 

 Сурлица       Сурлица 

 Трговиште       Трговиште 

 Црвени Град       Црвени Град 

 Црна Река       Црна Река 

 Црвновце       Црвновце 

 Шајинце       Шајинце 

 Шапранце       Шапранце 

 Широка Планина      Широка Планина 

 Шумата Трница      Шумата Трница 

      

Својство правног лица 

Члан 4. 

 Општина има својство правног лица. 

 Седиште Општине је у насељеном месту 

Трговиште, улица Краља Петра I  Карађорђевића бр. 

4 
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Оштина има своју званичну интернет 

презентацију на адреси www.trgoviste.rs.  

 

Печат 

Члан 5. 

 Органи Општине имају печат. 

 Печат је округлог облика са исписаним 

текстом: Република Србија, општина 

 Трговиште, назив и седиште органа исписан 

на српском језику и ћириличким писмом и грбом 

Републике Србије у средини. 

 

Језик и писмо 

Члан  6. 

 На територији Општине у службеној 

употреби је српски језик и ћириличко писмо. 

 

Симболи Општине 

Члан 7. 

 Општина има грб и заставу. 

Употреба грба и заставе Општине ближе се 

уређује посебном одлуком Скупштине општине. 

 

Употреба симбола Општине 

Члан 8. 

 Застава и грб Општине могу се истицати 

само уз државне симболе. 

 У службеним просторијама органа 

Општине истичу се само државни симболи грб и 

застава Општине. 

 

Празник Општине 

Члан 9. 

Општина има празник. 

Празник Општине утврђује се посебном 

одлуком коју доноси Скупштина општине уз 

претходну сагласност министарства надлежног за 

послове локалне самоуправе. 

 

Награде и јавна признања 

Члан  10. 

Општина установљава награде и друга јавна 

признања организацијама и грађанима за значајна 

остварења у привреди, науци, уметности, спорту и 

другим друштвеним областима. 

Општина додељује звање „почасни 

грађанин“ особи чији су рад и достигнућа од 

посебног значаја за Општину. 

Скупштина општине одлучује о додељивању 

звања „почасни грађанин“ уз претходну сагласност 

министарства надлежног за послове локалне 

самоуправе. 

Награде и друга јавна признања и звање 

„почасни грађанин“ додељују се поводом празника 

Општине. 

Врсте награда и других јавних признања, 

поступак, услови и критеријуми за додељивање 

јавних признања и звања „почасни грађанин“ 

уређују се посебном одлуком. 

 

Утврђивање назива 

делова насељених места 

Члан  11. 

Општина утврђује називе улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других делова 

насељених места на својој територији посебном 

одлуком, уз претходну сагласност министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе. 

 

Јавност рада 

Члан 12. 

 Рад органа Општине је јаван. 

 Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

1. путем издавања билтена, информатора, преко 

средстава јавног информисања, 

презентовањем одлука и других аката 

јавности и постављањем интернет 

презентације; 

2. организовањем јавних расправа у складу са 

законом, овим статутом и одлукама органа 

Општине, 

3. организовањем јавних слушања у складу са 

овим статутом и пословником Скупштине 

општине и 

4. у другим случајевима утврђеним овим 

статутом и другим актима органа Општине. 

 

Имовина Општине 

Члан 13. 

 Општина има своју имовину. 

Имовином Општине самостално управљају и 

располажу органи Општине, у складу са законом, 

овим статутом и другим актима Општине. 

У јавној својини Општине  сагласно закону  су: 

• добра у општој употреби на територији 

Општине (општински путеви, некатегорисани 

путеви, улице које нису део аутопута или државног 

пута I и II реда, тргови и јавни паркови и др.); 

     -комунална мрежа на територији Општине; 

• непокретне и покретне ствари и друга 

имовинска права које користе органи и организације 

Општине; 

• ствари у јавној својини на којима право 

коришћења имају месне заједнице на територији 

Општине, установе, јавне агенције и друге 

организације чији је оснивач Општина; 

• друге непокретне и покретне ствари и 

имовинска права, у складу са законом којим се 

уређује јавна својина. 

 

http://www.trgoviste.rs/
http://www.trgoviste.rs/
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2) НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

Надлежности Општине 

Члан 14. 

Општина врши послове из своје надлежности 

утврђене Уставом и законом, као и послове из 

оквира права и дужности Републике који су јој 

законом поверени. 

 

Надлежности утврђене Уставом и законом 

Члан 15. 

 Општина, преко својих органа, у складу са 

Уставом и законом: 

1. доноси статут, буџет и завршни рачун, 

просторни и урбанистички план и план 

развоја Општине, као и стратешке планове и 

програме локалног економског развоја; 

2. уређује и обезбеђује обављање и развој 

комуналних делатности, локални превоз, 

коришћење грађевинског земљишта и 

пословног простора; 

3. стара се о изградњи, реконструкцији, 

одржавању и коришћењу некатегорисаних и 

општинских путева, као и улица и других 

јавних објеката од општинског значаја; 

4. стара се о задовољавању потреба грађана у 

области просвете (предшколско васпитање и 

образовање и основно и средње образовање и 

васпитање), научноистраживачке и 

иновационе делатности, културе, здравствене 

и социјалне заштите, дечије заштите, спорта 

и физичке културе; 

5. обезбеђује остваривање посебних потреба 

особа са инвалидитетом и заштиту права 

осетљивих група; 

6. стара се о развоју и унапређењу туризма, 

занатства, угоститељства и трговине; 

7. доноси и реализује програме за подстицање 

локалног економског развоја, предузима 

активности за одржавање постојећих и 

привлачење нових инвестиција и унапређује 

опште услове пословања; 

8. стара се о заштити животне средине, заштити 

од елементарних и других непогода, заштити 

културних добара од значаја за Општину; 

9. стара се о заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта и спроводи 

политику руралног развоја; 

10. стара се о остваривању, заштити и 

унапређењу људских и мањинских права, 

родној равноправности, као и о јавном 

информисању у Општини; 

11. образује и уређује организацију и рад органа, 

организација и служби за потребе Општине, 

организује службу правне помоћи грађанима 

и уређује организацију и рад мировних већа; 

12. утврђује симболе Општине и њихову 

употребу; 

13. управља општинском имовином и утврђује 

стопе изворних прихода, као и висину 

локалних такси; 

14. прописује прекршаје за повреде општинских 

прописа; 

15. обавља и друге послове од локалног значаја 

одређене законом, као и послове од 

непосредног интереса за грађане, у складу са 

Уставом, законом и овим статутом. 

  Послови из надлежности општина утврђени 

Уставом и законом, ближе су одређени 

Јединственим пописом послова јединица локалне 

самоуправе који обезбеђује министарство надлежно 

за локалну самоуправу у складу са законом. 

 

Јавне службе општине 

Члан 16. 

За остваривање својих права и дужности и за 

задовољавање потреба локалног становништва, 

Општина може оснивати предузећа, установе и 

друге организације које врше јавну службу, у 

складу са законом и овим статутом. 

Скупштина општине посебном одлуком 

оснива предузећа, установе и друге организације 

које врше јавну службу и остварује права оснивача, 

ако законом или овим статутом за вршење 

појединих права оснивача није утврђена надлежност 

другог органа Општине. 

 

Поверавање послова 

правном или физичком лицу 

Члан 17. 

Општина може уговором, на начелима 

конкуренције, јавности, економичности, 

ефикасности и заштите животне средине, поверити 

правном или физичком лицу обављање појединих 

послова из своје надлежности. 

Поверавање послова из става 1. овог члана 

уређује се одлуком Скупштине општине. 

 

3. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 

 

Средства за обављање послова 

и извори средстава 

Члан 18. 

За обављање послова Општине утврђених 

Уставом и законом, као и за обављање законом 

поверених послова из оквира права и дужности 

Републике, Општини припадају приходи и примања 

утврђени законом. 
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Послови Општине финансирају се из 

изворних и уступљених прихода, трансфера, 

примања по основу задуживања и других прихода и 

примања утврђених законом. 

 

Ненаменски карактер средстава 

Члан 19. 

Сви приходи Општине су општи приход 

буџета и могу се користити за било коју намену, 

осим оних прихода чији је наменски карактер 

утврђен законом. 

 

Буџет и завршни рачун 

Члан 20. 

Скупштина доноси буџет Општине за сваку 

календарску годину, у којем се исказују сви 

приходи и примања, задуживања и друге 

финансијске трансакције, расходи и други издаци, у 

складу са законом који уређује буџетски систем. 

По истеку године за коју је буџет донет 

саставља се завршни рачун о извршењу буџета 

Општине. 

 

Одговорност за извршење буџета 

и извештавање 

Члан 21. 

За извршење буџета Општине, председник 

Општине одговара Скупштини општине. 

Општинска управа обавезна је да редовно 

прати извршење буџета и по потреби, а најмање два 

пута годишње информише председника Општине, а 

обавезно у року од 15 дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

Председник општине, у року од 15 дана од 

дана достављања извештаја из става 2. овог члана, 

усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

  

Самодопринос 

Члан 22. 

За задовољавање потреба грађана у Општини 

или њеном делу средства се могу прикупљати 

самодоприносом. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани референдумом, у складу са законом којим је 

уређено непосредно изјашњавање грађана и овим 

статутом. 

 

Утврђивање предлога одлуке 

Члан 23. 

 Предлог одлуке о увођењу самодоприноса 

утврђује Скупштина општине. 

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. 

овог члана може поднети најмање једна трећина 

одборника Скупштине општине и грађани путем 

грађанске иницијативе. 

Уз иницијативу се подноси и програм којим 

се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања 

укупних финансијских средстава за реализацију 

пројекта који је предмет одлуке. 

По примљеној уредној иницијативи, 

Скупштина општине одлучује о покретању 

поступка за увођење самодоприноса већином 

гласова од укупног броја одборника. 

Ако Скупштина општине прихвати 

иницијативу за увођење самодоприноса, доноси 

закључак којим истовремено одређује рок за 

припрему нацрта одлуке о увођењу самодоприноса 

и рок и начин организовања јавне расправе. 

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса 

Скупштина општине утврђује већином гласова од 

укупног броја одборника. 

 

Доношење одлуке 

о увођењу самодоприноса 

Члан 24. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште 

на подручју на којем се средства прикупљају. 

Одлуку из става 1. овог члана доносе и 

грађани који немају изборно право и пребивалиште 

на подручју на којем се средства прикупљају, ако на 

том подручју имају непокретну имовину, а 

средствима самодоприноса се побољшавају услови 

коришћења те имовине. 

Одлука се сматра донетом када се за њу 

изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 1. и 

2. овог члана. 

 

Објављивање одлуке 

о увођењу самодоприноса 

Члан 25. 

Одлука о увођењу самодоприноса се 

објављује на начин на који се објављују акти 

Општине. 

 

Наменски карактер 

средстава самодоприноса 

Члан 26. 

Новчана средства која се прикупљају на 

основу одлуке о самодоприносу приход су буџета и 

строго су наменског карактера. 

 

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 

Органи општине 

Члан 27. 

Органи Општине су: Скупштина општине, 

председник Општине, Општинско веће и 

Општинска управа. 
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 У складу са законом којим се уређује 

правобранилаштво, орган Општине је 

и Општинско правобранилаштво. 

 

Презумпција надлежности 

Члан 28. 

Послове Општине врше органи Општине у 

оквиру своје надлежности утврђене законом и овим 

статутом. 

Скупштина општине доноси акте општег карактера. 

Ако законом или другим прописом није 

утврђено који орган је надлежан за обављање 

послова из надлежности Општине, све послове који 

се односе на уређивање односа из надлежности 

Општине врши Скупштина општине, а послове који 

су по својој природи извршни, врши председник 

Општине. 

Ако се према природи посла не може 

утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог 

члана, надлежна је Скупштина општине. 

 

1. Скупштина општине 

 

Положај Скупштине општине 

Члан 29. 

Скупштина општине је највиши орган 

Општине који врши основне функције локалне 

власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом. 

 

Састав Скупштине општине 

Члан  30. 

Скупштину општине чине одборници које 

бирају грађани на непосредним изборима, тајним 

гласањем, у складу са законом и овим статутом. 

 

Сазивање конститутивне седнице 

Члан 31. 

 Седницу новог сазива Скупштине општине 

сазива председник Скупштине општине претходног 

сазива, у року од 15 дана од дана објављивања 

резултата избора. 

 Уколико председник Скупштине општине из 

претходног сазива не сазове седницу новог сазива у 

року из става 1. овог члана, седницу новог сазива 

сазваће најстарији одборник новог сазива у року од 

15 дана од истека рока из става 1. овог члана. 

Седницом председава најстарији одборник 

новог сазива до избора председника Скупштине 

општине. 

 

Конституисање Скупштине 

Члан 32. 

Скупштина општине се сматра 

конституисаном избором председника Скупштине 

општине и постављењем секретара Скупштине 

општине. 

 

Број одборника 

Члан 33. 

 Скупштина општине  има 25 одборника. 

 

Мандат 

Члан 34. 

 Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје одборнички 

мандат под условима и на начин утврђен законом. 

 

Заклетва 

Члан 35. 

Изабрани одборници полажу заклетву која 

гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине 

општине Трговиште придржавати Устава, закона и 

Статута општине Трговиште, и да ћу часно и 

непристрасно вршити дужност одборника, 

руководећи се интересима грађана.“ 

 

Неспојивост функција 

Члан 36. 

 Одборник не може бити запослени у 

Општинској управи и лице које именује, односно 

поставља Скупштина општине. 

 Ако запослени у Општинској управи буде 

изабран за одборника, права и обавезе по основу 

рада мирују му док траје његов одборнички мандат. 

 Даном потврђивања одборничког мандата 

лицима која је именовала, односно поставила 

Скупштина општине престаје функција на коју су 

именована, односно постављена. 

 

Имунитет одборника 

Члан 37. 

 Одборник не може бити позван на кривичну 

одговорност, притворен или кажњен због изнетог 

мишљења или давања гласа на седници Скупштине 

општине и радних тела. 

 

Права и дужности одборника 

Члан 38. 

Право је и дужност одборника да учествује у 

раду Скупштине општине и њених радних тела, 

предлаже Скупштини општине расправу о 

одређеним питањима, предлаже радном телу 

Скупштине општине да организује јавно слушање о 

предлозима прописа и одлука о којима одлучује 

Скупштина општине, подноси предлоге одлука и 

других аката из надлежности Скупштине општине и 

даје амандмане на предлоге прописа, поставља 



284-Страна-Број -3-       „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“           Уторак,26.фебруар.2019.године. 
  

 

питања везана за рад органа Општине и учествује у 

другим активностима Скупштине општине. 

Право је одборника да буде редовно 

обавештаван о питањима од утицаја на вршење 

одборничке дужности, да на лични захтев добије од 

органа и служби Општине податке који су му 

потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању 

предлога за Скупштину општине. 

За благовремено достављање обавештења, 

тражених података, списа и упутстава одговоран је 

секретар Скупштине општине, а начелник 

Општинске управе када се обавештење, тражени 

податак, спис и упутство односе на делокруг и рад 

Општинске управе. 

Одборник има право на заштиту мандата, 

укључујући и судску заштиту, која се остварује 

сходном применом закона којим се уређује заштита 

изборног права у изборном поступку. 

Права и дужности одборника ближе се 

одређују пословником Скупштине општине. 

 

Накнаде и друга примања одборника 

Члан 39. 

Право одборника на изгубљену зараду, путне 

трошкове за долазак и одлазак на седницу 

Скупштине општине и њених радних тела, дневнице 

и на накнаду других трошкова везаних за вршење 

одборничке функције уређује се посебном одлуком 

Скупштине општине. 

 

Надлежност Скупштине општине 

Члан 40. 

Скупштина општине, у складу са законом: 

1. доноси Статут општине и пословник 

Скупштине општине; 

2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као 

и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 

4. доноси план развоја Општине, планске 

документе јавних политика, средњорочне 

планове и друге планске документе, у складу са 

законом; 

5. доноси просторни и урбанистички план 

Општине; 

6. доноси прописе и друге опште акте из 

надлежности општине; 

7. бира и разрешава локалног омбудсмана; 

8. расписује општински референдум и 

референдум на делу територије Општине, 

изјашњава се о предлозима садржаним у 

грађанској иницијативи и утврђује предлог 

одлуке о самодоприносу; 

9. образује и уређује организацију и рад 

организација и служби за потребе Општине; 

10. оснива јавна предузећа и друштва капитала за 

обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и овим статутом, даје 

сагласност на законом одређене опште и друге 

правне акте и радње јавног предузећа, односно 

друштва капитала, ради заштите општег 

интереса; 

11.  оснива установе и организације у области 

предшколског образовања и васпитања, 

основног образовања, културе, социјалне 

заштите, примарне здравствене заштите, 

физичке културе, спорта, дечје заштите и 

туризма, прати и обезбеђује њихово 

функционисање; 

12.  именује и разрешава надзорни одбор и 

директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 

сагласност на статут јавног предузећа и врши 

друга права оснивача у складу са законом и 

оснивачким актом; 

13.  именује и разрешава управни одбор, надзорни 

одбор и директора установе, организације и 

службе чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте у складу са законом; 

14.  бира и разрешава председника Скупштине и 

заменика председника Скупштине; 

15.  поставља и разрешава секретара и заменика 

секретара Скупштине;  

16. поставља и разрешава Општинског 

правобранилаца. 

17.  бира и разрешава председника Општине и, на 

предлог председника Општине, бира заменика 

председника Општине и чланове Општинског 

већа; 

18.  именује и разрешава главног урбанисту; 

19.  усваја Кадровски план; 

20.  уређује услове и начин обављања комуналних 

делатности, права и обавезе корисника 

комуналних услуга, обим и квалитет 

комуналних услуга и начин вршења надзора над 

обављањем комуналних делатности, оснива 

јавна предузећа за обављање комуналне 

делатности, односно поверава обављање тих 

делатности друштву капитала или 

предузетнику, прописује опште услове 

одржавања комуналног реда и мере за њихово 

спровођење; 

21.  доноси годишње и средњорочне програме 

уређивања грађевинског земљишта; одлучује о 

отуђењу грађевинског земљишта у складу са 

законом и прописом Општине; 

22.  доноси локалну стамбену стратегију у складу 

са Националном стамбеном стратегијом, 

акциони план за њено спровођење и програме 

стамбене подршке, може основати јавну 

стамбену агенцију у складу са законом, као и 
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правно лице за обављање послова од јавног 

интереса у области становања; 

23. уређује коришћење пословног простора који је 

у јавној својини Општине, уређује висину 

закупнине пословног простора и врши друге 

послове у вези са коришћењем пословног 

простора, у складу са законом и другим актима 

Општине; 

24. уређује критеријуме и поступак давања станова 

у закуп и њихове куповине; 

25. прописује висину закупнине за коришћење 

стамбених зграда, станова и гаража у јавној 

својини Општине; 

26. ближе уређује коришћење, одржавање и 

управљање стварима у јавној својини Општине;  

27. уређује начин коришћења превозних средстава 

у јавној својини Општине; 

28. уређује ближе услове за обављање такси 

превоза путника; 

29. доноси програме коришћења и заштите 

природних вредности и програме заштите 

животне средине, односно локалне акционе и 

санационе планове, у складу са стратешким 

документима и интересима и специфичностима  

30. Општине и утврђује посебну накнаду за 

заштиту и унапређење животне средине; доноси 

годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта, 

утврђује противерозионе мере и њихово 

спровођење, одлучује о привођењу пашњака 

другој култури;   

31. доноси програм развоја туризма у складу са 

Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе 

на територији Општине; 

32. доноси локални акциони план за борбу против 

корупције на нивоу Општине и образује стално 

радно тело за праћење спровођења локалног 

акционог плана; 

33.  доноси програм контроле и смањења 

популације напуштених паса и мачака, уређује 

држање и заштиту домаћих животиња и кућних 

љубимаца, у складу са законом; 

34.  доноси оперативни план за воде II реда, 

одређује место и начин коришћења воде за 

рекреацију, укључујући и купање; 

35. доноси акциони план за спровођење 

Националне стратегије за младе на територији 

Општине, може основати канцеларију за 

младе6; 

36.  доноси програм и план енергетске 

ефикасности; 

37. одлучује о прибављању и отуђењу 

непокретности у јавној својини Општине, 

заснивању хипотеке на непокретностима у 

јавној својини Општине, као и о преносу права 

својине на другог носиоца права јавне својине; 

38. одлучује о улагању ствари у јавној својини 

Општине и права у капитал јавног предузећа и 

друштва капитала чији је оснивач, у складу са 

законом; 

39. одлучује о преносу права коришћења на 

стварима у својини Општине, установама, 

јавним агенцијама и другим организацијама 

чији је оснивач Општина; 

40. одлучује о давању концесије када су јавна тела 

и предмет концесије у надлежности Општине, 

даје сагласност на концесиони акт; 

41. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-

приватног партнерства, даје сагласност на 

нацрт јавног уговора у пројекту јавно-

приватног партнерства и даје овлашћење 

председнику Општине да потпише јавни уговор 

у име Општине; 

42. образује Штаб за ванредне ситуације, доноси 

план и програм развоја система заштите и 

спасавања; 

43. образује робне резерве и утврђује њихов обим и 

структуру; 

44. утврђује општинске таксе и друге локалне 

приходе који Општини припадају по закону; 

45. утврђује висину доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

46. утврђује накнаду за комуналне услуге и даје 

сагласност на одлуку о промени цена 

комуналних услуга, у складу са законом; 

47. утврђује критеријуме и поступак за 

регресирање трошкова боравка у предшколској 

установи за децу из материјално угрожених 

породица; 

48. доноси акт о јавном задуживању Општине, у 

складу са законом којим се уређује јавни дуг; 

49. прописује радно време угоститељских, 

трговинских и занатских објеката; 

50. даје мишљење о републичком, покрајинском и 

регионалном просторном плану; 

51. оснива стална и повремена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности, која 

су утврђена Пословником Скупштине; 

52. подноси иницијативу за покретање поступка 

оснивања, укидања или промене територије 

Општине; 

53. предлаже Влади Републике Србије утврђивање 

јавног интереса за експропријацију у корист 

Општине; 

54. даје мишљење о законима којима се уређују 

питања од интереса за локалну самоуправу; 

55. разматра извештај о раду и даје сагласност на 

програм рада корисника буџета; 
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56. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима 

и општинама, удружењима, хуманитарним и 

другим организацијама; 

57. информише јавност о свом раду; 

58. покреће поступак за оцену уставности и 

законитости закона или другог општег акта 

Републике Србије којим се повређује право на 

локалну самоуправу; 

59. организује службу правне помоћи грађанима; 

60. уређује организацију и рад мировних већа; 

61. утврђује празник Општине; 

62. даје сагласност на употребу имена, грба и 

другог обележја Општине; 

63. уређује поступак, услове и критеријуме за 

додељивање јавних признања и почасних звања 

које додељује Општина и одлучује о додели 

јавних признања и почасних звања; 

64. одлучује о називима улица, тргова, градских 

четврти, заселака и других делова насељених 

места; 

65. разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавих 

служби чији је оснивач или већински власник 

општина; 

66. разматра извештаје Савета за међунационалне 

односе; 

67. разматра извештај о раду локалног омбудсмана, 

68. разматра годишњи извештај главног урбанисте 

о стању у простору; 

69. усваја Етички кодекс понашања функционера (у 

даљем тексту: Етички кодекс); 

70. доноси мере и усваја препоруке за унапређење 

људских и мањинских права; 

71. обавља и друге послове утврђене законом и 

овим статутом. 

