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Излази по потреби.
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин.
Цена овог броја 150,00 динара
Рок за рекламацију 10 дана

СУРДУЛИЦА
153.
На основу члана 11. и члана 32. став 1. 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 36. став
1. тачка 1. Статута општине Сурдулица („Службени
гласник Пчињског округа“, 25/08 и „Службени
Гласник Града Врања“, број 16/11), по прибављеном
мишљењу Министарства државне управе и локалне
самоуправе број 110-00-00441/2018-24
од
11.01.2019.године, Скупштина општине Сурдулица
на седници одржаној дана 22.03.2019. године,
донела је
СТА Т У Т
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим статутом, у складу са законом, уређују
се нарочито: права и дужности општине Сурдулица
(у даљем тексту: Општина) и начин њиховог
остваривања, број одборника Скупштине општине
Сурдулица (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.
Сви појмови у овом статуту употребљени у
граматичком мушком роду подразумевају мушки и
женски природни род.
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:
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Ред. Насељено
Катастарска општина
1

место

2

1) Алакинце
2) Бацијевце
3) Биновце
4) Битврђа
5) Божица
6) Власина Округлица
7) Власина Рид
8) Власина Стојковићева
9) Вучеделце
10) Горња Козница
11) Горње Романовце
12) Грознатовци
13) Дањино Село
14) Дикава
15) Доње Романовце
16) Драјинце
17) Дуги Дел
18) Дугојница
19) Загужање
20) Јелашница
21) Калабовце
22) Кијевца
23) Клисура
24) Колуница
25) Кострошевци
26) Лескова Бара
27) Масурица
28) Мачкатица
29) Ново Село
30) Паља
31) Рђавица
32) Стајковце
33) Стрезимировце
34) Сувојница
35) Сурдулица
36) Бело Поље
37) Сухи Дол
38) Топли До
39) Топли Дол
40) Троскач
41) Ћурковица
Својство правног лица
Члан 4.
Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у насељеном месту
Сурдулица, улица Краља Пeтра Првог бр.38
Општина има своју званичну интернет
презентацију на адреси http://www.surdulica.org.rs
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Катастарска општина

3
Алакинце
Бацијевце
Биновце
Битврђа
Божица
Власина Округлица
Власина Рид
Власина Стојковићева
Вучеделце
Горња Козница
Горње Романовце
Грознатовци
Дањино Село
Дикава
Доње Романовце
Драјинце
Дуги Дел
Дугојница
Загужање
Јелашница
Калабовце
Кијевац
Клисура
Колуница
Кострошевци
Лескова Бара
Масурица
Мачкатица
Ново Село
Паља
Рђавица
Стајковце
Стрезимировце
Сувојница
Сурдулица
Бело Поље
Сухи Дол
Топли До
Топли Дол
Троскач
Ћурковица
Печат
Члан 5.
Органи Општине имају печат.
Печат је округлог облика са исписаним
текстом: Република Србија, општина Сурдулица,
назив органа исписан на српском језику и
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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.
Изглед и употреба грба и заставе Општине
ближе се уређује посебном одлуком Скупштине
општине.
Грб општине Сурдулица користи се у три
нивоа , као Основни, Средњи и Велики грб.
Блазон малог грба: У сребру црвени крст са
краја на крај, а преко свега, двоглави плави орао у
полету , златно оружан и истих таквих језика и
ногу, на грудима орла сребрни цвет са 12 латица.
Блазон Средњег грба : У сребру црвени крст
с краја на крај, а преко свега двоглави плави орао у
полету , златно оружан и истих таквих језика и
ногу, на грудима оргла златан цвет са 12 латица.
Штит је крунисан златном бедемском круном без
мерлона и обухваћем двема плодним гранама храста
у злату. У дну је црвена трака исписана сребрним
СУРДУЛИЦА.
Блазон Великог грба: у сребру црвени крст с
краја на крај, а преко свега двоглави плави орао у
полету, златно оружан и истих таквих језика и ногу,
на грудима орла златан цвет са 12 латица. Штит је
крунисан златном бедемском круном без мерлона.
Држачи штита су два природна сокола који стоје на
каменим ћувицима као делу постамента који
представља планински пејзаж, а у дну постамента
су плави и сребрни таласи. Са златном окованих
копаља побијених између штита и држача вију се у
пољу златним ресама оперважени степови Србије
(десно) и титулара ( лево ).
Општина има квадратни стег (застава)
следећег блазона: Бели квадратни стег у коме је с
краја на крај црвени крст, а у његовом средишту
бели цвет са 12 латица. У кантонима крста су
четири плава оцила бридовима окренута ка стаблу
крста.
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 и грб и застава
Општине.
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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 или другим изузетним поводом, што ће се
одредити посебном одлуком.
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.