72. именује Изборну комисију за спровођење 

избора за одборнике  Скупштине општине, у 

складу са Законом.  

 

Кворум за рад и одлучивање 

Члан 41. 

Скупштина општине одлучује ако седници 

присуствује већина од укупног броја одборника. 

 

Скупштина општине одлучује већином 

гласова присутних одборника, уколико законом или 

овим статутом није друкчије одређено. 

Скупштина општине већином гласова од укупног 

броја одборника: 

1. доноси Статут; 

2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3. доноси план развоја Општине и стратегије 

којима се утврђују правци деловања 

Општине у одређеној области; 

4. доноси просторни план; 

5. доноси урбанистичке планове; 

6. одлучује о јавном задуживању Општине; 

7. одлучује о сарадњи и удруживању са другим 

јединицама локалне самоуправе и о сарадњи 

са јединицама локалне самоуправе у другим 

државама; 

8. одлучује о образовању, подручју за које се 

образује, промени подручја и укидању 

месних заједница и других облика месне 

самоуправе; 

9. одлучује о називима улица, тргова, градских 

четврти, заселака и других делова насељених 

места; 

10. утврђује празник Општине; 

11. одлучује о додели звања „почасни грађанин“ 

      Општине; 

12.  усваја Етички кодекс и 

13.  одлучује и у другим случајевима утврђеним 

       законом и овим статутом. 

 

Сазивање 

Члан 42. 

Седницу Скупштине општине сазива 

председник Скупштине општине, по потреби, а 

најмање једном у три месеца. 

Председник Скупштине општине је дужан да 

седницу закаже на захтев председника Општине, 

Општинског већа или једне трећине одборника, у 

року од седам дана од дана подношења захтева, тако 

да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 

15 дана од дана подношења захтева. 

            Уситуацијама које оправдавају хитност у 

сазивању седнице, председник Скупштине општине 

може заказати седницу у року који није краћи од 24 

часа од пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог 

члана мора да садржи разлоге који оправдавају 

хитност сазивања, као и образложење последица 

које би наступиле њеним несазивањем. 

Минималан рок за сазивање седнице 

Скупштине општине из става 3. овог члана, не 

односи се на сазивање седнице Скупштине општине 

у условима проглашене ванредне ситуације. 

Ако председник Скупштине општине не 

закаже седницу у року из става 2. овог члана, 

седницу може заказати подносилац захтева, а 

председава одборник кога одреди подносилац 

захтева. 

 Председник Скупштине општине може 

одложити седницу коју је сазвао само случају када 

не постоји кворум потребан за рад, а у другим 

случајевима о одлагању седнице одлучује 

Скупштина општине. 

 

Јавност рада 
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Члан 43. 

 Седнице Скупштине општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине општине 

одговоран је председник Скупштине општине. 

Позиви и материјал за седнице Скупштине 

општине достављају се средствима информисања 

ради упознавања јавности. 

 

Седницама Скупштине општине могу 

присуствовати представници средстава јавног 

информисања, овлашћени представници предлагача, 

као и друга заинтересована лица, у складу са 

пословником Скупштине општине. 

             У случају да не постоји могућност да сви 

заинтересовани присуствују седници Скупштине, 

председник Скупштине ће одлучити коме ће 

омогућити присуство седници полазећи од 

редоследа пријављивања и интереса пријављених за 

тачке на дневном реду. 

Скупштина општине може одлучити да 

седница Скупштине не буде јавна из разлога 

безбедности и других разлога утврђених законом. 

 

Радна тела Скупштине општине 

Члан 44. 

Скупштина општине оснива стална и 

повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге 

прописа и одлука које доноси Скупштина општине 

и обављају друге послове утврђене овим статутом и 

пословником Скупштине општине. 

Пословником Скупштине општине утврђују 

се број и задаци сталних радних тела, избор, права и 

дужности председника и чланова сталних радних 

тела, као и друга питања од значаја за рад сталних 

радних тела. 

Актом о образовању повременог радног тела 

утврђују се његов назив и област за коју се оснива, 

задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за 

извршење задатака, права и дужности председника 

и чланова радног тела и друга питања од значаја за 

рад радног тела. 

 

Јавно слушање 

Члан 45. 

Радно тело може организовати јавно 

слушање о предлозима одлука и других прописа о 

којима одлучује Скупштина општине. 

Организовање и спровођење јавног слушања, 

као и обавештавање председника Скупштине 

општине и јавности о изнетим мишљењима и 

ставовима на јавном слушању, ближе се уређују 

Пословником Скупштине општине. 

 

Општинска Изборна комисија 

за спровођење избора 

Члан 46. 

 Избор, права и дужности председника и 

чланова Општинске изборне комисије за 

спровођење избора за одборнике скупштине 

општине утврђују се Пословником  о раду 

скупштине општине.  

 Посебна радна тела Скупштине општине 

Члан 47. 

Поред сталних радних тела предвиђених 

Пословником Скупштине општине, Скупштина 

општине оснива као стална радна тела: Савет за 

праћење примене Етичког кодекса, Савет за младе, 

Кориснички савет јавних служби и Комисију за 

родну равноправност. 

Скупштина општине оснива, као стална 

радна тела, органе за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница: Изборну комисију за 

спровођење избора за чланове савета месних 

заједница (у даљем тексту: Изборна комисија) и 

Другостепену изборну комисију. 

Услове за рад посебних радних тела из ст. 1. 

и 2. овог члана, као и обављање стручних и 

административно-техничких послова, обезбеђује 

Општинска управа. 

 

Савет за праћење примене Етичког кодекса 

Члан 48. 

Савет за праћење примене Етичког кодекса: 

1) прати да ли се функционери придржавају 

одредаба Етичког кодекса; 

2) прикупља информације које се односе на 

понашање функционера у вези са Етичким 

кодексом; 

3) прати и анализира догађаје и појаве од 

значаја за успешну примену Етичког 

кодекса; 

4) промовише примену Етичког кодекса у 

Општини и шире; 

5) предлаже и самостално спроводи радње које 

воде унапређењу примене Етичког кодекса; 

6) пружа савете и мишљења функционерима, 

грађанима, средствима јавног информисања, 

органима и организацијама у вези са 

применом Етичког кодекса; 

7) остварује сарадњу са институцијама које 

раде у сродним делатностима; 

8) обавља друге послове одређене овим 

статутом и другим прописима. 

 Чланови Савета не могу бити одборници нити 

изабрана, постављена и именована лица у Општини. 
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 Број чланова, начин рада и овлашћења Савета 

уређују се актом Скупштине општине. 

 

Савет за младе 

Члан 49. 

Савет за младе: 

1)иницира и учествује у изради локалне омладинске 

политике у области образовања, спорта, коришћења 

слободног времена, повећања запослености, 

информисања, активног учешћа, обезбеђивању 

једнаких шанси, здравства, културе, равноправности 

полова, спречавању насиља и криминалитета, 

приступа правима, одрживог развоја и животне 

средине и другим областима од значаја за младе; 

2)учествује у изради посебних локалних акционих 

планова, програма и политика у сагласности са 

Националном стратегијом за младе и прати њихово 

остваривање; 

3)даје мишљење о питањима од значаја за младе и о 

њима обавештава органе општине; 

4)даје мишљење на нацрте прописа и одлука које 

доноси Скупштина општине у областима значајним 

за младе; 

5)усваја годишње и периодичне извештаје о 

остваривању локалне омладинске политике и 

локалних акционих планова и програма за младе и 

подноси их Скупштини општине, председнику 

Општине и Општинском већу; 

6)иницира припрему пројеката или учешће 

Општине у програмима и пројектима за младе у 

циљу унапређења положаја младих и обезбеђења 

остваривања њихових права која су у надлежности 

Општине; 

7)подстиче сарадњу између Општине и 

омладинских организација и удружења и даје 

подршку реализацији њихових активности; 

8)подстиче остваривање међуопштинске сарадње 

која се односи на омладину и о томе обавештава 

органе општине; 

9)даје мишљење о предлозима пројеката од значаја 

за младе који се делимично или потпуно 

финансирају из буџета општине, прати њихово 

остваривање и даје своје мишљење надлежном 

органу Општине. 

 

Састав и мандат Савета за младе 

Члан 50. 

 Савет за младе има 5 чланова. 

Председник и чланови Савета за младе 

бирају се на период од четири године, а по истеку 

мандата могу бити поново изабрани. 

Избор чланова Савета за младе 

Члан 51. 

Председника и чланове Савета за младе бира 

Скупштина општине на предлог председника 

Општине, председника Скупштине општине, 

одборничких група, месних заједница, удружења 

грађана, омладинских организација и удружења, 

школа и других јавних служби. 

Скупштина општине бира чланове Савета за 

младе из састава грађана, стручњака, представника 

удружења, представника школа и других јавних 

служби водећи рачуна о равноправности полова и 

заступљености припадника националних мањина у 

национално мешовитим срединама. 

Најмање половину чланова Савета за младе 

чине млади узраста од 15 до 30 година који су 

активностима и поступцима значајно афирмисали 

позитивну улогу и значај младих у локалној 

заједници, односно који су добитници школске, 

факултетске, научне односно друге награде од 

значаја за различите области интересовања младих. 

Остале чланове Савета за младе бира 

Скупштина општине под условом да поседују 

вишегодишње искуство у раду са проблемима 

младих, доказану стручност односно да су активно 

учествовали у већем броју активности од важности 

за младе. 

 

Кориснички савет јавних служби 

Члан 52. 

Скупштина општине образује Кориснички 

савет јавних служби као стално радно тело 

састављено од  5 чланова. 

Кориснички савет јавних служби разматра 

планове, програме и извештаје јавних служби и о 

свом ставу обавештава Скупштину општине и 

јавност. 

Кориснички савет јавних служби нарочито 

разматра остварени ниво квалитета и обима услуга 

јавних служби, као и цене комуналних производа и 

услуга, односно висину накнаде за услуге јавних 

служби. 

Чланове Корисничког савета бира 

Скупштина општине на предлог радних тела 

Скупштине општине, одборничких група и 

удружења грађана. 

Председник и најмање половина чланова 

Корисничког савета не могу бити из састава 

одборника, функционера и запослених у Општини, 

односно у јавним службама чији је оснивач 

Општина. 

Престанком мандата Скупштине општине 

престаје мандат члановима Корисничког савета. 

 

Комисија за родну равноправност 

Члан 53. 

Комисија за родну равноправност разматра 

предлоге одлука и других општих аката које доноси 

Скупштина општине, прати остваривање родне 
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равноправности, предлаже активности и 

предузимање мера, посебно оних којима се 

остварује политика једнаких могућности на нивоу 

Општине. 

У раду Комисије за родну равноправност 

могу, по позиву, учествовати и друга лица без права 

одлучивања. 

Актом о образовању Комисије одређује се 

број и састав чланова Комисије, мандат, задаци, 

начин рада Комисије и друга питања значајна за рад 

Комисије. 

 

Изборна комисија 

Члан 54. 

Изборну комисију чине председник и 

чланови које именује Скупштина општине,  а чији 

број ће бити утврђен Одлуком о месним 

заједницима.  

Изборна комисија има секретара кога 

именује Скупштина општине и који учествује у 

раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови Изборне комисије и 

секретар, именују се на четири године, а по истеку 

мандата могу бити поново именовани. 

 Председник, чланови изборне комисије и 

њен секретар имају заменике. 

За председника, заменика председника, 

секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која имају стечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, са најмање три година радног искуства у 

струци. 

Изборна комисија спроводи изборе за 

чланове Савета месне заједнице искључиво у 

сталном саставу. 

Чланови Изборне комисије и њихови 

заменици могу бити само грађани који имају 

изборно право, као и пребивалиште на територији 

Општине. 

 

 

Задаци и овлашћења Изборне комисије 

Члан 55. 

 Изборна комисија приликом спровођења 

избора за Савет месне заједнице: 

1. стара се о законитости спровођења избора за 

чланове савета месне заједнице; 

2. одређује бирачка места; 

3. одређује бирачке одборе и именује њихове 

чланове; 

4. даје упутства бирачким одборима у погледу 

спровођења поступка избора за чланове 

савета месне заједнице; 

5. прописује  обрасце  и  организује  техничке  

припреме  за  спровођење избора; 

6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и 

поднете у складу са Упутством за 

спровођење избора за чланове савета месне 

заједнице; 

7. проглашава листу кандидата; 

8. утврђује облик и изглед гласачких листића, 

број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

9. одлучује о приговорима поднетим у 

поступку избора за чланове савета месне 

заједнице; 

10. утврђује  и  објављује  резултате  избора  за  

чланове  савета  месне заједнице; 

11. подноси извештај Скупштини општине о 

спроведеним изборима за чланове савета 

месне заједнице. 

12. Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и 

начин рада и одлучивања, ближе се утврђују 

одлуком Скупштине општине којом се 

уређују месне заједнице. 

 

Другостепена изборна комисија 

Члан 56. 

Другостепена изборна комисија је орган за 

спровођење избора који у другом степену одлучује 

о приговорима на одлуке Изборне комисије. 

 Другостепену изборну комисију чине 

председник и четири члана. Другостепена изборна 

комисија има секретара кога именује Скупштина 

општине и који учествује у раду Изборне комисије 

без права одлучивања. Другостепена изборна 

комисија одлучује већином гласова од укупног 

броја чланова. 

Председник, најмање један члан и секретар 

Другостепене изборне комисије морају да имају 

стечено високо образовање из научне области 

правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са 

најмање пет година радног искуства у струци. 



290-Страна-Број -3-       „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“           Уторак,26.фебруар.2019.године. 
  

 

Председник, чланови Другостепене изборне 

комисије и секретар, именују се на четири године и 

могу поново да буду именовани. 

Задаци и овлашћења Другостепене изборне 

комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се 

утврђују одлуком Скупштине општине којом се 

уређују месне заједнице. 

 

Председник Скупштине 

Члан 57. 

 Скупштина општине има председника 

Скупштине. 

Председник Скупштине организује рад 

Скупштине општине, сазива и председава њеним 

седницама, остварује сарадњу са председником 

Општине и Општинским већем, стара се о 

остваривању јавности рада, потписује акта која 

Скупштина општине доноси и обавља друге 

послове утврђене законом и овим статутом. 

 Председник Скупштине може бити на 

сталном раду у Општини. 

 

Избор председника Скупштине 

Члан 58. 

Председник Скупштине се бира из реда 

одборника, на предлог најмање трећине одборника, 

на време од четири године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине. 

 Одборник може да учествује у предлагању 

само једног кандидата. 

Ако је предложено више кандидата, а 

ниједан од предложених кандидата не добије 

потребну већину гласова, понавља се поступак 

кандидовања и избора. 

 

Разрешење председника Скупштине 

Члан  59. 

 Председник Скупштине може бити разрешен 

пре истека мандата: 

1.на лични захтев, 

2.на предлог најмање трећине одборника. 

` Предлог се подноси у писаној форми и мора 

бити образложен. 

Разрешење се врши на начин и по поступку 

који је предвиђен за његов избор. 

 

Заменик председника Скупштине 

Члан 60. 

Председник Скупштине има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и 

разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине. 

Ако заменику председника Скупштине 

мирују права из радног односа услед избора на ту 

функцију, заменик председника Скупштине може 

бити на сталном раду у Општини. 

 

Секретар Скупштине 

 

Члан 61. 

Скупштина општине има секретара који се 

стара о обављању стручних послова у вези са 

сазивањем и одржавањем седница Скупштине и 

њених радних тела и руководи административним 

пословима везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на четири 

године, на предлог председника Скупштине, и може 

бити поново постављен. 

За секретара Скупштине општине може бити 

постављено лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са 

положеним стручним испитом за рад у органима 

управе и радним искуством од најмање три године. 

Скупштина општине може, на образложен 

предлог председника Скупштине, разрешити 

секретара и пре истека мандата. 

 Секретар има заменика који га замењује у 

случају његове одсутности. Заменик секретара 

Скупштине општине поставља се и разрешава на 

исти начин и под истим условима као и секретар. 

Секретар Скупштине је одговоран за 

благовремено достављање података, списа и 

исправа, када то захтева надлежни орган Републике 

који врши надзор над радом и актима Скупштине 

општине. 

 

Пословник Скупштине 

Члан 62. 

Начин припреме, вођење и рад седнице 

Скупштине општине и њених радних тела и друга 

питања везана за њихов рад уређују се пословником 

Скупштине. 

 Пословник доноси Скупштина општине 

већином од укупног броја одборника. 

 

➢ Извршни органи Општине 

Извршни органи 

Члан 63. 

 Извршни органи Општине су председник 

Општине и Општинско веће. 
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а) Председник Општине 

 

Избор председника 

и заменика председника Општине 

Члан 64. 

Председника Општине бира Скупштина 

општине, из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином гласова од 

укупног броја одборника Скупштине општине. 

Председник Општине има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине предлаже 

кандидата за председника Општине. 

Кандидат за председника Општине предлаже 

кандидата за заменика председника Општине из 

реда одборника кога бира Скупштина општине на 

исти начин као председника Општине. 

 

Неспојивост функција 

Члан 65. 

Председнику Општине и заменику 

председника Општине избором на ове функције 

престаје мандат одборника у Скупштини општине. 

 

Председник Општине и заменик председника 

Општине на сталном су раду у Општини. 

 

Надлежност 

Члан 66. 

 Председник Општине: 

1. представља и заступа Општину; 

2. предлаже начин решавања питања о којима 

одлучује Скупштина општине; 

3. наредбодавац је за извршење буџета; 

4. оснива општинску службу за инспекцију 

коришћења буџетских средстава и службу за 

интерну ревизију Општине; 

5. оснива буџетски фонд и утврђује програм 

коришћења средстава буџетског фонда, у 

складу са законом; 

6. даје сагласност на опште акте којима се 

уређују број и структура запослених у 

установама које се финансирају из буџета 

Општине и на број и структуру запослених и 

других лица која се ангажују на остваривању 

програма или дела програма корисника 

буџета Општине; 

7. усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

8. представља Општинско веће, сазива и води 

његове седнице; 

9. доноси појединачне акте за које је овлашћен 

законом, овим статутом или одлуком 

Скупштине општине; 

10. доноси решење о давању у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини 

Општине у складу са законом, другим 

прописима и програмом коришћења 

грађевинског земљишта; 

11.  одлучује о давању у закуп, односно на 

коришћење непокретности у јавној својини 

Општине, у складу са законом и прописом 

Општине; 

12. одлучује о прибављању и располагању 

покретним стварима у јавној својини 

Општине; 

13. даје претходну сагласност носиоцима права 

коришћења на стварима у јавној својини 

Општине (месним заједницама, установама и 

другим организацијама) за давање у закуп 

тих ствари; 

14. врши распоред службених зграда и 

пословних просторија у јавној својини 

Општине; 

15. закључује уговоре у име Општине, на основу 

овлашћења из закона, статута и одлука 

Скупштине општине; 

16. у име Општине закључује колективне 

уговоре за органе и за предузећа, установе и 

друге јавне службе чији је оснивач Општина; 

17. одлучује о организовању и спровођењу 

јавних радова; 

18. закључује уговор о донацији од физичког 

или правног лица;је као надлежност 

општинског већа; 

19. командант је Општинског штаба за ванредне 

ситуације по положају, доноси одлуку о 

проглашењу и о укидању ванредне ситуације 

на предлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације; 

20.  доноси одлуку о проглашењу дана жалости 

у Општини; 

21.  усваја извештаје12 о извршењу буџета 

Општине и доставља их Скупштини 

општине; 

22.  информише јавност о свом раду; 

23.  подноси жалбу Уставном суду Републике 

Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа 

Општине онемогућава вршење надлежности 

Општине; 

24.  образује стручна саветодавна радна тела за 

поједине послове из своје надлежности; 

25.  поставља и разрешава помоћнике 

председника општине; 
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26. доноси акта из надлежности Скупштине 

општине у случају ратног стања или 

елементарних непогода, с тим што је дужан 

да их поднесе на потврду Скупштини чим 

она буде у могућности да се сасатане; 

27.  врши и друге послове утврђене овим 

статутом и другим актима Општине. 

Председник Општине је одговоран за 

благовремено достављање података, списа и 

исправа, када то захтева надлежни орган Републике 

који врши надзор над радом и актима извршних 

органа Општине. 

 

Помоћници председника Општине 

Члан 67. 

Председник Општине може да има 1 

помоћника који обавља послове из појединих 

области (економски развој, урбанизам, примарна 

здравствена заштита, заштита животне средине, 

туризам, пољопривреда, комуналне делатности, 

развој месних заједница и др.). 

Помоћниk председника Општине покрећe 

иницијативu, предлажe пројекте и дајe мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој 

Општине уобласти за које je постављен и врши и 

друге послове по налогу председника Општине. 

Председник Општине поставља и разрешава 

помоћника, који обавља послове најдуже док траје 

дужност председника општине. 

Помоћник председника Општине поставља 

се у Кабинету председника Општине. 

 

б) Општинско веће 

Састав и избор 

Члан 68. 

Општинско веће чине председник Општине, 

заменик председника Општине, као и 5 чланова 

Општинског већа. 

 Председник Општине је председник 

Општинског већа. 

 Заменик председника Општине је члан 

Општинског већа по функцији. Чланове 

 Општинског већа бира Скупштина општине, 

на период од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Општинског већа 

предлаже кандидат за председника Општине. 

Када одлучује о избору председника 

Општине, Скупштина општине истовремено и 

обједињено одлучује о избору заменика 

председника Општине и чланова Општинског већа. 

 Чланови Општинског већа могу бити на 

сталном раду у Општини. 

Неспојивост функција 

Члан 69. 

Чланови Општинског већа не могу 

истовремено бити и одборници, а могу бити 

задужени за једно или више одређених подручја из 

надлежности Општине. 

 

Одборнику који буде изабран за члана 

Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Надлежност 

Члан 70. 

Општинско веће: 

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и 

акте које доноси Скупштина; 

2. непосредно извршава и стара се о 

извршавању одлука и других аката 

Скупштине општине; 

3. доноси одлуку о привременом финансирању 

у случају да Скупштина општине не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 

4. оснива општинску службу за инспекцију 

коришћења буџетских средстава и службу за 

интерну ревизију Општине; 

5. врши надзор над радом Општинске управе, 

поништава или укида акте Општинске 

управе који нису у сагласности са законом, 

статутом и другимопштим актом или 

одлуком које доноси Скупштина општине; 

6. решава у управном поступку у другом 

степену о правима и обавезама грађана, 

предузећа и установа и других организација 

у управним стварима из надлежности 

Општине; 

7. прописује посебне елементе процене ризика 

и учесталост вршења инспекцијског надзора 

на основу процене ризика из изворне 

надлежности Општине, као и посебне 

елементе плана одређеног инспекцијског 

надзора из изворне надлежности Општине; 

8. прати реализацију програма пословања и 

врши координацију рада јавних предузећа 

чији је оснивач Општина; 

9. подноси тромесечни извештај о раду јавних 

предузећа Скупштини општине, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се 

уређује правни положај јавних предузећа; 

10.  предлаже акта које доноси Скупштина 

општине ради заштите општег интереса у 

јавном предузећу и друштву капитала чији је 

оснивач Општина; 

11.  одлучује решењем о употреби средстава 

текуће и сталне буџетске резерве; 

12. стара се о извршавању поверених 

надлежности из оквира права и дужности 

Републике; 
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13.  поставља и разрешава начелника Општинске 

управе; 

14. доноси План одбране Општине који је 

саставни део Плана одбране Републике  

Србије, усклађује припреме за одбрану 

правних лица у делатностима из 

надлежности Општине са Планом одбране 

Републике Србије, доноси одлуку о 

организовању и функционисању цивилне 

заштите и јединицаопште намене; 

15. доноси Процену угрожености и План 

заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама и План заштите од удеса; 

16.  образује жалбену комисију; 

17.  образује стручна саветодавна радна тела за 

поједине послове из своје надлежности; 

18. информише јавност о свом раду; 

19.  доноси пословник о раду на предлог 

председника Општине; 

20.  врши и друге послове, у складу са законом. 

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће 

доноси већином гласова од укупног броја чланова 

Општинског већа. 

 

Положај председника Општине 

У Општинском већу 

Члан 71. 

Председник Општине представља 

Општинско веће, сазива и води његове седнице. 

         Председник Општине је одговоран за 

законитост рада Општинског већа. Председник 

Општине је дужан да обустави од примене одлуку 

Општинског већа за коју сматра да није сагласна 

закону. 

 

Кворум за рад и одлучивање 

Члан 72. 

Општинско веће може да одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја 

његових чланова. 

Општинско веће одлучује већином гласова 

присутних чланова ако законом или овим статутом 

за поједина питања није предвиђена друга већина. 

 

Пословник Општинског већа 

Члан 73. 

Организација, начин рада и одлучивања 

Општинског већа, детаљније се уређују његовим 

пословником, у складу са законом и овим статутом. 

 

Привредни савет 

Члан 74. 

 Општинско веће образује Привредни савет. 

Привредни савет даје иницијативе, сугестије 

и мишљења везана за економски развој, разматра 

стратегије, планове, програме и одлуке од значаја за 

привреду и прати њихово спровођење. 

 

Задаци, начин рада и одлучивања 

Привредног савета ближе се уређују Пословником 

Општинског већа. 

 

Састав Привредног савета 

Члан 75. 

Председника и 4 чланова Привредног савета 

именује Општинско веће на време трајања мандата 

Општинског већа. 

Чланове Привредног савета могу предлагати 

удружења грађана, месне заједнице, привредна 

удружења и предузетници. 

Председник и најмање једна половина 

чланова Привредног савета именују се из састава 

привредника и предузетника, односно њихових 

удружења. 

 

Подношење извештаја Скупштини општине 

Члан 76. 

Председник Општине и Општинско веће 

дужни су да редовно извештавају Скупштину 

општине, по сопственој иницијативи или на њен 

захтев, а најмање једном годишње, о извршавању 

одлука и других аката Скупштине општине. 

Општинско веће је дужно да Скупштини 

општине подноси тромесечни извештај о раду. 

 

Разрешење и оставка председника Општине 

Члан 77. 

Председник Општине може бити разрешен 

пре истека времена на које је биран, на образложен 

предлог најмање трећине одборника, на исти начин 

на који је изабран. 

             О предлогу за разрешење председника 

Општине мора се расправљати и одлучивати у року 

од 15 дана од дана достављања предлога 

председнику Скупштине општине, уз примену 

минималног рока за сазивање седнице из члана 42. 

ст. 3. и 5. овог статута. 

Ако Скупштина не разреши председника 

Општине, одборници који су поднели предлог за 

разрешење не могу поново предложити разрешење 

председника Општине пре истека рока од шест 

месеци од одбијања претходног предлога. 

Председник општине може поднети оставку. 

          О поднетој оставци председника Општине, 

председник Скупштине општине обавештава 

одборнике на почетку прве наредне седнице 

Скупштине. 
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Дејство разрешења и оставке председника 

Општине 

Члан 78. 

Разрешењем, односно оставком председника 

Општине престаје мандат заменика председника 

Општине и Општинског већа. 

 

Разрешење и оставка заменика председника 

Општине,односно члана Општинског већа 

Члан 79. 

Заменик председника Општине, односно 

члан Општинског већа, може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на предлог 

председника Општине или најмање једне трећине 

одборника, на исти начин на који је изабран. 

Председник Општине је дужан да 

истовремено са предлогом за разрешење заменика 

председника Општине или члана Општинског већа, 

Скупштини општине поднесе предлог за избор 

новог заменика председника Општине или члана 

Општинског већа, која истовремено доноси одлуку 

о разрешењу и о избору. 

             Услучају да Скупштина општине разреши 

заменика председника Општине или члана 

Општинског већа на предлог једне трећине 

одборника, председник општине је дужан да на 

првој наредној седници Скупштине општине 

поднесе предлог за избор новог заменика 

председника Општине, односно члана Општинског 

већа. 

О поднетој оставци заменика председника 

Општине или члана Општинског већа, председник 

Скупштине општине обавештава одборнике на 

почетку прве наредне седнице Скупштине општине. 

          У случају из става 4. овог члана, председник 

Општине је дужан да на наредној седници 

Скупштине општине поднесе предлог за избор 

новог заменика председника Општине, односно 

члана Општинског већа. 

 

Вршење текућих послова по престанку мандата 

због разрешења или оставке 

Члан 80. 

Председник Општине, заменик председника 

Општине или члан Општинског већа који су 

разрешени или су поднели оставку, остају на 

дужности и врше текуће послове, до избора новог 

председника Општине, заменика председника 

Општине или члана Општинског већа. 

 

Престанак мандата извршних органа Општине 

због престанка мандата Скупштине 

Члан 81. 

Престанком мандата Скупштине општине 

престаје мандат председнику Општине и 

Општинском већу, с тим да они врше текуће 

послове из своје надлежности до ступања на 

дужност новог председника Општине и Општинског 

већа, односно председника и чланова привременог 

органа ако је Скупштини мандат престао због 

распуштања Скупштине. 

 

▪ Општинска управа 

 

Општинска управа 

Члан 82. 

Управне послове у оквиру права и дужности 

Општине и одређене стручне и административно-

техничке послова за потребе Скупштине општине, 

председника Општине и Општинског већа, врши 

Општинска управа. 

 

Надлежност 

Члан 83. 

Општинска управа: 

1. припрема прописе и друге акте које доноси 

Скупштина општине, председник Општине и 

Општинско веће; 

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине 

општине, председника Општине и Општинског 

већа; 

3. решава у управном поступку у првом 

степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у 

управним стварима из надлежности Општине; 

4. обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине општине; 

5. извршава законе и друге прописе чије је 

извршавање поверено Општини; 

6. води законом прописане евиденције и стара 

се о њиховом одржавању; 

7. обавља стручне и административно-техничке 

послове за потребе рада Скупштине општине, 

председника Општине и Општинског већа; 

8. пружа помоћ месној заједници у обављању 

административно-техничких и финансијско-

материјалних послова; 

9. доставља извештај о свом раду на извршењу 

послова из надлежности Општине и поверених 

послова, председнику Општине, Општинском 

већу и Скупштини општине, по потреби, а 

најмање једном годишње. 

 

 

Начела деловања општинске управе 

Члан 84. 
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Општинска управа поступа према правилима 

струке, непристрасно и политички неутрално и 

дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту 

у остваривању права, обавеза и правних интереса. 

 

Општинска управа дужна је да грађанима 

омогући брзо и делотворно остваривање њихових 

права и правних интереса. 

Општинска управа дужна је да грађанима 

даје потребне податке и обавештења и пружа 

правну помоћ. 

Општинска управа дужна је да сарађује са 

грађанима и да поштује личност и достојанство 

грађана. 

Када органи Општине решавају о правима, 

обавезама или правним интересима физичког или 

правног лица, односно друге странке, Општинска 

управа по службеној дужности врши увид, 

прибавља и обрађује податке из евиденција, 

односно регистара које у складу са посебним 

прописима воде државни органи, органи 

територијалне аутономије, јединица локалне 

самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са 

законом. 

Увид, прибављање и обрада података из 

евиденција, односно регистара који се воде у 

електронском облику у поступку из става 5. овог 

члана, врши се путем информационог система који 

обезбеђује сигурност и заштиту података о 

личности. 

             У поступку из става 5. овог члана 

Општинска управа може вршити увид, прибављати 

и обрађивати само оне податке који су законом или 

посебним прописом утврђени као неопходни за 

решавање о одређеном праву, обавези или правном 

интересу странке. 

 

Организација Општинске управе 

Члан 85. 

 Општинска управа образује се као 

јединствени орган. 

            У Општинској управи образују се унутрашње 

организационе јединице за вршење сродних 

управних, стручних и других послова. 

 

Руковођење 

Члан 86. 

 Општинском управом руководи начелник. 

За начелника Општинске управе може бити 

постављено лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, најмање 

пет година радног искуства у струци и положен 

државни стручни испит за рад у органима државне 

управе. 

 

Постављење начелника 

и заменика начелника Општинске управе  

Члан 87. 

 

Начелника Општинске управе поставља 

Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет 

година. 

Начелник Општинске управе може имати 

заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Општинске управе се 

поставља на исти начин и под истим условима као 

начелник. 

Руководиоце организационих јединица у 

управи распоређује начелник Општинске управе. 

 

Одговорност начелника 

Члан 88. 

 Начелник за свој рад и рад Општинске 

управе одговара Општинском већу. 

 

Уређење Општинске управе 

Члан 89. 

Одлуку о Општинској управи доноси 

Скупштина општине на предлог Општинског већа. 

Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Општинске управе, посебних 

органа, служби и организација обједињује начелник 

Општинске управе и доставља Општинском већу на 

усвајање. 

 

Овлашћења у вршењу управног надзора 

Члан 90. 

 Општинска управа у обављању управног 

надзора може: 

1. наложити решењем извршење мера и радњи 

у одређеном року; 

2. изрећи новчану казну19; 

3. поднети пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело или привредни 

преступ и поднети захтев за покретање 

прекршајног поступка; 

4. издати привремено наређење, односно 

забрану; 
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5. обавестити други орган, ако постоје разлози, 

за предузимање мера за које је тај орган 

надлежан; 

6. предузети  и  друге  мере  за  које  је  

овлашћена  законом,  прописом  или општим 

актом. 

Овлашћења и организација за обављање 

послова из става 1. овог члана, ближе се уређују 

одлуком Скупштине општине. 

 

Примена прописа о управном поступку 

Члан 91. 

         Упоступку пред Општинском управом, у коме 

се решава о правима, обавезама и интересима 

грађана и правних лица, примењују се прописи о 

управном поступку. 

 

Сукоб надлежности 

Члан 92. 

Општинско веће решава сукоб надлежности 

између Општинске управе и других предузећа, 

установа и организација кад на основу одлуке 

Скупштине општине одлучују о појединим правима 

грађана, правних лица или других странака. 

Начелник Општинске управе решава сукоб 

надлежности између унутрашњих организационих 

јединица. 

 

Услови за обављање управних послова 

Члан 93. 

Послове Општинске управе који се односе на 

остваривање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица могу обављати лица која имају 

прописану школску спрему, положен стручни испит 

за рад у органима државне управе и одговарајуће 

радно искуство, у складу са законом и другим 

прописом. 

 

Изузеће 

Члан 94. 

 О изузећу начелника Општинске управе 

решава Општинско веће. 

 О изузећу службеног лица у Општинској 

управи решава начелник. 

 

3. Општинско правобранилаштво 

Члан 95. 

Послове правне заштите имовинских права и 

интереса Општине обавља Општинско 

правобранилаштво. 

Образовање, уређење и организација, као и 

друга питања од значаја за рад Општинског 

правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине 

општине у складу са основама за уређење и 

организацију правобранилаштва прописаних 

законом. 

 

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ 

ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Облици непосредног учешћа грађана 

Члан  96. 

Грађани Општине непосредно учествују у 

остваривању послова Општине путем грађанске 

иницијативе, збора грађана и референдумом. 

 

Грађанска иницијатива 

Члан 97. 

Грађани путем грађанске иницијативе 

предлажу Скупштини општине доно-шење акта 

којим ће се уредити одређено питање из 

надлежности Општине, про-мену статута или 

других аката и расписивање референдума у складу 

са законом. 

 

Општинска управа је дужна да грађанима 

пружи стручну помоћ приликом формулисања 

предлога садржаног у грађанској иницијативи. 

Грађанска иницијатива пуноважно је 

покренута ако је листа потписника гра-ђанске 

иницијативе састављена у складу са законом и ако 

је исту потписало 5% од укупног броја грађана са 

бирачким правом. 

 О предлогу из става 1. овога члана, 

Скупштина општине је дужна да одржи расправу и 

да достави образложен одговор грађанима у року од 

60 дана од дана добијања предлога. 

 

Збор грађана 

Члан 98. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о 

питањима из надлежности органа Општине. 

 

Сазивање збора 

Члан  99. 

Збор грађана сазива се за насељено место или 

део насељеног места, који може бити: заселак, 

улица, део градског насеља, подручје месне 

заједнице или другог облика месне самоуправе. 

Збор грађана сазива председник Општине, 

председник Скупштине општине, овлашћени 

представник месне заједнице или другог облика 

месне самоуправе, најмање 50 грађана са 

пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и 

најмање једна четвртина одборника, најмање осам 

дана пре дана одржавања. 

Општинска управа је дужна да пружи помоћ 

сазивачу у сазивању и припремању одржавања 

збора грађана. 
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Предлог за сазивање збора може упутити 

орган Општине надлежан за одлучивање о питању 

које се разматра на збору. 

 О сазваном збору, грађани се обавештавају 

истицањем акта о сазивању збо-ра на интернет 

презентацији Општине, на огласној табли Општине, 

преко средста-ва информисања или на други 

уобичајен начин. 

 Сазивач је обавезан да обавести Општинску 

управу о одржавању збора. 

 

Рад збора и утврђивање ставова збора 

Члан 100. 

 Збором грађана председава сазивач или лице 

које он овласти. 

Збор грађана разматра предлоге и заузима 

ставове о њима ако му присуствује 5% грађана са 

бирачким правом са подручја за које је збор сазван. 

 

Право учешћа у разматрању питања, 

покретању иницијатива и предлагању појединих 

решења, имају сви пунолетни грађани Општине. 

 

Право одлучивања на збору грађана имају и 

грађани чије је пребивалиште или имовина на 

подручју за које је збор сазван. 

Одлуке на збору грађана се доносе већином 

присутних грађана са правом одлучивања. 

Општинска управа дужна је да пружи 

стручну помоћ грађанима приликом формулисања 

предлога, односно захтева збора грађана, а пре 

њиховог упућивања надлежним органима Општине. 

Начин рада и начин утврђивања ставова 

збора уређују се одлуком Скупштине општине. 

 

Поступање надлежног органа Општине 

по одржаном збору 

Члан 101. 

Органи Општине дужни су да у року од 60 

дана од дана одржавања збора грађана, размотре 

захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, 

односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о 

томе обавесте грађане. 

 

Референдум 

Члан 102. 

Скупштина општине може на сопствену 

иницијативу, већином гласова од укупног броја 

одборника, да распише референдум о питањима из 

своје надлежности. 

Скупштина општине дужна је да распише 

референдум о питању из своје надлежности на 

захтев грађана Општине. 

Захтев грађана из става 2. овог члана 

пуноважан је ако је листа потписника захтева 

састављена у складу са законом и ако је исту 

потписало најмање 10% грађана са бирачким 

правом на територији Општине. 

Одлука путем референдума донета је ако се 

за њу изјаснила већина грађана са бирачким правом 

на територији Општине која је гласала, под условом 

да је гла-сало више од половине укупног броја 

грађана са бирачким правом на територији 

Општине. 

Одлука донета на референдуму је обавезна, а 

Скупштина општине је не може ставити ван снаге, 

нити изменама и допунама мењати њену суштину у 

периоду од годину дана од дана доношења одлуке. 

 

Референдум на делу територије Општине 

Члан  103. 

Скупштина општине дужна је да распише 

референдум на делу територије Општине о питању 

које се односи на потребе, односно интересе 

становништва тог дела територије, ако је листа 

потписника захтева за расписивање референдума 

састављена у складу са законом и ако је исту 

потписало најмање 10% бирача са пребивалиштем 

на делу територије Општине за који се тражи 

расписивање рефе-рендума. 