1.

2.

3.

4.

Јавност рада
Члан 12.
Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
путем издавања билтена, информатора, преко
средстава
јавног
информисања,
презентовањем одлука и других аката
јавности
и
постављањем
интернет
презентације;
организовањем јавних расправа у складу са
законом, овим статутом и одлукама органа
Општине,
организовањем јавних слушања у складу са
овим статутом и пословником Скупштине
општине и
у другим случајевима утврђеним овим
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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.
II. 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
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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
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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.
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
поверених послова из оквира права и дужности
Републике, Општини припадају приходи и примања
утврђени законом.
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 Општинско веће, а
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обавезно у року од 15 дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Општинско веће, 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.
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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.
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.
-

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.
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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
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 35 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 Сурдулица придржавати Устава, закона и
Статута општине Сурдулица, 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.
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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 аката, поставља 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 примања у вези са
вршењем одборничке функције уређује се
Пословником Скупштине општине или посебном
Одлуком.
Надлежност Скупштине општине
Члан 40.
Скупштина општине, у складу са законом:
1. доноси Статут општине и пословник
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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. бира и разрешава председника Општине и, на
предлог
председника
Општине,
бира
заменика председника Општине и чланове
Општинског већа;
17. именује и разрешава главног урбанисту;
18. поставља
и
разрешава
општинског
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правобраниоца и заменика општинског
правобраниоца
19. именује изборну комисију за спровођење
избора за одборнике скупштине општине, у
складу са законом ;
20. усваја Кадровски план;
21. 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;
22. доноси годишње и средњорочне програме
уређивања грађевинског земљишта; одлучује
о отуђењу грађевинског земљишта у складу
са законом и прописом Општине;
23. 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 правно лице за обављање послова од
јавног интереса у области становања;
24. 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;
25. уређује критеријуме и поступак давања
станова у закуп и њихове куповине;
26. прописује висину закупнине за коришћење
стамбених зграда, станова и гаража у јавној
својини Општине;
27. ближе уређује коришћење, одржавање и
управљање непокретним стварима 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 Општине и утврђује
посебну накнаду за заштиту и унапређење
животне средине;
30. доноси годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта,
утврђује противерозионе мере и њихово
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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;
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. доноси решење о давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини
Општине у складу са законом, другим
прописима
и
програмом
коришћења
грађевинског земљишта;
39. одлучује о давању у закуп, односно на
коришћење непокретности у јавној својини
Општине, у складу са законом и прописом
Општине;
40. даје претходну сагласност носиоцима права
коришћења на стварима у јавној својини
Општине (месним заједницама, установама и
другим организацијама) за давање у закуп
тих ствари;
41. одлучује о улагању ствари у јавној својини
Општине и права у капитал јавног предузећа
и друштва капитала чији је оснивач, у складу
са законом;
42. одлучује о преносу права коришћења на
стварима у својини Општине, установама,
јавним агенцијама и другим организацијама
чији је оснивач Општина;
43. одлучује о давању концесије када су јавна
тела и предмет концесије у надлежности
Општине, даје сагласност на концесиони акт;
44. даје сагласност и усваја предлог пројекта
јавно-приватног партнерства, даје сагласност
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на нацрт јавног уговора у пројекту јавноприватног партнерства и даје овлашћење
председнику Општине да потпише јавни
уговор у име Општине;
45. образује Штаб за ванредне ситуације, доноси
план и програм развоја система заштите и
спасавања;
46. утврђује општинске таксе и друге локалне
приходе који Општини припадају по закону;
47. утврђује висину доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
48. утврђује накнаду за комуналне услуге и даје
сагласност на
одлуку о промени цена
комуналних услуга, у складу са законом;
49. утврђује критеријуме и поступак за
регресирање
трошкова
боравка
у
предшколској
установи
за децу из
материјално угрожених породица;
50. доноси акт о јавном задуживању Општине, у
складу са законом којим се уређује јавни дуг;
51. прописује радно време угоститељских,
трговинских и занатских објеката;
52. даје мишљење о републичком и регионалном
просторном плану;
53. оснива стална и повремена радна тела за
разматрање питања из њене надлежности,
која су утврђена Пословником;
54. подноси иницијативу за покретање поступка
оснивања, укидања или промене територије
Општине;
55. предлаже
Влади
Републике
Србије
утврђивање
јавног
интереса
за
експропријацију у корист Општине;
56. даје мишљење о законима којима се уређују
питања од интереса за локалну самоуправу;
57. разматра извештај о раду и даје сагласност на
програм рада корисника буџета;
58. одлучује о сарадњи и удруживању са
градовима и општинама, удружењима,
хуманитарним и другим организацијама;
59. информише јавност о свом раду;
60. покреће поступак за оцену уставности и
законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право
на локалну самоуправу;
61. уређује организацију и рад мировних већа;
62. утврђује празник Општине;
63. даје сагласност на употребу имена, грба и
другог обележја Општине;
64. уређује поступак, услове и критеријуме за
додељивање јавних признања и почасних
звања које додељује Општина и одлучује о
додели јавних признања и почасних звања;
65. одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених
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места;
66. разматра и усваја годишње извештаје о раду
јавних предузећа, установа и других јавих
служби чији је оснивач или већински
власник општина;
67. разматра
извештаје
Савета
за
међунационалне односе;
68. разматра извештај о раду локалног
омбудсмана;
69. разматра извештај о раду Општинског
правобранилаштва;
70. разматра
годишњи
извештај
главног
урбанисте о стању у простор;
71. усваја
Етички
кодекс
понашања
функционера (у даљем тексту: Етички
кодекс);
72. доноси мере и усваја препоруке за
унапређење људских и мањинских права;
73. 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
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. доноси Пословник Скупштине општине;
8. доноси одлуку о приступању доношењу,
односно промени Статута Општине;
9. оснива и укида јавна предузећа, установе,
организације и службе;
10. одлучује о поверавању послова из своје
надлежности физичком или правном лицу
11. именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби
чији је оснивач Општина;
12. поставља
и
разрешава
Општинског
правобраниоца и заменика Општинског
правобраниоца;
13. бира и разрешава локалног омбудсмана;
14. именује и разрешава главног урбанисту;
15. одлучује о сарадњи и удруживању са другим
јединицама локалне самоуправе и о сарадњи
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са јединицама локалне самоуправе у другим
државама;
16. одлучује о образовању, подручју за које се
образује, промени подручја и укидању
месних заједница и других облика месне
самоуправе;
17. одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених
места;
18. утврђује празник Општине;
19. одлучује о додели звања „почасни грађанин
“Општине;
20. усваја Етички кодекс
21. доноси одлуку о делокругу, саставу, избору
чланова и начину рада Савета за
међунационалне односе и бира чланове
Савета;
22. именује и разрешава председника и чланове
Изборне комисије Општине за избор
одборника Скупштине општине
23. 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.
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
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 у случају када
не постоји кворум потребан за рад, а у другим
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случајевима о одлагању
Скупштина општине.

седнице

одлучује

Јавност рада
Члан 43.
Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине
одговоран је председник Скупштине општине.
Позиви 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 аката
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 аката о
којима одлучује Скупштина општине.
Организовање и спровођење јавног слушања,
као и обавештавање председника Скупштине
општине и јавности о изнетим мишљењима и
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ставовима на јавном слушању, ближе се уређују
Пословником Скупштине општине.

избора за одборнике Скупштине општине утврђује
се пословником о раду Скупштине општине.