 

Петиција грађана 

Члан 104. 

Петиција је писано обраћање појединца или 

групе грађана са пребивалиштем на територији 

Општине, којим се од одређеног органа Општине 

тражи да покрене поступак или предузме меру или 

радњу из своје надлежности. 

Петиција обавезно садржи: 

1. Назив органа коме се упућује, 

2. Правни основ за подношење петиције са 

захтевом да се на петицију одговори, 

3. Јасно формулисан захтев, односно предлог 

подносиоца, са образложењем, 

4. Име, презиме и пребивалиште подносиоца 

петиције и 

5. Потпис подносиоца петиције 

Орган Општине коме је упућена петиција је 

дужан да у року од 30 дана од дана достављања, 

обавести подносиоца петиције о свом ставу 

поводом захтева, односно предлога садржаних у 

петицији. 

Општинска управа је дужна да грађанима 

пружи стручну помоћ у формулисању петиције, као 

и да им пружи потребне податке и обавештења од 

значаја за формулисање образложеног захтева, 

односно предлога садржаних у петицији. 



298-Страна-Број -3-       „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“           Уторак,26.фебруар.2019.године. 
  

 

 

Притужбе грађана 

Члан 105. 

Органи Општине дужни су да свима омогуће 

подношење притужби на свој рад и на неправилан 

рад запослених у Општинској управи и њихов однос 

према грађанима. 

 

Органи Општине дужни су да испитају 

наводе истакнуте у притужби, који указују на 

пропусте и неправилности у њиховом раду и да у 

складу са законом покрену одговарајући поступак 

за санкционисање и отклањање пропуста и 

неправилности. 

Органи Општине дужни су да дају 

подносиоцу притужбе, одговоре и информације о 

томе да ли је и како по притужби поступљено у 

року од 30 дана, ако подносилац притужбе то 

захтева. 

 

VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У 

ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ 

 

Савет за развој oпштине 

Члан 106. 

ЉОснива се Савет за развој општине као 

самостално радно тело. 

Савет за развој општине: 

1. иницира утврђивање приоритета у области 

развоја Општине; 

2. учествује у изради стратешких и појединачних 

планова развоја у областима од значаја за развој 

Општине; 

3. подстиче развој и прати партнерства између 

Општине и надлежних органа и организација, 

месних заједница и удружења грађана, у циљу 

стварања и спровођења развојних пројеката; 

4. иницира и учествује у утврђивању локалне 

политике и мера у социјалној заштити, 

образовању, здравственој заштити, 

запошљавању, одрживом развоју, као и у 

другим областима од значаја за развој 

Општине; 

5. предлаже моделе финансирања активности у 

области социјалне политике, образовања, 

здравствене заштите, запошљавања, одрживог 

развоја, као и у другим областима од значаја за 

развој Општине; 

6. иницира припрему пројеката или учешће у 

програмима или пројектима у циљу унапређења 

услуга и обезбеђења права грађана, која су у 

надлежности Општине; 

7. прати и даје мишљење о реализацији 

стратешких и појединачних планова развоја 

Општине; 

8. даје мишљење о предлозима развојних 

пројеката у општини који се делимично или 

потпуно финансирају из буџета општине, прати 

њихово остваривање и даје своје мишљење о 

томе, надлежном органу Општине;на основу 

одлуке надлежног органа Општине учествује у 

партнерским програмима и пројектима које 

спроводи Општина са републичким  и 

покрајинским органима и установама, 

јединицама локалне самоуправе и домаћим и 

међународним организацијама и партнерима. 

 

Састав и мандат 

Савета за развој општине 

Члан 107. 

 Савет за развој општине има 5 чланова 

Чланови Савета за развој општине бирају се 

на период од четири године, а по истеку мандата 

могу бити поново изабрани. 

Чланове Савета за развој општине бира 

Скупштина општине из реда грађана и стручњака у 

областима од значаја за локалну самоуправу, на 

предлог председника Општине, Општинског већа, 

одборничких група, месних заједница, удружења 

грађана, струковних и професионалних удружења 

или јавних служби Општине, водећи рачуна о 

равноправности полова и заступљености 

припадника националних мањина. 

За члана Савета за развој општине може бити 

изабран кандидат који испуњава најмање један од 

следећих услова: 

1. доказану стручност и дугогодишње 

ангажовање на унапређењу Општине у 

питањима од значаја за развој Општине; 

2. активно учешће у већем броју реализованих 

активности – пројеката од важности за 

Општину; 

3. вишегодишње искуство и доказану 

стручност у професионалном раду у 

установама и организацијама и удружењима 

грађана у областима од значаја за Општину, 

као што су: локални економски развој, 

туризам, пољопривреда, комунална 

инфраструктура и урбанистички развој, 

култура, просвета, здравствена и социјална 

заштита и др. 

 

Начин рада Савета за развој општине 

Члан 108. 

Председник Савета за развој општине 

организује рад Савета за развој општине, сазива и 

председава седницама, остварује сарадњу са 

органима Општине, и обавља друге послове 

утврђене пословником Савета за развој општине. 
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Председника Савета за развој општине 

бирају чланови Савета за развој општине у складу 

са пословником Савета за развој општине. 

Седнице Савета за развој општине сазива 

председник Савета најмање једном у три месеца или 

на писани захтев органа Општине или једне трећине 

чланова Савета за развој општине у року од 15 дана 

од дана подношењa захтева. 

Стручне и административне послове у вези 

са радом Савета за развој општине обавља 

Општинска управа. 

Средства за рад Савета обезбеђују се из 

буџета Општине, а могу се обезбеђивати и из 

других извора, у складу са законом. 

Начин рада Савета за развој општине ближе 

се уређује пословником Савета за развој општине. 

 

Јавна анкета 

Члан 109. 

Органи Општине могу консултовати грађане 

о питањима из своје надлежности. 

 Консултације из става 1. овог члана врше се 

путем јавне анкете. 

 

Јавна расправа 

Члан 110. 

Јавна расправа представља скуп различитих 

активности, предузетих у унапред предвиђеном 

временском оквиру, у циљу прибављања предлога и 

ставова грађана о нацрту неког акта. 

Јавна расправа обавезно укључује 

организовање најмање једног отвореног састанка 

представника надлежних органа Општине, односно 

јавних служби са заинтересованим грађанима, 

представницима удружења грађана и средстава 

јавног обавештавања (округли столови, трибине, 

презентације и сл.) и прикупљање предлога, 

сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у 

јавној расправи у писаној или електронској форми. 

Орган надлежан за организовање јавне 

расправе је дужан да грађанима из свих делова 

Општине омогући учешће у јавној расправи. 

Начин и поступак организовања и 

спровођења јавне расправе ближе се уређује 

посебном одлуком Скупштине општине. 

 

Време трајања јавне расправе 

Члан 111. 

 Јавна расправа траје најмање 20 дана. 

 

 

Објављивање отпочињања рада 

на припреми прописа 

Члан 112. 

Надлежни орган Општине је дужан да на 

интернет презентацији Општине, односно на други 

примерен начин обавести јавност да је отпочео рад 

на припреми прописа које доноси скупштина. 

 

Обавезна јавна расправа 

Члан 113. 

Органи Општине дужни су да одрже јавну расправу: 

1. у поступку припреме статута; 

2. у поступку припреме буџетa Општине (у 

делу планирања инвестиција); 

3. у поступку припреме стратешких планова 

развоја; 

4. у поступку утврђивања стопа изворних 

прихода Општине; 

5. у поступку припреме просторних и 

урбанистичких планова; 

6. у другим случајевима предвиђеним законом 

и статутом Општине. Јавна расправа из става 

1. овог члана спроводи се о нацрту акта 

(одлуке, плана и другог акта у припреми), а 

може се спровести и раније на предлог 

органа надлежног за припрему и утврђивање 

нацрта. 

         Јавну расправу из става 1. овог члана 

организује Општинско веће на начин и у време које 

предложи орган надлежан за утврђивање нацрта, 

ако овим статутом или посебном одлуком из члана 

109. став 4. овог статута није другачије одређено. 

 

Јавна расправа на основу предлога, 

односно захтева 

Члан 114. 

Јавна расправа може се спровести у поступку 

доношења других општих аката из надлежности 

Скупштине општине, на основу захтева предлагача 

општег акта, једне трећине одборника или предлога 

100 грађана. 

Ради спровођења јавне расправе, предлог 

грађана је потребно да својим потписима подржи 

најмање 100 грађана са бирачким правом на 

територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење 

јавне расправе из става 1. овог члана, спроводи се у 

складу са прописима који уређују грађанску 

иницијативу. 

Надлежно радно тело Скупштине општине 

одлучује по примљеном предлогу, односно захтеву 

из става 1. овог члана. 

Уколико надлежно радно тело Скупштине 

општине прихвати предлог, односно захтев из става 

1. овог члана, Општинско веће организује јавну 

расправу, по правилу, на начин и у време које је у 

тим поднесцима предложено. 
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Организовање јавне расправе 

Члан 115. 

Општинско веће организује јавну расправу, 

одређује начин спровођења, место и време трајања 

јавне расправе. 

Општинско веће упућује јавни позив 

грађанима, удружењима, стручној и осталој 

јавности, за учешће у јавној расправи. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, 

објављује се на интернет презентацији Општине и 

на други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се 

објављује програм спровођења јавне расправе, као и 

нацрт акта који је предмет јавне расправе. 

Општинско веће може упутити позив за 

учешће на јавној расправи одређеним појединцима, 

представницима органа, организација и удружења 

за које сматра да су заинтересовани за акт који се 

разматра. 

             У току јавне расправе сачињава се извештај 

који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној 

расправи, као и ставове органа надлежног за 

припрему предлога акта о поднетим предлозима и 

сугестијама са образложењем разлога за њихово 

прихватање, односно неприхватање. 

Извештај из става 5. oвог члана објављује се 

на интернет презентацији Општине и на други 

погодан начин. 

 

Утврђивање предлога акта после споведене 

расправе 

Члан 116. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта 

о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да 

приликом утврђивања предлога акта води рачуна о 

сугестијама и предлозима датим у јавној расправи. 

 

VII. МЕСНА САМОУПРАВА 

 

Облици месне самоуправе 

Члан 117. 

Ради задовољавања потреба и интереса од 

непосредног значаја за грађане са одређеног 

подручја, у Општини се оснивају месне заједнице и 

други облици месне самоуправе. 

Месна заједница се оснива за једно или више села. 

Месна заједница, односно други облик месне 

самоуправе (у даљем тексту: месна заједница) 

оснива се за: насељено место, два или више 

насељених места, део насељеног места, градску 

четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или 

више улица, који представља просторну, 

функционалну и урбанистичку целину и где постоји 

међусобна интересна повезаност грађана и 

могућност њиховог организовања. 

 

Правни статус месне заједнице 

Члан 118. 

Месна заједница има својство правног лица, 

у оквиру права и дужности утврђених овим 

статутом и одлуком о оснивању. 

 Месна заједница има свој печат и рачун. 

 

Имовина месних заједница 

Члан 119. 

Месна заједница има своју имовину коју 

могу чинити: покретне ствари, новчана средства, 

као и права и обавезе. 

Месна заједница има право коришћења на 

непокретностима које су у јавној својини општине. 

 

Предлог за образовање, односно укидање месне 

заједнице 

 Члан 120. 

Предлог за образовање, односно укидање 

месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача 

са пребивалиштем на подручју на које се предлог 

односи, најмање једна трећина одборника и 

Општинско веће. 

 Скупштина општине, уз претходно 

прибављено мишљење грађана, одлучује о 

образовању, подручју за које се образује, промени 

подручја и укидању месних заједница. 

Нова месна заједница се образује спајањем 

две или више постојећих месних заједница или 

издвајањем дела подручја из једне или више 

постојећих месних заједница у нову месну 

заједницу. 

Месна заједница се може укинути и њено 

подручје припојити једној или више постојећих 

месних заједница. 

Променом подручја месне заједнице сматра 

се и измена граница подручја уколико се извршеном 

изменом део подручја једне месне заједнице припаја 

подручју друге месне заједнице. 

Одлука из става 2. члана доноси се већином 

гласова од укупног броја одборника. 

 

Одлука о месним заједницама 

Члан 121. 

Одлуком о месним заједницама уређује се 

образовање, односно укидање или променa подручја 

месне заједнице, правни статус месне заједнице, 

имовина месне заједнице, права и дужности месне 

заједнице, број чланова савета, надлежност савета 

месне заједнице, поступак избора чланова савета 

месне заједнице, распуштање савета месне 

заједнице, престанак мандата чланова савета месне 

заједнице, финансирање месне заједнице, учешће 

грађана у вршењу послова месне заједнице, сарадња 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-301 

 

 

месне заједнице са другим месним заједницама, 

поступак за оцену уставности и законитости аката 

месне заједнице, као и друга питања од значаја за 

рад и фунционисање месних заједница на 

територији Општине. 

 

Савет месне заједнице 

Члан 122. 

Савет месне заједнице је основни 

представнички орган грађана на подручју месне 

самоуправе. 

Избори за савет месне заједнице спроводе се 

по правилима непосредног и тајног гласања на 

основу општег и једнаког изборног права, у складу 

са актом о оснивању. 

 Мандат чланова савета месне заједнице траје 

4 године. 

 Изборе за савет месне заједнице расписује 

председник Скупштине општине. Председника 

савета месне заједнице бира савет из реда својих 

чланова, тајним  гласањем,  већином  гласова  од  

укупног  броја  чланова  савета  месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице: 

1. доноси статут месне заједнице; 

2. доноси финансијски план месне заједнице и 

програме развоја месне заједнице; 

3. бира и разрешава председника савета месне 

заједнице; 

4. предлаже мере за развој и унапређење 

комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице; 

5. доноси пословник о раду савета месне 

заједнице и друге акте из надлежности месне 

заједнице; 

6. покреће иницијативу за доношење нових или 

измену постојећих прописа Општине; 

7. врши друге послове из надлежности месне 

заједнице утврђене статутом Општине, актом о 

оснивању месне заједнице или другим 

општинским прописима. 

8. Савет месне заједнице је дужан да имовином 

месне заједнице, као и непокретностима у 

јавној својини Општине на којима има право 

коришћења, управља, користи и располаже у 

складу са законом, одлукама Скупштине 

општине, и Статутом месне заједнице. 

9. Ангажовање председника и чланова савета, као 

и чланова других органа месне заједнице не 

подразумева стварање додатних финансијских 

обавеза месној заједници. 

Распуштање савета месне заједнице 

Члан 123. 

 Савет месне заједнице може се распустити 

ако: 

1. савет не заседа дуже од три месеца; 

2. не изабере председника савета у року од 

месец дана од дана одржавања избора за 

чланове савета месне заједнице или од дана 

његовог разрешења, односно подношења 

оставке; 

3. не  донесе  финансијски  план  у  року  

одређеном  одлуком  Скупштине општине. 

Одлуку о распуштању савета месне 

заједнице доноси Скупштина општине на предлог 

Општинског већа које врши надзор над 

законитошћу рада и аката месне заједнице. 

Председник Скупштине општине расписује 

изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана 

од ступања на снагу одлуке о распуштању савета 

месне заједнице, с тим да од датума расписивања 

избора до датума одржавања избора не може 

протећи више од 45 дана. 

До конституисања савета месне заједнице, 

текуће и неодложне послове месне заједнице 

обављаће повереник Општине кога именује 

Скупштина општине истовремено са доношењем 

одлуке о распуштању савета месне заједнице. 

 

Финансирање месне заједнице 

Члан 124. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

1. средстава утврђених одлуком о буџету 

Општине, укључујући и самодопринос, 

2. донација и 

3. прихода које месна заједница оствари својом 

активношћу. Месна заједница доноси 

финансијски план на који сагласност даје 

Општинско веће, у складу са одлуком о буџету 

Општине. 

 

Поверавање послова месној заједници и 

организовање рада управе у месним заједницама 

Члан 125. 

Одлуком Скупштине општине може се свим 

или појединим месним заједницама поверити 

вршење одређених послова из надлежности 

Општине, уз обезбеђивање за то потребних 

средстава. 

Приликом одлучивања о поверавању послова 

из става 1. овог члана полази се од значаја тих 

послова за задовољавање свакодневних и 

непосредних потреба грађана са одређеног 

подручја. 

За обављање одређених послова из 

надлежности Општинске управе, посебно у вези са 
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остваривањем права грађана, може се организовати 

рад управе у месним заједницама. 

Послове из става 3. овог члана, начин и 

место њиховог вршења, одређује председник 

општине, на предлог начелника Општинске управе. 

 

Стручна помоћ у обављању послова месне 

заједнице 

Члан 126. 

Општинска управа је дужна да месној 

заједници пружа помоћ у обављању 

административно-техничких и финансијско-

материјалних послова. 

 

Поступак за оцену уставности и законитости 

општег акта месне заједнице 

Члан 127. 

Општинско веће покренуће поступак за 

оцену уставности и законитости општег акта месне 

заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај 

акт није у сагласности са Уставом или законом. 

Председник општине дужан је да обустави 

од извршења општи акт месне заједнице за који 

сматра да није сагласан Уставу или закону, 

решењем које ступа на снагу објављивањем у 

Службеном гласнику града Врања. 

Решење о обустави од извршења престаје да 

важи ако Општинско веће у року од пет дана од 

објављивања решења не покрене поступак за оцену 

уставности и законитости општег акта. 

 

Указивање савету месне заједнице 

на предузимање одговарајућих мера 

Члан 128. 

Када Општинско веће сматра да општи акт 

месне заједнице није у сагласности са статутом 

Општине, актом о оснивању месне заједнице или 

другим општинским прописом, указаће на то савету 

месне заједнице ради предузимања одговарајућих 

мера. 

Ако савет месне заједнице не поступи по 

предлозима органа из става 1. овог члана, 

председник општине поништиће општи акт месне 

заједнице решењем које ступа на снагу 

објављивањем у ''Службеном гласнику града 

Врања“. 

Општинско веће, предлаже председнику 

општине обустављање финансирања активности 

месне заједнице у којима се финансијска средства 

не користе у складу са финансијским планом месне 

заједнице, одлуком о буџету или законом. 

 

VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ 

 

 

Сарадња и удруживање Општине 

са општинама и градовима у земљи 

Члан 129. 

Општина, органи и службе Општине, као и 

предузећа, установе и друге организације чији је 

оснивач, удружује се и остварује сарадњу са другим 

општина-ма и градовима и њиховим органима и 

службама у областима од заједничког интереса и 

ради њиховог остваривања могу удруживати 

средства и образовати заједничке органе, предузећа, 

установе и друге организације и установе, у складу 

са законом и статутом. 

Сарадња из става 1.овог члана подразумева и 

уступање обављања појединих послова из 

надлежности општине другој јединици локалне 

самоуправе или предузећу, установи и другој 

органинизацији чији је она оснивач.  

Ако Општина закључи споразум о сарадњи 

са другим општинама или са градом ради 

заједничког обављања послова из области 

комуналних делатности, ти послови заједнички се 

обављају у складу са законом који уређује 

комуналне делатности. 

 

Споразум о сарадњи 

Члан 130. 

Споразумом о сарадњи Општине са другим 

јединицама локалне самоуправе уређују се: назив и 

седиште заједничког органа, предузећа, установе 

или друге организације, врста, обим и начин 

обављања послова, начин финансирања, управљање 

и надзор над радом, приступање споразуму других 

јединица локалне самоуправе, поступак иступања 

односно одустајања од споразума јединице локалне 

самоуправе, права и обавезе запослених, као и друга 

питања од значаја за оснивање, рад и престанак 

рада, у складу са законом. 

Скупштина општине одлучује о 

закључивању споразума из става 1. овог члана 

већином гласова од укупног броја одборника и 

дужна је да га достави министарству надлежном за 

локалну самоуправу у року од 30 дана од дана 

закључења споразума. 

 

Заједничко извршавање поверених послова 

Члан 131. 

Општина може, заједно са једном или више 

општина, односно са градом, предложити 

министарству надлежном за локалну самоуправу 

заједничко извршавање одређених поверених 

послова, у складу са законом којим се уређује 

државна управа и уредбом Владе Републике Србије 

којом се уређују ближи услови и начин заједничког 

извршавања поверених послова. 
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Општина може прихватити предлог 

надлежног органа државне управе да са једном или 

више општина, односно са градом, заједнички 

обезбеди извршавање одређених поверених 

послова, у складу са законом којим се уређује 

државна управа и уредбом Владе Републике Србије 

којом се уређују ближи услови и начин заједничког 

извршавања поверених послова. 

Скупштина општине одлучује о предлогу из 

става 2. овог члана у року од 30 дана од дана 

достављања предлога. 

Уколико прихвати предлог из става 2. овог 

члана, Скупштина општине закључује са једном, 

односно више општина, односно са градом, 

споразум о сарадњи којим се уређује заједничко 

извршавање поверених послова и доставља га 

министарству надлежном за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи из става 4. овог члана 

објављује се после прибављања сагласности Владе 

Републике Србије. 

 

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа 

или друге организације 

Члан 132. 