Посебна радна тела Скупштине општине
Члан 46.
Поред сталних радних тела предвиђених
Пословником Скупштине општине, Скупштина
општине оснива као стална радна тела:
1.1.Савет за праћење примене Етичког кодекса,
1.2.Савет за младе и
1.3.Комисију за равноправност полова.
Скупштина општине оснива, као стална
радна тела, органе за спровођење избора за чланове
савета месних заједница:
1.1.Изборну комисију за спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у даљем
тексту: Изборна комисија) и
1.2.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 младе
Члан 49.
Савет за младе:
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;
учествује у изради посебних локалних
акционих планова, програма и политика у
сагласности са Националном стратегијом за
младе и прати њихово остваривање;
даје мишљење о питањима од значаја за младе
и о њима обавештава органе општине;
даје мишљење на нацрте прописа и одлука које
доноси Скупштина општине у областима
значајним за младе;
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;
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;
подстиче сарадњу између Општине и
омладинских организација и удружења и даје
подршку реализацији њихових активности;
подстиче
остваривање
међуопштинске
сарадње која се односи на омладину и о томе
обавештава органе општине;
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.

1.

2.

3.
4.

Савет за праћење примене Етичког кодекса
Члан 47.
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.
Број чланова, начин рада и овлашћења Савета
уређују се актом Скупштине општине.
Члан 48.
Избор, права и дужности председника и
чланова општине изборне комисије за спровођење

5.

6.

7.

8.

9.