Споразумом о сарадњи Општине са другим 

општинама, односно са градом, може се предвидети 

оснивање заједничког органа, службе, предузећа 

или друге организаације. 

           Услучају из става 1. овог члана, надлежни 

орган Општине заједно са надлежним органом 

другог, односно других оснивача, одлучује о 

постављењу, односно именовању руководиоца 

заједничког органа, службе, предузећа или друге 

организације, разрешењу и њиховој одговорности и 

престанку дужности, у складу са законом. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да 

заједнички орган одлучује о правима и обавезама 

грађана са пребивалиштем на територији Општине 

у управном поступку, о правима и обавезама тих 

грађана у другостепеном поступку одлучује 

Општинско веће, у складу са законом. 

Средства за рад заједничког органа 

обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму 

послова које за Општину обавља заједнички орган. 

 

Уступање послова другој општини, односно 

граду 

Члан 133. 

Споразумом о сарадњи Општина може 

уступити одређене послове из своје надлежности 

другој општини, односно граду. 

Средства за рад органа општине, односно 

града који обавља уступљене послове, обезбеђују се 

у буџету Општине, сразмерно обиму уступљених 

послова. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да 

уступљени послови обухватају одлучивање о 

правима и обавезама грађана са пребивалиштем на 

територији Општине у управном поступку, о 

правима и обавезама тих грађана у другостепеном 

поступку одлучује Општинско веће, у складу са 

законом. 

Уступљени послови обављају се у име и за 

рачун Општине, а за њихово обављање одговорна је 

Општина. 

 

Престанак важења споразума о сарадњи 

Члан 134. 

Споразум о сарадњи престаје да важи на 

захтев Општине или друге јединице локалне 

самоуправе учеснице споразума. 

Скупштина општине упућује писани захтев 

другој учесници споразума најкасније шест месеци 

пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да 

важи и истовремено о томе обавештава 

министарство надлежно за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи који је закључило више 

јединица локалне самоуправе, на захтев Општине 

престаје да важи само у делу који се односи на 

Општину. 

 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе 

других држава 

Члан 135. 

Општина може да остварује сарадњу у 

областима од заједничког интереса са јединицама 

локалне самоуправе у другим државама, у оквиру 

спољне политике Републике Србије, уз поштовање 

територијалног јединства и правног поретка 

Републике Србије, у складу са Уставом и законом. 

Одлуку о сарадњи са одговарајућим 

територијалним заједницама, општинама и 

градовима доноси Скупштина општине, уз 

сагласност Владе Републике Србије. 

Споразум или други акт о успостављању 

сарадње потписује председник Општине или лице 

које он овласти. 

Акт из става 3. овог члана објављује се и 

ступа на снагу после прибављања сагласности 

Владе Републике Србије. 

 

Удруживање у асоцијације градова и општина 

Члан 136. 

Општина може бити оснивач или приступати 

асоцијацијама градова и оп-штина, ради унапређења 

развоја локалне самоуправе, њене заштите и 

остваривања заједничких интереса. 
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Општина оснива или приступа асоцијацијама 

градова и општина које заступају интересе свог 

чланства пред државним органима, а посебно у 

поступку доношења закона и других аката од 

значаја за остваривање послова јединица локалне 

самоуправе. 

 

Сарадња са удружењима и другим 

организацијама 

Члан 137. 

Органи Општине могу сарађивати са 

удружењима, хуманитарним и другим 

организацијама, у интересу Општине и њених 

грађана. 

 

Учешће у европским интеграцијама 

Члан 138. 

Општина у оквиру својих надлежности, 

преко својих органа, прати процес европских 

интеграција Републике Србије и развија за то 

потребне административне капацитете, у складу са 

законом и утврђеном политиком Републике Србије. 

 

IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Заштита права Општине 

Члан 139. 

Заштита права Општине обезбеђује се на 

начин и по поступку утврђеном законом. 

 

Покретање поступка за оцену уставности и 

законитости 

Члан 140. 

Скупштина општине покреће поступак за 

оцену уставности и законитости закона или другог 

општег акта Републике Србије којим се повређује 

право на локалну самоуправу. 

 

Право жалбе Уставном суду 

Члан 141. 

Председник Општине има право жалбе 

Уставном суду ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Општине 

онемогућава вршење надлежности Општине. 

 

Локални омбудсман 

Члан 142. 

 У Општини се установљава локални 

омбудсман. 

Локални омбудсман независно и самостално 

штити права грађана од повреда учињених од 

стране Општинске управе као и установа, органа и 

организација који врше јавна овлашћења, а чији 

оснивач је Општина; контролише рад Општинске 

управе и штити право грађана на локалну 

самоуправу, ако је реч о повреди општих аката 

Општине. 

 

Самосталност и независност 

Члан 143. 

Локални омбудсман поступа и делује на 

основу и у оквиру Устава, закона, потврђених 

међународних уговора и општеприхваћених 

правила међународног права као и статута 

Општине. 

            У свом деловању локални омбудсман се 

руководи принципима законитости, 

непристрасности, независности и правичности. 

Одлуком Скупштине општине ближе се 

уређују начин обраћања локалном омбудсману и 

правила поступања и рада локалног омбудсмана. 

 

Поступање локалног омбудсмана 

Члан 144. 

           О појавама незаконитог и неправилног рада 

Општинске управе и јавних служби које врше јавна 

овлашћења, а чији је оснивач Општина, којима се 

крше права или интереси грађана, локални 

омбудсман упозорава ове органе и службе, упућује 

им критике, даје препоруке за рад, иницира 

покретање поступака за отклањање повреда права и 

о томе обавештава јавност. 

 У домену заштите људских и мањинских 

права, локални омбудсман: 

1. прати остваривање људских и мањинских 

права и даје препоруке за унапређење 

остваривања људских и мањинских права; 

2. прикупља информације о примени закона и 

других прописа из области људских права и 

права на локалну самоуправу; 

3. саставља годишњи извештај о остваривању 

људских и мањинских права; 

4. обавештава ширу јавност о кршењу људских 

и мањинских права; 

5. прима и испитује представке које се односе 

на повреду људских и мањинских права; 

6. посредује у мирном решавању спорова 

везаних за кршење људских права; 

7. иницира покретање одговарајућих поступака 

пред надлежним органима у случају кршења 

људских права; 

8. организује и учествује у организовању 

стручних састанака, саветовања и кампања 

информисања јавности о питањима 

значајним за остваривање људских и 

мањинских права; 

9. иницира и подстиче образовање о људским и 

мањинским правима; 

10. обавља и друге послове утврђене законом, 

статутом и одлуком Скупштине општине. 
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           У обављању својих надлежности локални 

омбудсман сарађује са локалним омбудсманима у 

другим јединицама локалне самоуправе, као и са 

Заштитником грађана у Републици. 

 

Избор локалног омбудсмана 

Члан 145. 

Локалног омбудсмана бира и разрешава 

Скупштина општине већином од укупног броја 

одборника. 

Предлог за избор локалног омбудсмана 

подноси одборничка група, најмање једна трећина 

одборника или радно тело Скупштине општине које 

обавља послове у вези са кадровским питањима. 

Локални омбудсман се бира на период од пет 

година и може поново бити биран. 

За локалног омбудсмана може бити бирано 

лице које, поред општих услова за стицање 

бирачког права (држављанство, пунолетство, 

пословна способност), има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, има 

најмање пет година радног искуства у струци, 

професионално искуство на пословима у области 

заштите људских и мањинских права, ужива 

морални интегритет и није кривично осуђивано 

нити се против њега води кривични поступак. 

Локални омбудсман не може бити члан 

политичке странке и не може обављати ниједну 

јавну функцију нити било коју професионалну 

делатност. 

 

Разрешење локалног омбудсмана 

Члан 146. 

Локални омбудсман се разрешава дужности 

пре истека мандата ако буде осуђен за кривично 

дело на казну затвора, ако не обавља послове из 

своје надлежности на стручан, непристрасан, 

независан и савестан начин или се налази на 

положајима (функцијама), односно обавља послове 

који су неспојиви са положајем локалног 

омбудсмана. 

Образложени предлог за разрешење локалног 

омбудсмана може поднети одборничка група или 

најмање једна трећина одборника. 

            О разрешењу локалног омбудсмана одлучује 

Скупштина општине већином од укупног броја 

одборника. 

 

Подношење извештаја Скупштини општине 

Члан 147. 

 Локални омбудсман доставља годишњи 

извештај Скупштини општине. 

Ако процени да је то потребно због 

разматрања одређених питања, локални омбудсман 

може Скупштини општини достављати и ванредне 

извештаје. 

Скупштина општине разматра извештаје 

локалног омбудсмана на првој наредној седници. 

 

Право присуствовања седницама Скупштине 

општине и њених радних тела 

Члан 148. 

Локални омбудсман има право да 

присуствује седницама Скупштине општине и 

радних тела Скупштине општине, као и да учествује 

у расправи када се разматра извештај о раду 

Општинске управе, односно расправља о питањима 

из његове надлежности. 

 

Средства за рад локалног омбудсмана 

Члан 149. 

Средства за рад локалног омбудсмана 

обезбеђују се у буџету Општине, а могу се 

обезбеђивати и из других извора, у складу са 

законом. 

 

▪ АКТИ ОПШТИНЕ 

 

Акти Општине      

Члан 150. 

           У вршењу послова из своје надлежности 

Општина доноси одлуке, правилни-ке, наредбе, 

упутства, решења, закључке, препоруке и друге 

потребне акте. 

Одлуке доноси само Скупштина општине, 

осим када је законом предвиђено да одлуку доноси 

други орган Општине. 

 

Хијерархија аката Општине 

Члан 151. 

Одлуке и општи акти Скупштине општине 

морају бити сагласни са законом и овим статутом. 

Акти председника Општине и Општинског 

већа морају бити сагласни са законом, овим 

статутом, одлукама и општим актима Скупштине 

општине. 

Акти Општинске управе морају бити 

сагласни са законом, овим статутом, од-лукама и 

општим актима органа Општине. 

Предлагање прописа и других општих аката 

Скупштине општине 
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Члан 152. 

Право предлагања прописа и других општих 

аката из надлежности Скупштине општине имају: 

сваки одборник Скупштине општине, радно тело 

Скупштине општине, Општинско веће и грађани 

путем грађанске иницијативе. 

Објављивање и ступање на снагу 

општих аката 

 

Члан 153. 

Општи акти органа Општине објављују се у 

„Службеном гласнику града Врања“. 

Акти из става 1. овог члана ступају на 

снагу осмог дана од дана објављи-вања, осим ако 

доносилац у поступку доношења не утврди да 

постоје нарочито оправдани разлози да исти ступи 

на снагу и раније. 

Остали акти Општине објављују се на 

Огласној табли. 

 

XI. ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА 

СТАТУТА 

 

Аутентично тумачење Статута 

Члан 154. 

Аутентично тумачење Статута доноси 

Скупштина општине на предлог надлежног радног 

тела Скупштине општине. 

 

Поступак за промену или доношење Статута 

Члан 155. 

Предлог за доношење или промену Статута 

општине може поднети најмање 5% грађана са 

бирачким правом на територији Општине, трећина 

одборника, председник Општине и надлежно радно 

тело Скупштине општине. 

Предлог се подноси у писаном облику са 

образложењем. 

          О предлогу из става 1. овог члана Скупштина 

одлучује већином гласова од укупног броја 

одборника. 

Ако Скупштина општине одлучи да се 

приступи доношењу или промени Ста-тута 

општине, истим актом одређује Комисију за израду 

нацрта статута, односно одлуке о промени Статута 

општине, одређује њене задатке и рок за израду 

нацрта. 

Нацрт статута, односно одлуке о промени 

статута утврђује Општинско веће већином гласова 

од укупног броја чланова Општинског већа. 

            О нацрту статута, односно одлуке о промени 

статута спроводи се јавна расправа на начин и у 

року који одреди Општинско веће. 

Општинско веће, након спроведене јавне 

расправе, утврђује предлог статута, односно одлуке 

о промени статута, већином гласова од укупног 

броја чланова Општинског већа. Приликом 

утврђивања предлога статута, односно одлуке о 

промени статута, Општинско веће водиће рачуна о 

предлозима и сугестијама датим у јавној расправи. 

Скупштина општине усваја статут, односно 

одлуку о промени Статута већином гласова од 

укупног броја одборника. 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање прописа Општине 

са овим статутом 

Члан 156. 

Прописи Општине ускладиће се са 

одредбама овог статута у року од девет месеци од 

ступања на снагу Закона о  изменама и допунама 

Закона о локалној самоуправи. 

Прописи Општине остају на снази до 

њиховог усклађивања са овим статутом. 

 

Доношење прописа Општине 

на основу овог статута 

Члан 157. 

Општина Трговиште  ће ускладити Статут и 

друга општа акта у року од 9 месеци од ступања на 

снагу Закона  о изменама и допунама Закона о 

локалној самоуправи. 

 

Образовање Изборне комисије и  

Другостепене изборне комисије  

Члан 158. 

Скупштина општине именоваће председника, 

чланове и секретара Изборне комисије и њихове 

заменике, у року од  90 дана од дана ступања на 

снагу овог статута. 

Истовремено са именовањем из става 1. овог 

члана, Скупштина општине именоваће председника, 

чланове и секретара Другостепене изборне 

комисије. 

 

Локални омбудсман и његови заменици 

Члан 159. 

Заштитник грађана и његови заменици 

настављају са радом као локални омбудсман и 

његови заменици, до истека мандата на који су 

изабрани. 

 

 

Доношење планских докумената 

у складу са овим статутом  

Члан 160. 
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 Скупштина општине донеће План развоја 

Општине најкасније до 01.01.2021. године. 

Скупштина општине донеће Средњорочни 

план у складу са законом који уређује плански 

систем РС, почев од средњорочног плана за 2021. 

годину. 

Важећи документи јавних политика 

ускладиће се са законом из става 2. овог члана, 

приликом првих измена и допуна тих докумената. 

 

Одложена примена појединих одредаба 

овог статута 

Члан 161. 

Члан 66. у делу који се односи на 

постављење помоћника председника Општине, 

примењиваће се након спроведених избора за 

одборнике Скупштине општине одржаних после 

ступања на снагу овог статута. 

Члан 67. став 1. у делу који се односи на број 

чланова Општинског већа, примењиваће се након 

спроведених избора за одборнике Скупштине 

општине одржаних после ступања на снагу овог 

статута. 

Члан 112. став 1. тачка 2), која се односи на 

спровођење обавезног поступка јавне расправе за 

планирање инвестиција у одлуци о буџету, 

примењиваће се почев од припреме Одлуке о 

буџету за 2019. годину. 

 

Престанак важења Статута 

Члан 162. 

Даном ступања на снагу овог статута, 

престаје да важи Статут општине Трговиште 

(„Службени Гласник Пчињског Округа“, број 28/08, 

од 05.11.2008. године). 

 

Ступање на снагу 

Члан 162. 

 Овај статут ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном Гласнику града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

18.02.2019.године, број 110-5/2019 

 

     ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 

62. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије 

број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013, 142/2014, 

68/2015 - др. Закон и 103/2015), и члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи-

ке Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 41. Статута општине Трговиште („Службени 

гласник Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина 

општине Трговиште, на седници скупштине одржа-

ној дана  18.02.2019. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 

400-15/2018 дана 20.12.2018. године, врше се следе-

ће измене и допуне и то: 

• Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

Укупни приходи и расходи се увећавају и 

износе; 

Приходи у укупном износу од  630,717,333. 

динара увећавају се за 76,496,429 динара и износе 

707,213,762 динара. 

Укупни расходи и издаци  у укупном износу 

од  630,717,333.динара увећавају се за 76,496,429  

динара и износе 707,213,762 динара. 

• Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

Економска класификација 413 замењује се 

износом 2.855.000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 415 замењује се 

износом 1.825.000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 422 замењује се 

износом 3,188,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује се 

износом 61.292.000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 424 замењује се 

износом 84.880.000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 441 замењује се 

износом 2.200.000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 451 замењује се 

износом 40.001.000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се 

износом 201.966.762 динара (извор финанси-

рања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 4631 замењује се 

износом 37.362.500 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 
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Економска класификација 484 замењује се 

износом 4.000.000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 611411 замењује се 

износом 3.500.000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

• Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

Функција110 увећава се и износи 17.197.000 

динара; 

Функција 111 увећава се и износи 19.803.000 

динара; 

Функција 111  увећава се и износи 2.318.000 

динара; 

Функција 111 увећава се и износи 17.250.000 

динара; 

Функција 130 увећава се и износи 105.362.000 

динара; 

Функција 474  увећава се и износи 

186.708.762 динара; 

Функција 620 увећава се  и износи 20.000.000 

динара; 

Функција 912 увећава се и износи 26.862.500 

динара; 

Функција 160 увећава се и износи 16.598.000 

динара; 

Функција 911 увећава се и износи 20.410.500 

динара; 

• Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 110:  

- Позиција 5 економска класификација 422  

износ од 150.000 динара увећава се за 200.000 дина-

ра, и износи 350.000 динара; 

- Позиција 6 економска класификација 423  

износ од 10.000.000 динара увећава се за 2.000.000 

динара, и износи 12.000.000 динара; 

Функција 111:  

- Позиција 19 економска класификација 415  

износ од 200.000 динара увећава  се за 850,000 ди-

нара, и износи 1,050.000 динара; 

- Позиција 22 економска класификација 423  

износ од 2.500.000 динара увећава се за 2.500.000 

динара, и износи 5.000.000 динара; 

- Позиција 23 економска класификација 424  

износ од 100.000 динара увећава се за 600.000 дина-

ра, и износи 700.000 динара; 

- Позиција 31 економска класификација 423  

износ од 100.000 динара увећава се за 200.000.000 

динара, и износи 2.100.000 динара; 

- Позиција 36 економска класификација 413  

износ од 50.000 динара увећава се за 50.000 динара, 

и износи 100.000 динара; 

- Позиција 41 економска класификација 422  

износ од 100.000 динара увећава се за 100.000 дина-

ра, и износи 200.000 динара; 

- Позиција 42 економска класификација 423  

износ од 1.500.000 динара увећава се за 2.500.000 

динара, и износи 4.000.000 динара; 

- Позиција 43 економска класификација 424  

износ од 150.000 динара увећава се за 500.000 дина-

ра, и износи 650.000 динара; 

Функција 130:  

  - Позиција 60 економска класификација 413  

износ од 1.800.000 динара увећава се за 400.000 ди-

нара и износи 2.200.000 динара.  

- Позиција 70 економска класификација 441  

износ од 200.000 динара смањује се за 2.000.000 

динара, и износи 2.200.000 динара; 

- Уноси се нова позиција 77/1 економска 

класификација 611 у износу од 3.500.000 динара; 

- Позиција 80 економска класификација 424  

износ од 12.650.000 динара увећава се за 11.000.000 

динара, и износи 9.650.000 динара; 

- Позиција 83 економска класификација 484  

износ од 2.000.000 динара увећава се за 2.000.000 

динара, и износи 4.000.000 динара; 

Функција 451: 

- Позиција 107 економска класификација 

4512 износ од 6.000.000 динара увећава се за 

1.000.000 динара, и износи 7.000.000 динара; 

Функција 474: 

- Позиција 111 економска класификација 511  

износ од 144.500.000 динара увећава се за 

42.208.762 динара, и износи 184.008.762 динара; 

Функција 620: 

- Позиција 118 економска класификација 511 

износ од 10.000.000 динара увећава се за 3.000.000 

динара, и износи 13.000.000 динара; 

Функција 911: 

- Позиција 172 економска класификација 413  

износ од 20.160,500 динара увећава се за 250.000 

динара, и износи 20.410.500 динара; 

Функција 912: 

- Позиција 134 економска класификација 

4631  износ од 13.362.000 динара увећава се за 

13,500.000 динара, и износи 26.862.000 динара; 

Функција 160: 

- Позиција 144 економска класификација 423  

износ од 3.000.000 динара увећава се за 5.000.000 

динара, и износи 8.000.000 динара; 

• Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

Програм 1. Локални развој и просторно пла-

нирање мења се и у укупном износу износи 

20.000.000 динара; 

Програм 3. Локални економски развој мења 

се и у укупном износу износи 228.208.762 динара; 

Програм 4. Развој туризма мења се и у укуп-

ном износу износи 10.747.000 динара; 

Програм 8. Предшколско васпитање мења се 

и у укупном износу износи 20.410.500 динара; 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-309 

 

 

Програм 9. Основно образовање мења се и у 

укупном износу износи 26.862.500 динара; 

Програм 15. Локална самоуправа мења се и у 

укупном износу износи 146.071.000 динара; 

Програм 16. Политички систем локалне са-

моуправе мења се и у укупном износу износи 

59.004.000 динара; 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

18.02.2019.године, број 401-16/2019 

 

     ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 

63. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште («Службени гласник Пчињског округа», 

бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на сед-

ници одржаној дана 18.02.2019.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Члан 1.  