Састав и мандат Савета за младе
Члан 50.
Савет за младе има 7 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
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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.
Комисија за равноправност полова
Члан 52.
Комисија за равноправност полова прати
остваривање равноправности полова, даје мишљење
о предлозима прописа и одлука које доноси
Скупштина општине, предлаже активности и
предузимање мера, посебно оних којима се
остварује политика једнаких могућности на нивоу
Општине.
У оквиру послова из става 1. овог члана,
Комисија ће преузимати активности у циљу
остваривања већег учешћа жена у креирању
политике и доношење одлука, економског
оснаживања жена, равноправног учешћа жена у
образовању и другим областима друштвеног
живота, заштите здравља жена, борбе против
насиља над женама и у породици, равноправног
приказивања доприноса жена у свим областима
друштвеног живота у медијима, подстицања и
развоја женског предузетништва и женског
задругарства и друге активности утврђене
Пословником и другим актом Комисије.
Члан 53.
У раду Комисије за равноправност полова
могу, по позиву, учествовати и друга лица без права
одлучивања.
Комисија за равноправност полова има 7
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чланова.
Председника и чланове Комисије за
равноправност полова бира Скупштина на период
од четири године, а по истеку мандата могу бити
поново изабрани.
У Комисији за равноправност полова 4 члана
су припаднице женског пола, а 3 члана припадници
мушког пола. Организација и начин рада Комисије
за равноправност полова ближе се уређује
пословником Комисије за равноправност полова.
Изборна комисија
Члан 54.
Изборну комисију чине председник и 4 члана
које именује Скупштина општине.
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.
Надлежност, 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
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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.
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.
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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.
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Секретар може имати 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.
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
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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. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
7. представља Општинско веће, сазива и води
његове седнице;
8. доноси појединачне акте за које је овлашћен
законом, овим статутом или одлуком
Скупштине општине;
9. закључује уговоре у име Општине, на основу
овлашћења из закона, статута и одлука
Скупштине општине;
10. у име Општине закључује колективне
уговоре за органе и за предузећа, установе и
друге јавне службе чији је оснивач Општина;
11. одлучује о организовању и спровођењу
јавних радова;
12. закључује уговор о донацији од физичког
или правног лица;
13. 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;
14. доноси одлуку о проглашењу дана жалости у
Општини;
15. информише јавност о свом раду;
16. подноси жалбу Уставном суду Републике
Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа
Општине онемогућава вршење надлежности
Општине;
17. образује стручна саветодавна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
18. поставља и разрешава помоћнике
председника општине;
19. 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;
20. одлучује решењем о употреби средстава
текуће и сталне буџетске резерве;
21. даје сагласност на опште акте којима се
уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета
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Општине и на број и структуру запослених и
других лица која се ангажују на остваривању
програма или дела програма корисника
буџета Општине;
22. 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 2
помоћника који обављају послове из појединих
области (економски развој, планирање, урбанизам и
инфраструктура,примарна здравствена заштита,
заштита животне средине, туризам, пољопривреда,
комуналне делатности, развој месних заједница и
др.).
Помоћници председника Општине покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у
вези са питањима која су од значаја за развој
Општине у областима за које су постављени и врше
и друге послове по налогу председника Општине.
Председник Општине поставља и разрешава
помоћнике, који обављају послове најдуже док траје
дужност председника општине.
Помоћници
председника
Општине
постављају се у Кабинету председника Општине.
б) Општинско веће
Састав и избор
Члан 68.
Општинско веће чине председник Општине,
заменик председника Општине, као и 7 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.
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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. 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
степену 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 основу процене ризика из изворне
надлежности Општине, 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 оснивач 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
општине ради заштите општег интереса у
јавном предузећу и друштву капитала чији је
оснивач Општина;
10. ближе уређује коришћење, одржавање и
управљање покретним стварима у јавној
својини Општине;
11. уређује
начин
коришћења
превозних
средстава у јавној својини Општине;
12. одлучује о прибављању и располагању
покретним стварима у јавној својини
Општине;
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13. усваја извештаје о извршењу буџета
Општине и доставља их Скупштини
општине;
14. стара
се
о
извршавању
поверених
надлежности из оквира права и дужности
Републике;
15. поставља и разрешава начелника Општинске
управе;
16. 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 јединица опште намене;
17. доноси Процену угрожености и План
заштите
и
спасавања
у ванредним
ситуацијама и План заштите од удеса;
18. образује жалбену комисију;
19. образује стручна саветодавна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
20. информише јавност о свом раду;
21. доноси пословник о раду на предлог
председника Општине;
22. 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.
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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 члана 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.
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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Скупштина
без
претреса,
констатује
решењем да је председник општине поднео оставку
и о томе се не одлучује.
Оставка се може повући све до констатовања
оставке.
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.
У случају 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.
Скупштина
без
претреса,
констатује
решењем да је заменик председника општине,
односно члан Општинског већа, поднео оставку и о
томе се не одлучује.
Оставка се може повући све до констатовања
оставке.
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
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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.
3. Општинска управа
Општинска управа
Члан 82.
Управне послове у оквиру права и дужности
Општине и одређене стручне и административнотехничке послова за потребе Скупштине општине,
председника Општине и Општинског већа, врши
Општинска управа.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Надлежност
Члан 83.
Општинска управа:
припрема прописе и друге акте које доноси
Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће;
извршава одлуке и друге акте Скупштине
општине,
председника
Општине
и
Општинског већа;
решава у управном поступку у првом степену
о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним
стварима из надлежности Општине;
обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено Општини;
води законом прописане евиденције и стара се
о њиховом одржавању;
обавља стручне и административно-техничке
послове за потребе рада Скупштине општине,
председника Општине и Општинског већа;
пружа помоћ месној заједници у обављању
административно-техничких и финансијско-
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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;
10. обавља и друге послове у складу са законом и
актима органа Општине.
Начела деловања општинске управе
Члан 84.
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.
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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 казну
3. поднети пријаву надлежном органу за
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учињено кривично дело или привредни
преступ и поднети захтев за покретање
прекршајног поступка;
4. издати привремено наређење, односно
забрану;
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.
Примена прописа о управном поступку
Члан 91.
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 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.
4. 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
законом.
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правобранилаштва