Доноси се Одлука  којом се предлаже Влади 

Републике Србије да донесе одлуку о преносу права 

јавне својине без надокнаде са Републике Србије на 

општину Трговиште на становима који се налазе у 

стамбеној згради на локацији „Центар“ у ул.ЈНА бб 

у Трговишту у објекту постојећем на кат.парцели 

бр.908 КО Трговиште и то на: 

- Стану број 1, у приземљу,  по структури 3,0 

собан,  површине 76,29 м2 

- Стану број 2, у приземљу,  по структури 3,0 

собан,  површине 76,27 м2 

- Стану број 3, у приземљу,  по структури 3,0 

собан,  површине 75,66 м2 

- Стану број 5, на I спрату,  по структури 3,0 

собан,  површине 76,29 м2 

- Стану број 19, у поткровљу,  по структури 1,5 

собан,  површине 49,81 м2 

 

Члан 2.  

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Врање“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Трговиште упутила је захтев Репу-

бличкој дирекцији за имовину Републике Србије за 

добијање информације у вези са статусом станова 

који су празни у у стамбеној згради на локацији 

„Центар“ у ул.ЈНА бб у Трговишту у објекту посто-

јећем на кат.парцели бр.908 КО Трговиште на ста-

новима и то: 

- Стану број 1, у приземљу,  по структури 3,0 

собан,  површине 76,29 м2 

- Стану број 2, у приземљу,  по структури 3,0 

собан,  површине 76,27 м2 

- Стану број 3, у приземљу,  по структури 3,0 

собан,  површине 75,66 м2 

- Стану број 5, на I спрату,  по структури 3,0 

собан,  површине 76,29 м2 

- Стану број 19, у поткровљу,  по структури 1,5 

собан,  површине 49,81 м2 

са могућношћу преноса власништва на истим на 

општину Трговиште а у циљу решавања стамбених 

потреба социјално-угроженог становништва као и 

изабраних, постављених и запослених лица код ко-

рисника средстава у државној својини. 

Истичемо да је поменута стамбена зграда 

изграђена још 2000.године и да од наведеног перио-

да предметни станови нису усељени нити су уопште 

коришћени. 

Како је у поступку утврђено да је Република 

Србија власник и корисник предметних станова,  на 

основу Уговора бр. 464-458/2003 од 

25.07.2003.године, овереног пред I општинским су-

дом у Београду, под I/1 Ов.бр.9479/03 од 

30.07.2003.године, Анекса I истог Уговора, овереног 

пред I општинским судом у Београду, под I/1 

Ов.бр.14585/03 од 13.11.2003.године и Анекса II 

истог Уговора, овереног пред II општинским судом 

у Београду, под II/3 Ов.бр.1685/08 од 

03.06.2008.године, сви закључени између Грађевин-

ске дирекције Србије д.о.о. из Београда и Републике 

Србије, предлажемо Влади Републике Србије да 

донесе одлуку о преносу права јавне својине на 

напред поменутим становима (1,2,3,5 и 19) у ста-

мбеној згради на локацији „Центар“ у ул.ЈНА бб у 

Трговишту у објекту постојећем на кат.парцели 

бр.908 КО Трговиште без накнаде са Републике 

Србије на општину Трговиште. 

Општини Трговиште станови су нужни за 

решавање стамбених потреба социјално-угроженог 

становништва и то стан бр.3, бр.5 и бр.19 , а прео-

стала два стана (бр.1 и бр.2) за решавање стамбених 

питања изабраних, постављених и запошљених ли-

ца. 
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Напомињемо да предметни станови од 

изградње нису стављени у функцију и да самим не-

коришћењем губе на употребној вредности а имају-

ћи у виду потребе општине Трговиште за решавање 

стамбених питања социјално –угроженог станов-

ништва и изабраних, постављених и запослених 

лица, па стога постоје оправдани разлози да се 

изврши пренос јавне својине без надокнаде са Репу-

блике Србије на општину Трговиште. 

СКУПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГО-

ВИШТЕ, дана 18.02.2019.године, број 360-3/2019 

 

     ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 

 И С П Р А В К А 

У Одлуци бр. 360-3/2019 од 

18.02.2019.године којом се предлаже Влади Репу-

блике Србије да донесе одлуку о преносу права јав-

не својине без надокнаде са Републике Србије на 

општину Трговиште на становима који се налазе у 

стамбеној згради на локацији „Центар“ у ул.ЈНА бб 

у Трговишту у објекту постојећем на кат.парцели 

бр.908 КО Трговиште коју је потребно објавити  у 

„Службеном гласнику града Врања“, поткрала се 

техничка грешка у образложењу код става 4. наве-

дене одлуке тако да уместо: 

„Општини Трговиште станови су нужни за 

решавање стамбених потреба социјално-угроженог 

становништва и то стан бр.3, бр.5 и бр.19 , а прео-

стала два стана (бр.1 и бр.2) за решавање стамбених 

питања изабраних, постављених и запошљених ли-

ца“ 

Треба да стоји: 

Општини Трговиште станови су нужни за 

решавање стамбених потреба социјално-угроженог 

становништва и то стан бр.1, бр.2 и бр.19 , а прео-

стала два стана (бр.3 и бр.5) за решавање стамбених 

питања изабраних, постављених и запошљених ли-

ца. 

СКУПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГО-

ВИШТЕ, дана 25.02.2019.године, број 360-3/2019 

 

   ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 

64.        

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште («Службени гласник Пчињског округа», 

бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на сед-

ници одржаној дана 18.02.2019.године, донела је 

 

 

O Д Л У К У 

 

 

Члан 1.  

Скупштина доноси Одлуку о ангажовању 

екстерне буџетске ревизије  након прибављања 

сагласности од Државне ревизорске институције, 

ради ревизије Завршног консолидованог рачуна за 

2018.годину. 

 

Члан 2.  

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Врање“. 

СКУПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГО-

ВИШТЕ, дана 18.02.2019.године, број 400-2/2019 

 

     ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 

65. 

На основу члана 27. става 11. Закона о јавној 

својини ( „Службени гласник Републике Србије, бр. 

72/11,83/13 и 105/14, 104/16-др.закон и 108/16) и  41. 

Статута општине Трговиште («Службени гласник 

Пчињског округа», бр.28/08), Скупштина општине 

Трговиште, на седници одржаној дана 

18.02.2019.године, донела је 

 

 

O Д Л У К У 

О УСТУПАЊУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОДС 

БЕОГРАД, ОГРАНАК ВРАЊЕ, НА НЕПО-

КРЕТНОСТИМА: СТУБНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 

10/0.4 КV НА КАТ.ПАРЦЕЛИ  БР.2799/1 КО ЂЕ-

РЕКАРЦЕ СА ПРИКЉУЧНИМ ВОДОМ 10 КV 

НА КАТ.ПАРЦЕЛАМА БР.2643 И БР.2696 КО 

ЗЛАДОВЦЕ ЗА НАПАЈАЊЕ НАСЕЉА СУ-

ЉИНЦИ 

 

 

Члан 1.  

Општина Трговиште је носилац права јавне 

својине на непокретностима: стубне трафостанице 

10/0.4 кV на кат.парцели бр.2799/1 КО Ђерекарце са 

прикључним водом 10 кV на кат.парцелама бр.2643 

и 2696 КО Зладовце за напајање насеља Суљинци. 

 

Члан 2. 

 Општина Трговиште овом одлуком преноси 

право јавне својине на наведеним непокретностима 

из члана 1. ове одлуке без накнаде на ОДС Београд, 

огранак Врање, Жикице Јовановића Шпанца бр.21. 

 

Члан 3. 
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 Прималац права јавне својине ће предметне 

непокретности користити за обављање своје делат-

ности а не може их оптеретити ни отуђити. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука је основ уписа права јавне своји-

не у евиденцији о непокретностима у корист прима-

оца права јавне својине . 

 

Члан 5.  

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6.  

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врање“. 

СКУПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГО-

ВИШТЕ, дана 18.02.2019.године, број 312-167/2019 

 

     ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 
66. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште («Службени гласник Пчињског округа», 

бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на сед-

ници одржаној дана 18.02.2019.године, донела је 

 

 

O Д Л У К У 

 

 

Члан 1.  

Усваја се Локални акциони план запошљавања 

општине Трговиште за 2019.годину. 

 

Члан 2.  

Саставни део ове одлуке је Локални акциони 

план запошљавања општине Трговиште за 

2019.годину. 

 

Члан 3.  

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4.  

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Врање“. 

СКУПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГО-

ВИШТЕ, дана 18.02.2019.године, број 101-1/2019 

 

     ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 

67. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште («Службени гласник Пчињског округа», 

бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на сед-

ници одржаној дана 18.02.2019.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

Члан 1.  

Образује се Комисија за утврђивање назива 

улица на подручју општине Трговиште, у саставу и 

то: 

 

Члан 2. 

1. Катарина Станојковић из Трговишта 

2. Момчило Ђорђевић из Новог Села 

3. Слободан Тројановић из Марганца 

4. Горан Ристић из Трговишта 

5. Радован Стојановић из Трговишта 

6. Милош Стефановић из Доњег Козјег Дола 

7. Наташа Манасијевић из Доњег Стајевца 

8. Драган Богдановић из Радовнице 

9. Иван Крстић  из Радовнице 

 

Члан 3.  

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику гра-

да Врање“. 

СКУПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГО-

ВИШТЕ, дана 18.02.2019.године, број 119-9/2019 

     ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 

          

68. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште („Службени гласник Пчињског округа“, број 

28/08) Скупштина општине Трговиште, на седници 

одржаној дана 18.02.2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РА-

ДИЧЕВИЋ“ ТРГОВИШТЕ 

 

Члан 1. 

Разрешавају се чланови Школског одбора 

Основне школе „Бранко Радичевић“ Трговиште,због 

истека мандата и то: 

- Испред локалне самоуправе 

1. Антонија Крстић 
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2. Душан Петровић 

3. Мирослав Поповић 

- Испред Савета родитеља 

4. Јасмина Ристић 

5. Саша Стојковић 

6. Горан Стојановић 

- Испред Наставничког већа 

            7.   Слободанка Живковић 

            8.   Синиша Златковић 

            9.   Србољуб Златковић 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГО-

ВИШТЕ, дана 18.02.2019.године, број 119-10/2019 

 

     ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 

69. 

На основу члана 41. Статута општине 

Трговиште („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 28/08) Скупштина општине Трговиште, на 

седници одржаној дана 18.02.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РА-

ДИЧЕВИЋ“ ТРГОВИШТЕ 

 

Члан 1. 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе „Бранко Радичевић“ Трговиште, и 

то: 

- Испред локалне самоуправе 

1. Антонија Крстић 

2. Горан Стојановић 

3. Мирослав Поповић 

- Испред Савета родитеља 

4. Јасмина Ристић 

5. Жаклина Стојменовић 

6. Данијела Ђорђевић 

- Испред Наставничког већа 

            7.   Слободанка Живковић 

            8.   Синиша Златковић 

            9.   Србољуб Златковић 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГО-

ВИШТЕ, дана 18.02.2019.године, број 119-11/2019 

      

ПРЕДСЕДНИК,  

         Александар Колић,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 11.2.2019. године 

70. 

На основу члана 12. став 2. и 3. Правилника о 

критеријумима и поступку доделе средстава из 

буџета града Врања за реализовање програма и 

пројеката удружења у области друштвеног и 

хуманитарног рада („Службени гласник града 

Врања“, број: 23/2016,30/17,  32/17 и 37/18), члана 

17. став 3. Правилника о раду Комисије за доделу 

средстава удружењима из области друштвеног и 

хуманитарног рада („Службени гласник града 

Врања“, број: 23/2016), и члана 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број: 20/2016), Градско веће града 

Врања на седници одржаној дана 11.2.2019. године, 

донело је 

 

 

 ОДЛУКУ 

О  ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ  

ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊИМА ИЗ  

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И 

ХУМАНИТАРНОГ РАДА У 2019. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

У области друштвеног и хуманитарног рада, 

из буџета града Врања у 2019. години, 

финансирају/суфинансирју се следећи пројекти: 

 
 

Р.б

р. 

 

Подносилац пројекта 

 

 

Назив пројекта 
 

Одобрени износ 

 

 

1. 
 

Удружење за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама 

(МНРО) Врање 

 

Програмске кроз пројектне активности  

Удружења за помоћ недовољно развијеним 

особама(МНРО) 

 

1.490.000,00 

2. Међуопштинска организација Савеза 

слепих Србије Врање 
Рад за добробит слепих, слабовидих из 

дана у дан 
1.490.000,00 

3. Међуопштинска организација глувих Заједно кроз активности 1.200.000,00 
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и наглувих Врање 

4. Удружење Жуто цвеће Врањанци,  куде били, душа ги је врањска 700.000,00 

5. Удружење Еурос Побољшање менталног здравља младих 800.000,00 

6. Интернационални конзорцијум за 

солидарност 

Помоћ у кући – сервис подршке  за 

социјално укључивање  старијих особа  

припадника Ромске националне мањине 

500.000,00 

7. Удружење особа са параплегијом Социјална укљученост особа са 

параплегијом 

400.000,00 

8. Одбор за људска права Девојке кажу – насиље није кул 500.000,00 

9. Удружење Заштитник Чинимо добро другима 500.000,00 

10. Удружење мултипле склерозе 

Пчињског округа Врање 
Наше чаролије 300.000,00 

11 Ромски културни центар Помоћ социо угроженим, ученицима у 

образовању. 

240.000,00 

12. “ Друштво за целебралну парализу“ 

Сунце 
Свеобухватна помоћ особама са 

инвалидитетом 
100.000,00 

13. Удружење Говори гласно Не дискриминише аутизам, дискриминишу 

људи 
350.000,00 

14. Центар за друштвене интеграције Живети усправно 150.000,00 

15. Удружење Квантум Анализа за бољи живот 125.000,00 

16 Удружење Коце заувек Акција добровољног давања крви 130.000,00 

17. Удружење Позитив И ми смо ту 100.000,00 

18. Друштво онколошких пацијената Здрави стилови живота и  извор узрока 

који воде  малигним болестима 

100.000,00 

19. Удружење Ваши најбољи пријатељи Промени негатив 100.000,00 

20. Удружење ратних ветерана Унапређење психолошког стања ратних 

ветерана 
100.000,00 

21. Удружење Ћошка Уз дијалог за бољу инклузију Ромске деце 100.000,00 

22. Удружење Ирида Подршка инклузивном образовању деце 100.000,00 

23. Удружење Јустиција Унапређење положаја особа са 

инвалидитетом 
100.000,00 

24. Удружење Еберест Летњи камп за децу са дијабетесом 100.000,00 

25. Удружење Цедем Причај ромски да те цео свет разуме 75.000,00 

26. Организација војних резервиста Обележавање 100 година постојања 

организације 
75.000,00 

27. Бугарско српски центар Промоција мањинских права 75.000,00 

 
Члан 2 

 Неће се финансирати пројекти следећих 

организација: 

1.Удружење Модус 

2.Коло српских сестара 

3.Удружење Састипе 

4.Удружење за безбедност и хуманост 

5.Удружење Чаршија 

6.Дечији савез града Врања – 

7.Субнор Врање –  

8.Друштво српских домаћина –  

9.Ромски центар за демократију,  Бујанаовац,   

10.Удружење пензионера Ђеренка,   

 

Члан 3 

Са подносиоцима пројекта из члана 1. ове 

Одлуке, којима су средства из буџета одобрена, у  

име Града, градоначелник закључује уговор о 

финансирању/суфинансирању пројеката из области 

друштвеног и хуманитарног рада у 2019. години. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања 

 

O б р а з л о ж е њ е 

У складу са чланом 7 Правилника о 

мерилилима и поступку доделе средстава из буџета 
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града Врања за реализовање програма и пројеката 

удружења у области друштвеног и хуманитарног 

рада, Градско веће града Врања распиисало је јавни 

корнкурс за финансирање и суфинансирање 

пројеката удружењима из области друштвеног и 

хуманитарног рада. Тескт конкурса објављен је на 

званичном зајту града Врања и био отворен у 

периоду од 04.01.2019. године до 18.01.2019. 

године. 

Комисија за доделу  средстава удружењима из 

области друштвеног и хуманитарног рада, извршила 

је стручну оцену свих пристиглих  пријава, 

сачинила листу вредновања и рангирања 

пријављених пројеката по расписаном  конкурсу, 

иста је била објављена на сајту града Врања. На 

објављену листу вредновања није било приговора. 

    Комисија је изузела из вредновања следеће 

пројекте: 

1. Дечији савез града Врања – пројекат не 

испуњава услове конкурса јер пројекат  

задовољава критеријуме из а области културе  

2. Субнор Врање – пројекат не испуњава услове 

конкурса јер пројекат  задовољава критеријуме 

из области културе  

3. Друштво српских домаћина – пројекат не 

испуњава услове конкурса, јер пројекат  

задовољава критеријуме из области културе  

4. Ромски центар за демократију,  Бујанаовац,  

Удружење има седиште на територији 

општине Бујановац, условима конкурса   

предвиђено да право  учешћа имају удружења 

чије се сединште налази на територији града 

Врања  

5. Удружење пензионера Ђеренка,  - због 

непотпуне документације 

Сходно одредбама 8. став 7. и 3. Правилника 

о критеријумима и поступку доделе средстава из 

буџета града Врања за реализовање програма и 

пројеката удружења у области друштвеног и 

хуманитарног рада („Службени гласник града 

Врања“, број: 23/2016,30/17,32/17 и 37/18), Комисија 

за доделу средстава  удружењима у области 

друштвеног и хуманитарног рада  утврдила је 

Преддлог Одлуке о додели средстава за 

финансирање суфинансирање пројеката у области 

друштвеног и хуманитарног рада  број 06-29/2019-

04 и исти доставила Градском већу на разматрање. 

На основу Предлога Комисије може се 

закључити да одобрени пројекти у потупности 

задовољавају услове конкурса,  пројекти су детаљно 

разрађени,  са реалним буџетом, активности 

усмерене постизању циља, те Градско веће усваја 

предлог Комисије и доноси Одлуку као  у 

диспозитиву. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАД ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године број: 06-28/2019-04 

                                               

                                                           ПРЕДСЕДНИК   

                                                        ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић, с.р. 

 

71. 

 На основу члана 99. Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“,број 72/2009, 81/2009-

испр.,64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-

одлука УС, 132/2014, 145/2014 у 83/18), члана 15. 

Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини 

града Врања („Сл.гласник Града Врања“ број 

44/2016.године), Програма отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини града Врања за 2019. 

годину („Сл.гласник града Врања“ бр.2/2019), и 

члана 61. и 63. Пословника Градског већа града 

Врања („Службени гласник Града Врања, 

број:20/16), Градско веће града Врања, на  седници 

одржаној  дана 11.02.2019.године, донело је  

  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ЗА 

ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА 

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

 

I 

 Овом Oдлуком покреће се поступак  отуђења  

јавним надметањем неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини града Врања, у складу са 

Програмом отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини града Врања за 2019. годину. 

 

II 

Грађевинско земљиште се може отуђити из 

јавне својине са парцела на локацијама утврђеним 

овим Програмом и то: 

• Локација бр. 1 (23  грађевинске парцеле) - у 

улици Иве Андрића;  

• Локација бр. 2 (22  грађевинске парцеле) - у 

улици Будислава Шошкића;  

• Локација бр. 3 ( 4. грађевинске пардцеле)  у 

улици Виктора Бубња; 

• Локацијабр. 4 (1 грађевинска парцела) – у 

блоку Париске комуне, Булевар Авној-а и 

улице Моше Пијаде; 

• Локација бр.5 (2 грађевинске парцеле) – у 

Врањској Бањи; 

• Локација бр.6 (1 грађевинске парцеле) – у 

улици Француској; 
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• Локација бр.7( 2 грађевинске парцеле) – у 

улици Чеде Стајића; 

• Локација бр. 8( 1 грађевинска парцела) – у 

улици Радоје Дакића; 

• Локација бр. 9( 1 грађевинска парцела) – у 

улици Ситничкој; 

 

III 

 Ι. Локација бр. 1 (23  грађевинске парцеле) - 

у улици Иве Андрића.  

 намена – становање малих густина – (изградњa 

двојних стамбених објеката), на основу услова 

предвиђених у Плану Генералне регулације зоне 2 у 

Врању (Сл. Гласник града Врања бр.33/2011)  и 

Урбанистичком пројекту потеза између улица Иве 

Андића, Предрага Девеџића, Будислава Шошкића и 

Чегарске, по степену комуналне опремљености 

налази се на граници друге и треће зоне.Почетна 

цена за непокретности на овој локацији износи 

2.521,00 динара по м2 . 

 

 

На предметној локацији, предмет овог програма су следеће парцеле: 

Р. 

Бр. 
Катастарска 

парцела 
Површина у m² Катастарска 

општина 
Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 8660/4 270 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина1/1 

2. 8676/7 275 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

3. 8676/9 289 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

4. 8676/10 307 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

5. 8660/7 291 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

6. 8660/8 289 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 

274/289 

7. 8660/9 318 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

8. 8660/10 309 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1  

9. 8676/3 274 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

10. 8676/4 284 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

11. 8676/55 274 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 
  
   

Б. намена – становање малих густина – (изградња слободностојећих стамбених објеката), на основу услова 

предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 2 у Врању (Сл. Гласник града Врања бр.33/2011)  и 

Урбанистичком пројекту потеза између улица Иве Андића, Предрага Девеџића, Будислава Шошкића и 

Чегарске, по степену комуналне опремљености налази се на граници друге и треће зоне. Почетна цена за 

непокретности на овој локацији износи 2.521,00 динара по м2 . 

 

Р.б

р. 

Катастарска 

парцела 

Површ

ина у 

m² 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 8661/1 554 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 8658/4 384 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

3. 8658/2 370 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

4. 8658/5 429 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

5. 8657/1 423 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

6. 8658/6 365 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

7. 8654/1 428 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

8. 8660/11 511 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

9. 8651/1 511 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

10. 8670/12 431 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

11. 8648/5 348 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

12. 8655/2 327 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

ΙΙ Локација бр.2 (22. грађевинске парцеле) - у улици Будислава Шошкића.  
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намена – становање средњих густина – изградња индивидуалних једнопородичних стамбених објеката, 

вишепородичних објеката и компатибилних садржаја који иду уз становање, објеката намењених за 

становање, на основу услова предвиђених у Плану Генералне регулације зоне 2 у Врању (Сл. Гласник града 

Врања бр.33/2011), по степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. Почетна цена за 

непокретности на овој локацији износи 2.521,00 динара по м2 . 

На предметној локацији, предмет овог програма су следеће парцеле: 

Р.б

р 
Кат.парцела Површи

на у m² 
Катастарска 

општина 
Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 12902 450 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 12903 420 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

3. 12904 420 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

4. 12905 420 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

5. 12906 420 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

6. 12907 495 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

7. 12909 713 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

8. 12910 608 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

9. 12911 384 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

10. 12915 387 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

11. 12916 392 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

12. 12920 398 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

13. 12921 404 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

14. 12924 370 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

15. 12925 374 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

16. 12926 379 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

17. 12927 382 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

18. 12912 394 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

19. 12914 395 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

20. 12917 396 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

21. 12919 397 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

22. 12922 398 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

 

ΙΙΙ Локација бр.3 (4. грађевинске парцеле)- у улици Виктора  Бубња. 

намена – становање средњих густина – изградња индивидуалних једнопородичних стамбених објеката, 

вишепородичних објеката и компатибилних садржаја који иду уз становање, објеката намењених за 

становање, на основу услова предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у Врању (Сл. Гласник 

града Врања бр.18/2011), по степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. Почетна цена за 

непокретности на овој локацији износи 2.521,00 динара по м2 . 

На локацији следеће парцеле су предмет овог програма: 

Р.бр. Катастарска 

парцела 
Површин

а у m² 
Катастарска 

општина 
Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 8708/4 400 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 8708/3 615 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

3. 8709/2 269 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

4. 8709/1 572 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

IV Локација бр.4 (1 грађевинска парцела) - у блоку Париске комуне, Булевар Авној-а и улице Моше 

Пијаде 

Намена - пословно услужни садржаји – пословање, трговина, угоститељство и услуге, туризам и остали 

компатибилни садржаји, на основу услова предвиђеним у Плану детаљне регулације потеза између улица 

Булевар Авној-а, Париске комуне и Моше Пијаде у Врању („Сл. гласник града Врања“ бр.1/2012), по 

степену комуналне опремљености налази се у другој зони. Почетна цена за непокретности на овој локацији 

износи 4.285,00 динара по м2 . 

 

Р.бр. Катастарска Површина Катастарска Начин коришћења Врста права 
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парцела у m2 општина земљишта Обим права 

1. 12943 18.241 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

V локација бр.5 (2грађевинске парцеле) – у Врањској Бању 

Намена – спорт, рекреација и комерцијални садржаји на основу услова предвиђеним у Плану генералне 

регулације Врањска Бања („Сл.гласник града Врања“ бр.14/2013), по степену комуналне опремљености 

налази се у четвртој зони. Почетна цена за непокретности на овој локацији износи 2.500,00 динара по м2 . 

Р.бр. Катастарска 

парцела 
Површин

а у m2 
Катастарска 

општина 
Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 2986/10 3.605 КО Вр.Бања Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 2986/11 507 КО Вр.Бања Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

VI  локација бр.6 (2 грађевинске парцеле) – у Врању у ул. Чеде Стајића  

намена – становање средњих густина – изградња индивидуалних једнопородичних стамбених објеката, 

вишепородичних објеката и компатибилних садржаја који иду уз становање, објеката намењених за 

становање, на основу услова предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у Врању (Сл. Гласник 

града Врања бр.18/2011), по степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. Почетна цена за 

непокретности на овој локацији износи 3.246,00 динара по м2 . 

Р.бр

. 

Катастарска 

парцела 

Површин

а у m2 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 4385/5 386 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 4385/8 385 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

VII локација бр. 7  (1 грађевинска парцела) – у Врању у ул. Радоје Дакића 

намена – становање средњих густина – изградња индивидуалних једнопородичних стамбених објеката, 

вишепородичних објеката и компатибилних садржаја који иду уз становање, објеката намењених за 

становање, на основу услова предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у Врању (Сл. Гласник 

града Врања бр.18/2011), по степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. Почетна цена за 

непокретности на овој локацији износи 2.521,00 динара по м2. 

 

Р.б Катастарска 

парцела 
Површин

а у m2 
Катастарска 

општина 
Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 11895/1 439 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 
 

VIII локацијa бр.8  (1 грађевинска  парцела) у  Врању, ул. Ситничкој. 
Намена - становање малих густина – појас пословно услужни садржаји - изградња индивидуалних 

једнопородичних стамбених објеката и изградња производних и индустријских објеката, на основу услова 

предвиђеним у Плану детаљне регулације зоне 4 у Врању („Сл.гласник града Врања“ бр.6/15 и 3/2016), по 

степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. Почетна цена за непокретности на овој локацији 

износи 2.521,00 динара по м2 . 

 

Р.б Катастарска 

парцела 
Површин

а у m2 
Катастарска 

општина 
Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 6393/5 696 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

IX  локација бр.9 ( 1 грађевинска парцела) – у Врању у улици Француској 

– становање малих густина - изградња индивидуалних једнопородичних стамбених објеката 

компатибилних садржаја који иду уз становање, објеката намењених за становање, на основу услова 

предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у Врању (Сл. Гласник града Врања бр.18/2011), по 

степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. Почетна цена за непокретности на овој локацији 

износи 2.521,00 динара по м2 . 

 

Р.б Катастарс

ка парцела 
Површи

на у m2 
Катастарска 

општина 
Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 11395/2 449 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 
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 IV 

Почетни износ цене за отуђење горе 

наведеног грађевинског земљишта утврђен је у  

висини тржишне вредности по метру квадратном 

грађевинског земљишта, а на основу процене 

Министарства финансија – Пореске управе Врање.  

Гарантни износ износи 20% од процењене 

тржишне вредности за парцелу за коју се лицитира.      

        

   V 

Поступак отуђења непокретности из члана 2. 

ове Одлуке спроводи Комисија за спровођење 

поступка отуђења или давања грађевинског 

земљишта у јавној својини у закуп.     

 

VI 

Након ступања на снагу ове Одлуке, Градско 

веће ће расписати неколико  јавних огласа са 

општим и посебним условима  о спровођењу 

поступка отуђења јавним надметањем, који ће бити 

објављен у дневном листу који се дистрибуира на  

 

 

целој територији Републике Србије, као и на 

званичном сајту града Врања.  

Након спроведеног поступка у смислу ове 

Одлуке, Одељење за урбанизам, имовинско-правне 

послове  и комунално – стамбене делатности 

припрема образложен нацрт решења о отуђењу 

грађевинског земљишта. 

  

 

 VII 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године,број: 06-28/24/2019-04 

 

                                               

           ПРЕДСЕДНИК   

                                                       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

    др Слободан Миленковић,с.р. 

                            

 

72. 

На основу члана 4. Одлуке о материјалној 

подршци  породици за новорођену децу и 

породидци за прворођено дете у Новој години ( 

Службени гласник града Врања број 2/19), члана 61 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће 

на седници одржаној дана: 11.02.2019. године, 

донело је: 

 

ОДЛУКУ 

О  УТВРЂИВАЊУ ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНЕ 

ПОДРШКЕ  ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРЕЂЕНУ 

ДЕЦУ У 2019. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се врста материјалне 

подршке  породици за свако новорођено дете  у  

2019 . години  на територији града Врања. 

Материјална подршка из става 1 Одлуке 

састоји се од  ваучера чија је вредност 12.000,00 

динара, а који се може реализовати у продајним 

објектима Здравствене установе Апотека Врање. 

 

Члан 2. 

Право на метеријалну подршку из члана 1 

ове Одлуке остварује породица за свако  новорођено 

дете у 2019. години,  на територији града Врања. 

 

Члан 3. 

Поступак одобравања материјалне подршке 

спроводи Одељење за друштвене делатности 

Градске управе града Врања у складу са  одредбама 

Одлуке о материјалној подршци  породици за 

новорођену децу и породиди за прворођено дете у 

Новој години. 

 

  Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

Одлуку објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године,број: 06-28/9/2019-04 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК   

                                                       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

    др Слободан Миленковић,с.р. 

 

73. 

На основу члана 7. Правилника о мерилима и 

критеријумима  за доделу новчаних средстава за 

помоћ деци и омладини са територије града Врања 

оболелој од малигнитета и других тешких болести 

(„Службени гласник Града Врања“, број 39/16) и  

члана 17, 61. и 63. Пословника Градског већа града 

Врања („Службени гласник града Врања“ број: 

20/2016), Градско веће града Врања на седници 

одржаној 11.02.2019. године, донело је 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-319 

 

 

ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ГРАДА ВРАЊА ОБОЛЕЛОЈ ОД 

МАЛИГНИТЕТА И ДРУГИХ ТЕШКИХ 

БОЛЕСТИ   

  

Члан 1. 

У Решењу о формирању Комисије за доделу 

новчане помоћи деци и омладини са територије 

града Врања, оболелој од малигнитета и других 

тешких болести („Службени гласник Града Врања“, 

број 39/17 и 29/18),  у члану 1. у ставу 1. тачка 1. 

мења се и гласи: 

„1. др Јадранка Ајановић, педијатар,“ 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године,број: 06-28/1/2019-04 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК   

                                                       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

    др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

74.                         

На основу члана 6. став 1. тачка 10., члана 

61. и 63. Пословника Градског већа града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 20/2016), 

Градско веће града Врања, на седници одржаној 

дана 11.02.2019. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА У ПОЉОПРИВРЕДИ   

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу 

подстицајних средстава из буџета града у 

пољопривреди, у саставу: 

 председник, 

 Небојша Младеновић,, дипл.инжењер 

пољопривреде, члан Градског већа за област 

пољопривреда, агроекономија и развој села, 

 заменик председника, 

 Небојша Поповић, Одељење за привреду, 

економски развој и грађевинско земљиште, 

 секретар: 

 Александар Ђорђевић, Одељење за 

привреду, економски развој и грађевинско 

земљиште,  

 чланови: 

 1. Бојана Величков, Одељење за привреду, 

економски развој и грађевинско земљиште, 

 2. Јасмина Стоименовић, дипл. инж. 

прехрамбене технологије, 

 3. Маријела Поповић, дипл. инж. 

прехрамбене технологије, 

 4. Срђан Аритоновић, доктор ветеринарске 

медицине и  

 5. Небојша Стоименовић, дипл. инж. 

воћарства и виноградарства. 

   

Члан 2. 

Задатак Комисије је да сачини текст конкурса, 

размотри пристигле захтеве за доделу подстицајних 

средстава, утврди предлог решења о додели 

средстава и друге послове предвиђене Правилником 

о условима и начину коришћења подстицајних 

средстава у пољопривреди као финансијске 

подршке пољопривредним произвођачима у 

унапређењу и развоју пољопривредне производње.   

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење Градског већа о именовању Комисије 

за доделу подстицајних средстава из буџета града у 

пољопривреди број: 06-103-2/2018-04 од 10.05.2018. 

године. 

 

Члан 4. 

Мандат Комисије траје 4 године. 

 

Члан 5. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године,број: 06-28/3/2019-04 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК   

                                                       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

    др Слободан Миленковић,с.р. 

75. 

На основу члана 6. став 1. тачка 1. члана 61. 

и 63. Пословника Градског већа града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 20/2016), 

Градско веће града Врања, на седници одржаној 

дана 11.02.2019. године, донело је 

 



320-Страна-Број -3-       „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“           Уторак,26.фебруар.2019.године. 
  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ 

КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 2018. 

ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за контролу 

коришћења подстицајних средстава у области 

пољопривреде у 2018. години, у саставу: 

 председник, 

 Небојша Младеновић, дипл.инжењер 

пољопривреде, члан Градског већа за област 

пољопривреда, агроекономија и развој села, 

 чланови, 

 1.Небојша Поповић, Одељење за привреду, 

економски развој и грађевинско земљиште, 

 2. Бојана Величков, Одељење за привреду, 

економски развој и грађевинско земљиште, 

 3. Александар Ђорђевић, Одељење за 

привреду, економски развој и грађевинско 

земљиште и 

 4. Ненад Симонов, Одељење за привреду, 

економски развој и грађевинско земљиште. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да изврши контролу 

коришћења буџетских средстава у области 

пољопривреде у 2018. године по Програму подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја града Врања за 2018. годину, у 

року од 90 дана. 

Након извршене контроле, Комисија је у 

обавези да сачини извештај и достави га Градском 

већу. 

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење Градског већа о именовању Комисије 

за контролу коришћења подстицајних средстава у 

области пољопривреде у 2018. години, број: 06-103-

3/2018-04 од 10.05.2018. године. 

 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Члан 5. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године,број: 06-28/4/2019-04 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК   

                                                       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

    др Слободан Миленковић,с.р. 

 

76. 

На основу члана 15, 61 и 63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број:20/2016),  Градско веће града 

Врања,  Градско веће града Врања, на  седници 

одржаној дана: 11.02.2019. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2019. 

ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу 

средстава за финансирање пројеката из области 

културе, по конкурсу за финансирање пројеката из  

области културе, средствима  из буџета града Врања 

за 2019.годину, у саставу: 

 чланови: 

• Бранка Јаначковић,  саветник у ЈУ 

Историсјски архив „31. јануар“, 

• Тања Јовановић Близнаковски, 

директор Музичке школе „Стеван 

Мокрањац“ у Врању, 

• Радмила Ђорђевић, Јавна установа 

Позориште „Бора Станковић“, 

• Марина Трајковић, етнолог у ЈУ 

Народни музеј Врање и 

• Тасић Светозар, професор ликовне 

културе. 

 секретар: 

• Вида Стојановић, самостални саветник 

за културу. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да вреднује пројекте из 

области културе и културног стваралаштва са 

територије града Врања, у оквиру финансијског 

плана конкурса, као и да предузима све потребне 

радње и мере у циљу реализације пројеката у 

задатом временском року. 

Члан 3. 

 Члановима  Комисије припада право на 

новчану накнаду за рад у Комисији у појединачном 

износу од 5000,00 динара.  

 

Члан 4. 

 Мандат Комисије траје до 31.12.2019. године. 



Уторак,26.фебруар.2019.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -3- Страна-321 

 

 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о образовању Комисије за доделу 

средстава за суфинансирање пројеката из области 

културе број: 06-56/2018-04 од 24.06.20126.03.2018. 

године. 

 

Члан 6. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 7. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године,број: 06-28/5/2019-04 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК   

                                                       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

    др Слободан Миленковић,с.р. 

 

77. 

На основу члана  61. и  63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број: 20/2016), Градско веће града 

Врања, на седници одржаној дана: 11.02.2019. 

године, донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД 

ПОДНЕТИХ ИЗВЕШТАЈА 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ПО 

РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за преглед поднетих 

извештаја о реализацији пројеката по расписаном 

јавном позиву за суфинансирање пројеката из 

буџета града Врања у области јавног информисања 

у 2018 години, у следећем саставу: 

 1. Љубиша Стојановић, руководилац 

Одељења за буџет и финансије, 

 2. Владица Ранђеловић, Одељење за 

послове ограна Града, 

 3. Маја Јовић, руководилац Одељења за 

друштвене делатности, 

 4.   Нинослав Николић, Одељење за  буџет 

и финансије и  

 5. Драгана Димитријевић, Одељење за 

буџет и финансије. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да изврши преглед 

извештаја о реализацији пројеката корисника којима 

су из буџета града Врања одлуком Градског већа 

додељена средства за финансирање-суфинансирање 

пројеката  у области културе у 2018. години. 

Комисија је у обавези да у складу са 

одредбама закључених уговора између Града и 

корисника средстава и у складу  предлогом 

пројекта, изврши анализу достављених извештаја и 

на основу тога сачини извештај о релаизаицји 

пројеката и наменском трошењу одобрених 

средстава и даје предлог Градском већу да усвоји, 

односно не усвоји извештај појединачно за сваког 

корисника средстава са навођењем разлога за такав 

предлог.  

Рок за пргелед документације и доставу 

извештаја Комисије Градском већу града Врања је 

45 дана  од дана доношења овог Решења. 

 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године,број: 06-28/6/2019-04 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК   

                                                       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

    др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

78. 

На основу члана 63.  став 1 тачка 28 Статута 

града Врања (“Службени  гласник града Врања”, 

број: 37/2018), члана 11. Одлуке о буџету града 

Врања за 2019. годину („Службени гласник града 

Врања“, број: 37/2018), члана 6. став 1. тачка 10., 

члана 61. и 63.  Пословника Градског већа града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број: 

20/2016), Градско веће на седници одржаној дана 

11.02.2019. године, донело је: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О БЛИЖИМ  УСЛОВИМА, 

КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ 
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ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ  У 

2019. ГОДИНИ 

 

 I.Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређују се критеријуми 

за остваривање права на финансијску помоћ за 

вантелесну оплодњу за 2019. годину. 

 Овим Правилником утврђују се шира права у 

односу на права из обавезног здравственог 

осигурања у циљу да се што већи број парова 

укључи у поступак вантелесне оплодње. 

 

Члан 2. 

Право на накнаду трошкова за вантелесну 

оплодњу може да оствари пар који је претходно без 

успеха имао три покушаја вантелесне оплодње на 

терет средстава обавезног здравственог осигурања, 

а у моменту доношења одлуке о испуњености 

услова за укључивање у процес вантелесне оплодње 

жена није навршила 42 године. 

 Право на накнаду трошкова за поступак 

вантелесне оплодње могу да остваре брачни и 

ванбрачни другови који имају пребивалиште, 

односно боравиште (избеглице и интерно расељена 

лица са територије Косова и Метохије) на 

територији града Врања најмање годину дана пре 

подношења захтева. 

Право на накнаду трошкова за вантелесну 

оплодњу може да оствари пар који има доказ од  

Републичког фонда за здравствено осигурање 

филијале у Врању да му је одбијен захтев за 

вантелесну оплодњу на терет средстава 

здравственог осиграња, а у моменту доношења 

одлуке о испуњености услова за укључивање у 

процес вантелесне оплодње жена није навршила 42 

године. 

 Право из става 1 овог члана може да оствари 

и пар односно жена старија од 42 године, која у 

моменту доношења одлуке Комисије о испуњености 

услова за укључивање у процес вантелесне оплодње 

није навршила 45 година живота. 

 

II Критеријуми за остваривање права 

 

Члан 3. 

Критеријуми за остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

- да пар има држављанство Републике Србије и 

пребивалиште на територији града Врања, односно 

боравиште за избегла и привремено расељена лица 

најмање годину дана пре подношења захтева,   

- да пар испуњава здравствене критеријуме које 

је прописала републичка стручна комисија 

Министарства здравља за вантелесну оплодњу и 

асистирану репродукцију, 

      - да пар који је претходно имао три покушаја 

вантелесне оплодње на терет обавезног 

здравственог осигурања није добио потомство, а 

жена је млађа од 42 године у моменту подношења 

документације, 

- да је пар одбијен од стране Републичког фонда 

за здравствено осигурање филијале у Врању, а жена 

је млађа од 42 године, 

- уколико је жена старија од 42 године живота 

до навршених 45 година живота није потребно да 

подноси документацију о претходним покушајима 

вантелесне оплодње, 

 - право на накнаду трошкова за вантелесну 

оплодњу из буџета града, по прописаним 

критеријумима у складу са овим Правилником, исти 

пар који није користио средства из буџета града 

Врања, или пар који је већ користио средства из 

буџета града, али вредност одобрених средстава за 

ту намену, не прелази износ од 400.000,00 динара. 

  - потврда Комисије о испуњености услова. 

 

III Висина финансијске помоћи 

 

Члан 4. 

 Висина финансијске помоћи износи 

300.000,00 динара по пару и исплаћује се у 

једнократном износу. 

 

IV Начин и поступак за остваривање права на 

накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 

 

Члан 5. 

Захтев за доделу финансијске помоћи се 

подноси Одељењу за друштвену делатност Градске 

управе Града Врања (у даљем тексту: Одељењу). 

Уз захтев се прилаже: 

- фотокопија личних карата за брачне/ванбрачне 

другове, фотокопија избегличких легитимација за 

избеглице, легитимација интерно расељених лица и 

уверење Полицијске управе о боравишту на 

територији Града Врања за интерно расељена лица, 

- фотокопија оверене здравствене књижице за 

брачне/ванбрачне другове, 

- извод из матичне књиге венчаних или оверена 

изјава од стране два сведока да пар живи заједно, 

- уверење о држављанству Републике Србије за 

обоје (осим за избеглице),  

- уверење о пребивалишту (боравишту) пара или 

оверена фотокопија личних карти, 

  -потврда Републичког фонда за здравствено 

осигурање филијале у Врању да је пар имао два 

покушаја вантелесне оплодње на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања или доказ да им 
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је захтев одбијен од стране Републичког фонда за 

здравствено осигурање филијале у Врању. 

 

Члан 6. 

 Након достављања захтева за доделу 

финансијске помоћи Одељењу, исти се доставља 

Комисији за вантелесну оплодњу формираној 

Решењем  Градског већа која обавља консултативне 

и саветодавне разговоре са паровима и обавља 

медицинску припрему сваког конкретног случаја.  

 

Члан 7. 

 Након обављеног консултативног и 

саветодавног разговора извршених медицинских 

анализа Комисија за вантелесну оплодњу, прима 

захтеве, исте разматра, даје своје стручно мишљење 

и упућује предлог акта Градском већу на коначно 

одлучивање и признавање права за исплату 

новчаних средстава на име финансијске помоћи за 

вантелесну оплодњу.  

 

Члан 8. 

 О праву на финансијску помоћ одлучује 

Градско веће града Врања. 

 На основу акта Градског већа, Одељење за 

буџет и финансијсе  Градске управе одобрена 

средства у складу са овим Правилником, преноси 

кориснику финансијске помоћи. 

 

Члан 9. 

 Уколико пар, односно корисник финансијске 

помоћи за вантелесну оплодњу коме су одобрена 

средства у међувремену одустане од поступка 

вантелесне оплодње, иста ће бити употребљена за 

поступак вантелесне оплодње другог пара којем је 

актом Градског већа признато право на финансијску 

помоћ. 

 

Члан 10. 

Корисник финансијске помоћи је у обавези 

да извештај о наменски утрошеним одобреним 

средствима града на име финансијске помоћи, са 

свим потребним доказима и медицинском 

документацијом достави Комисији за вантелесну 

оплодњу, у року од девет месеци  од дана уплате 

извршена уплата одобрених средстава на рачун 

корисника.  

У случају да је корисник финансијске помоћи 

исту искористио у иностранству, у обавези је да 

достави оверени превод рачуна и копију лицнце 

здравствених установа којом су овлашћене да врше 

вантелесну оплодњу. 

 Комисија је у обавези да о томе редовно 

извештава Градско веће. 

 У случају не достављања извештаја, односно 

ненаменског трошења одобрених средстава, 

корисник финансијске помоћи губи право да у 

наредној години добије средства по том основу и 

обавезује се да уплаћена средства врати граду са 

припадајућом каматом од момента уплате на рачун 

корисника. 

 У супротном град ће своја потраживања 

остварити судским путем. 

Члан 11. 

 О правима по овом Правилнику Градско веће 

обавештава грађане преко средстава јавног 

информисања. 

 

V.Завршне одредбе 

 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године,број: 06-28/7/2019-04 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК   

                                                       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

    др Слободан Миленковић,с.р. 

 

79. 

На основу члана 38. Закона о удружењима 

(„Службени гласник РС“, број: 51/2009 и 99/2011 – 

др.закон), 63. став 1. тачка 20. Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 37/18), и 

члана 61. и 63. Пословника Градског већа града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број: 

20/2016), Градско веће града Врања, на седници 

одржаној дана:11.02.2019. године донело је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У  

ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЦИЉУ 

ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РЕСУРСА ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 

I Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником се утврђују критеријуми, 

обим, начин и поступак доделе средстава за 

програме и пројекте у области  пољопривреди које 

реализују удружења грађана, у циљу заштите 
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пољопривредних ресурса од елементарних непогода 

на територији града Врања. 

 

Члан 2. 

Висина средстава за фианансирање или 

суфинансирање програма и пројеката из члана 2. 

овог Правилника утврђује се сваке године Одлуком 

о буџету града Врања. 

 

Члан 3. 

Средства за финансирање или 

суфинансирање програма и пројеката из члана 2. 

овог Правилника додељују се на основу јавног 

конкурса. 

Поступак остваривања права  на 

финансирање или суфинансирање програма и 

пројеката  из области  пољопривреде које реализују 

удружења грађана, у циљу заштите пољопривредних 

ресурса од елементарних непогода спроводи се 

путем јавног конкурса.  

 

II Корисници средстава 

Члан 4. 

Право на подношење пријаве за 

финансирање или суфинансирање програма и 

пројеката из средстава предвиђених Одлуком о 

буџету града Врања имају удружења која 

испуњавају следеће услове: 

• да је удружење регистровано у складу са 

Законом о удружењима ( „Службени 

гласникРС”, бр.51/09); 

• да је седиште удружења на територији града 

Врања и да програме реализује на територији 

града Врања; 

• да је директно одговорно за припрему и 

извођење програма; 

• да деловање удружења није политичке 

природе; 

• да није у поступку ликвидације, стечајном 

поступку или под привременом забраном 

обављања делатности; 

• да нема блокаду рачуна, пореске дугове или 

дугове према организацијама социјалног 

осигурања. 

 

III Мерила и критеријуми за избор 

програма и пројеката 

 

Члан 5. 

Мерила и критеријуми за избор програма и 

пројеката у области друштвеног и хуманитарног 

рада који се финансирају или суфинансирају из 

буџета града су: 

• да удружење  располаже капацитетима за 

реализацију програма  

• да је заступљеност женског пола у структури 

чланства удружења минимум 20% од 

укупног броја чланова, 

• своје програмске активности спроводе по 

уговорној сарадњи са надлежним органом из 

домена активности удружења, 

• своје програме рада усмеравају ка већем 

броју корисника на територији града Врања; 

• степен утицаја програма на квалитет и 

заштиту од елементарних непогода у области 

пољопривредне производње на територији 

локалне заједнице 

• имају висок степен успешности у 

реализовању програма; 

• своје програмске активности базирају на 

усвојеним стратешким документима на 

локалном и националном нивоу. 

 

IV Поступак доделе средстава 

Члан 6. 

Јавни конкурс за финансирање или 

суфинансирање програма и пројеката из области 

пољопривреде расписује Градско веће, најмање 

једном годишње. 

Јавни конкурс се објављује на званичној 

интернет презентацији града. 

 

Члан 7. 

Поступак спровођења јавног конкурса из 

члана 7. овог Правилника, спроводи Комисија за 

доделу средстава удружењима у области 

пољопривреде (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има 7 члана, укључујући и 

председника и заменика председника Комисије. 

Председник Комисије је члан Градског већа 

за ресор пољопривреда, агроекономија и развој 

села. 

Председника, заменика председника и остале 

чланове Комисије именује Градско веће на период 

од 4 године. 

Надлежности Комисије су следеће: 

 -разматра пријаве на конкурс; 

 -врши вредновање и оцењивање програма и 

пројеката; 

 -припрема предлог Одлуке о расподели 

средстава за финансирање односно суфинансирање 

програма и пројеката у области пољопривреде (у 

даљем тексту: Одлука о расподели средстава) коју 

доноси Градско веће. 

 

Члан 8. 

 Акт о расписивању јавног конкурса садржи: 
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 -предмет јавног конкурса; 

 -могуће учеснике конкурса; 

 -мерила и критеријуме за избор програма и 

пројеката; 

 -рок за подношење пријава; 

 -потребну документацију која се подноси уз 

пријаву; 

 -адресу на коју се пријаве упућују, односно 

предају, 

 -образац пријаве на конкурс; 

 -рок и начин објављивања одлуке о 

расподели средстава; 

 -напомену да се непотпуне, неблаговремене 

и пријаве које нису предате на прописаном обрасцу 

се неће узимати у разматрање; 

 -остале потребне елементе конкурса по 

потреби. 

 

Члан 9. 

Пријава на јавни конкурс се подноси на 

обрасцу „Пријава на конкурс за финансирање или 

суфинансирање програма односно пројеката у 

области пољопривреде(Образац број 1.). За сваки 

програм односно пројекат подносилац пријаве је у 

обавези да достави и: 

 -доказ о подносиоцу пријаве: извод из 

регистра у којем је субјекат регистрован; 

 -преглед основних података о подносиоцу 

пријаве (историјат, опис делатности, циљна група, 

досадашњи пројекти); 

 -програм рада удружења за текућу годину и 

одлука надлежног органа удружења о усвајању 

истог; 

 -детаљан опис програма или пројекта, са 

наведеним активностима, фази у којој се налази ако 

је започет, циљевима и очекиваним резултатима за 

чије финансирање или суфинансирање се подноси 

пријава; 

 -изјава о усаглашености са циљевима из 

Стратегије развоја града Врања за наведену област 

(уколико је предметна област обухваћена 

стратегијом) и 

 -потписане и оверене протоколе о сарадњи са 

свим наведеним партнерима на пројекту ако се 

пројекат тако реализује. 

 Пријава мора бити потписана и оверена. 

Непотписана или неоверена пријава се неће 

разматрати.   

 Служба за односе са јавношћу Градске 

управе града Врања је у обавези да образац 

„Пријава на конкурс за финансирање или 

суфинансирање програма односно пројеката у 

области друштвеног и хуманитарног рада (Образац 

број 1.), учини доступним свим заинтересованим 

субјектима на званичној интернет страници Града. 

 

Члан 10. 

Комплетна конкурсна документација се 

доставља у једној затвореној коверти. 

Пријава са прописаном документациојм се 

подноси на шалтеру Писарнице број 1. у Услужном 

центру Градске управе или поштом на адресу: 

краља Милана број 1, Градско веће – Комисији за 

доделу средстава удружењима у области 

пољопривреде. 

Благовременом доставом сматра се и пријава 

која је предата пошти најкасније до истека 

последњег дана утврђеног рока за предају 

конкурсне документације (печат поште), без обзира 

на датум приспећа. 

 

Члан 11. 

Комисија је дужна да најкасније у року од 30 

дана од дана истека рока за подношења пријава по 

расписаном конкурсу  размотри приспеле пријаве са 

прилозима, у смислу одредаба овог правилника и 

сачини  листу вредновања и рангирања пријављених 

програма. 

 Листа из става 1. овог члана објављује се на 

званичној интернет страници Града Врања  и на 

порталу е‒Управа. 

 Учесници конкурса имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију у року 

од три радна дана од дана објављивања листе из 

става 1. овог члана. 

 На листу из става 1. овог члана учесници 

конкурса имају право приговора у року од осам 

дана од дана њеног објављивања. 

 Одлуку о приговору, која мора бити 

образложена, Градско веће доноси у року од 15 дана 

од дана његовог пријема. 

 Одлуку о избору програма Градско веће  

доноси у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење приговора. 

 Oдлука из става 6. овог члана објављује се на 

званичној интернет страници Града Врања  и на 

порталу е‒Управа. 

Члан 12. 

На основу одлуке о расподели средстава, са 

изабраним подносиоцима пријаве се закључују 

уговори о финансирању или суфинансирању 

програма односно пројеката. 

Додељена средства се преносе удружењу 

чији је програм односно пројекат одобрен на основу 

закључених уговора о реализовању одобрених 

програма/пројеката између удружења и града Врања 

и веродостојне рачуноводствене документације. 
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Уговор у име града потписује 

градоначелник. 

Уговором се уређују права, обевезе и 

одговорност уговорних страна, начин и рок за 

пренос одобрених средстава, рок за реализацију 

програма/пројекта, начин извештавања о 

реализацији програма/пројекта, као и друга права и 

обавезе уговорних страна. 

 

Члан 13. 

Изабрани подносиоци пријава, којима су 

додељена средства за фианнсирање или 

суфинансирање програма односно пројеката у 

области пољопривреде, дужни су да у року од 15 

дана од дана завршетка пројекта за који су 

додељена буџетска средства, а најкасније до краја 

текуће године, поднесу извештај о реализацији тих 

програма односно пројеката и доставе доказе о 

наменском коришћењу фианансијских средстава 

Комисији. 

Комисија је у обавези да прибави наведени 

Извештај од свих учесника конкурса којима су 

одобрена средства, да о томе сачини Извештај који 

ће доставити Градском већу. 

 

V Поступак враћања ненаменски 

утрошених средстава 

Члан 14. 

Уколико се приликом преноса средстава за 

реализацију програма или пројеката утврди да 

изабрани подносиоци пријава добијена средства не 

користе за реализацију одобрених 

програма/пројеката дужни су вратити добијена 

средства. 

Услови и начин враћања ненаменских 

утрошених средстава утврдиће се уговором који се 

закључују у складу са чланом 13. ставом 1. овог 

Правилника. 

 

VI Завршна одредба 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.02.2019. 

године,број: 06-28/10/2019-04 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК   

                                                       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

    др Слободан Миленковић,с.р. 

  Одељења за буџет и финансије 

80.  

 На основу члана 9. И 10. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10 

и 101/10) начелник Одељења за буџет и финансије, 

дана 07.02.2019. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА 

ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА 

КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 

ГРАДА ВРАЊА 

 

I Уводне одредбе 

      

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се уређује начин 

коришћења новчаних средстава са подрачуна, 

односно других рачуна буџета и индиректних 

корисника средстава буџета града Врања, ( у даљем 

тексту:  корисници буџета), укључених у 

консолидовани рачун трезора града Врања ( у 

даљем тексту: КРТ града Врања) 

     

Члан 2. 

 Корисници буџета града Врања могу имати 

подрачуне на којима се воде средства за редовно 

пословање, подрачуне на којима се воде сопствени 

приходи и друге рачуне буџета у складу са одлуком 

надлежних извршних органа. 

 На подрачунима за редовно пословање воде 

се новчана средства у складу са Одлуком о буџету 

града Врања. 

 Подрачуни сопствених прихода буџетских 

корисника из става 1. овог Члана се могу користити 

док Управа за трезор не створи техничке услове за 

укидање сопствених прихода. 

     

Члан 3. 

 Ако се корисник буџета града Врања 

финансира из буџета различитих нивоа власти, 

сопствени приходи тог корисника консолидују се на 

нивоу Трезора према припадности директног 

корисника буџетских средстава. 

    

КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

     

Члан 4. 

 Одељење за буџет и финансије – Одсек за 

трезор и рачуноводство ( у даљем тексту: 

Трезор)испоставља налоге за плаћање Управи за 

трезор (у даљем тексту: Управа), на захтев 

корисника буџета града Врања, за издатке за 

редовно пословање корисника буџета града Врања у 

оквиру одобрених апропријација, на основу 

кварталних и месечних планова потрошње, у складу 

са Одлуком о буџету града Врања за буџетску 

годину. 
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 Трезор испоставља налоге Управи, за 

трансфер средстава са рачуна буџета на подрачуне 

за редовно пословање корисника буџета града 

Врања, на захтев корисника буџета града Врања, за 

издатке за редовно пословање корисника буџета 

града Врања у оквиру одобрених апропријација, на 

основу  кварталних и месечних планова потрошње, 

са којих корисници буџета града Врања могу 

испостављати налог за плаћање Управи. 

 

Члан 5. 

 Корисници буџета града Врања врше 

плаћања са подрачуна сопствених прихода, за 

намене и до висине утврђене финансијским планом 

и Одлуком о буџету града Врања за буџетску 

годину. 

 Непосредна плаћања врше се испостављањем 

налога за плаћање, у складу са Законом. 

  

Управљање новчаним средствима на КРТ-у 

града Врања 

      

Члан 6. 

 Свим средствима на КРТ-у града Врања 

управља Трезор. 

 Управљање средствима из става 1. овог 

Члана, подразумева планирање токова и управљање 

примањима и издацима ради ефикаснијег 

коришћења тих средстава. 

 Трезор планира токове новчаних средстава са 

циљем несметаног извршавања обавеза буџета града 

Врања, у складу са Законом. 

      

Члан 7. 

 У циљу обезбеђивања средстава за 

финансирање текуће ликвидности, буџет града 

Врања може привремено позајмити средства са 

подрачуна корисника буџета града Врања, чији је 

оснивач Град Врање, односно са КРТ-а града 

Врања, преносом средстава са рачуна за интерне 

позајмице. 

 Позајмице се не могу вршити са подрачуна 

корисника јавних средстава који нису укључени у 

систем КРТ-а као и подрачуна осталих правних 

лица и других субјеката који не припадају јавном 

сектору, а којима се врши пренос средстава из 

буџета. 

 Позајмљивање из става 1. овог чланаможе 

бити до 30 дана, а рок за враћање позајмице може 

бити до 31. децембра текуће године. 

 

Члан 8. 

 Индиректни корисници буџета града Врања, 

по завршетку буџетске године, подносе налог 

Управи за пренос неутрошених средстава у тој 

буџетској години са подрачуна за редовно 

пословање на рачун извршења буџета града Врања. 

 Уколико корисници из става 1.овог Члана, не 

изврше пренос неутрошених средстава са подрачуна 

за редовно пословање у тој буџетској години, 

Трезор тим корисницима неће вршити пренос 

средстава за финансирање расхода по 

апропријацијама одобреним Одлуком о буџету 

града Врања, док индиректни корисник не достави 

Трезору документацију о утрошку тих средстава у 

целокупном износу из става 1.овог Члана, у складу 

са одобреним апропријацијама. 

 Стање сопствених прихода индиректних 

корисника буџета града Врања евидентирано на 

крају буџетске године, преноси се као почетно 

стање ових средстава на почетку наредне буџетске 

године. 

     

Члан 9. 

 Средства из члана 1.овог Правилника, која 

преостану по извршењу обавеза у складу са Чланом 

6. Став 3. овог Правилника, могу се користити за 

превремено враћање кредита у циљу смањења 

обавеза града Врања, депоновање средстава код 

пословних банака и Народне банке Србије преко 

ноћи, односно инвестирање средстава код Народне 

банке Србије у циљу обезбеђивања средстава за 

извршење приоритетних обавеза, у складу са 

Законом. 

 Слободна средства за посебне намене могу се 

пренети на рачун извршења буџета града Врања за 

финансирање текуће ликвидности уз обавезу 

повраћаја средстава до 31.децембра текуће године. 

 Средства из става 2.овог Члана могу се 

депоновати код пословних банака или Народне 

банке Србије, уколико та средства нису сопствени 

приход или приход за који је у посебном Закону или 

међународном уговору утврђена намена, која 

ограничава употребу тих средстава. 

 Полагање новца у депозит, може бити без 

утврђеног рока враћања, тј. по виђењу ( а виста) или 

са утврђеним роком враћања ( орочени новчани 

депозити ). 

 

Члан 10. 

 Средства која остану расположива после 

извршеног распоређивања по основама из Члана 9. 

овог Правилника, могу се инвестирати у хартије од 

вредности Републике, пре њиховог доспећа и у 

хартије од вредности Народне банке Србије. 

 

Члан 11. 
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 Трезор врши инвестирање средстава из 

Члана 10. Овог Правилника, на основу појединачне 

Одлуке о инвестирању,  у складу са Законом. 

      

Члан 12. 

 У случају да самостално инвестира сопствене 

приходе, корисник градског буџета подноси захтев 

начелнику Одељења за буџет и финансије, за 

давање сагласности за самостално инвестирање 

средстава, у коме наводи број подрачуна сопствених 

прихода, врсту пласмана, износ и услове под којима 

жели да пласира средства.   

 Начелник Одељења за буџет и финансије 

разматра поднети захтев и у случају када утврди да 

је исти основан, односно када утврди да ће средства 

бити пласирана по каматној стопи која није нижа од 

есконтне стопе Народне банке Србије и на начин 

који ризик по пласирана средства своди на најмању 

меру, даје сагласност за инвестирање. 

 Сагласност из става 2.овог Члана доставља се 

подносиоцу захтева у року од десет дана од дана 

пријема захтева. 

 По добијању сагласности из става 2. овог 

Члана, корисник градског буџета врши инвестирање 

сопствених прихода у складу са одобреним 

захтевом. 

  

Завршне одредбе 

      

Члан 13. 

 Директни корисници буџета града Врања, 

дужни су да воде евиденцију података, писмених 

извештаја и електронских података, који се односе 

на финансијске задатке и активности, за себе и своје 

индиректне кориснике буџета града Врања. 

     

Члан 14. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном гласнику града Врања. 

Град Врање 

Градска управа 

Одељење за буџет и финансије, дана 

07.02.2019.године, б рој: 40-40/2019 -07 

 

Руководилац  Одељења 

за буџет и финансије, 

Љубиша Стојановић,с.р. 

 

 

 

Неважећа документа: 

–Предраг Ђорђевић из Сурдулице, неважећа 

тахографска картица бр. SRB 0000045080000, Дунав 
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