прописаних

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 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
предлога 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 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 збора на интернет
презентацији Општине, на огласној табли Општине,
преко средстава 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
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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.
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 референдума.
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.
Притужбе грађана
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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.
Општина може да оснује 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
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пројеката у општини који се делимично или
потпуно финансирају из буџета општине,
прати њихово остваривање и даје своје
мишљење о томе, надлежном органу
Општине;
9. 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 7 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 15 дана, а
најдуже 30 дана.
Објављивање отпочињања рада
на припреми прописа
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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
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расправу, по правилу, на начин и у време које је у
тим поднесцима предложено.
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.
О 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,
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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, укидање односно
промену подручја месне заједнице или другог
облика месне самоуправе 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
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месне заједнице, распуштање савета месне
заједнице, престанак мандата чланова 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 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.
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
обавеза месној заједници.
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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
финансијскоматеријалних 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
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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
општинама 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 организацији 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.
У случају 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.
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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 општина, ради унапређења
развоја локалне самоуправе, њене заштите и
остваривања заједничких интереса.
Општина оснива или приступа асоцијацијама
градова и општина које заступају интересе свог
чланства пред државним органима, а посебно у
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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 може установити 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.
Члан 143.
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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.
Члан 144.
Установљење
локалног
омбудсмана,
надлежности, избор, разрешење, као и друга питања
везана за рад локалног омбудсмана, утврђују се
посебном одлуком Скупштине општине.
Разрешење локалног омбудсмана
Члан 145.
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 146.
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 147.
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.
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Средства за рад локалног омбудсмана
Члан 148.
Средства за рад локалног омбудсмана обезбеђују се у буџету Општине, а могу се обезбеђивати
и из других извора, у складу са законом.
Избор и састав Савета за међунационалне односе
Члан 149.
Савет за међунационалне односе је
самостално радно тело које чине представници
српског народа и националних мањина, у складу са
законом.
Члан 150.
Савет за међунационалне односе (у даљем
тексту: Савет) разматра питања остваривања,
заштите
и
унапређивања
националне
равноправности у Општини Сурдулица, а посебно у
областима културе, образовања, информисања и
службене употребе језика и писма; учествује у
утврђивању општинских планова и програма који су
од
значаја
за
остваривање
националне
равноправности и предлаже мере за постизање
националне равноправности; предлаже изворе, обим
и намену буџетских средстава за остваривање
националне равноправности.
Савет промовише међусобно разумевање и
добре односе међу свим заједницама које живе у
општини.
Члан 151.
Скупштина општине бира чланове Савета
међу истакнутим припадницима српског народа и
националних мањина.
Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине.
Представнике у Савету могу имати припадници српског народа и националних мањина са више од 1% учешћа у укупном броју становника у
Општини Сурдулица.
Чланове Савета који су припадници националних мањина предлажу национални савети националне мањине, а чланове Савета који су припадници
националних мањина који немају национални савет
националне мањине и чланове српске националности, предлаже надлежно радно тело Скупштине
општине.
Начин предлагања и избора чланова Савета
треба да обезбеди равномерну заступљеност припадника српског народа и националних мањина, с
тим да ни српски народ, нити једна национална мањина не може имати већину чланова Савета.
Мандат чланова Савета траје 4 (четири) године и тече од тренутка избора у Скупштини
општине.
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Делокруг, састав, избор чланова и начин рада
Савета уређују се одлуком Скупштине општине,
која се доноси већином гласова од укупног броја
одборника.
Начин одлучивања Савета
Члан 152.
Одлуке Савета доносе се консензусом
чланова Савета.
Савет о својим ставовима и предлозима
обавештава Скупштину општине, која је дужна да
се о њима изјасни на првој наредној седници, а
најкасније у року од 30 дана.
Скупштина општине и извршни органи
Општине дужни су да предлоге свих одлука који се
тичу националне равноправности претходно доставе
на мишљење Савету.
Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета буду доступни
јавности, најкасније 30 дана од дана заузимања става 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 Скупштини општине
Члан 153.
Савет
подноси
Скупштини
општине
шестомесчни извештај о свом раду.
Савет подноси Скупштини општине годишњи извештај о стању у области националне равноправности, међунационалних односа и остваривању
мањинских права на територији Општине. Саставни
део извештаја су и предлози мера и одлука за остваривање и унапређење националне равноправности.
Савет може да поднесе и посебан извештај
Скупштини општине ако оцени да то захтевају нарочито важни разлози или ако Скупштина општине
тражи такав извештај од њега.
Заштита права припадника српског народа
и националних мањина
Члан 154.
Савет има право да пред Уставним судом
покрене поступак за оцену уставности и законитости
одлуке или другог општег акта Скупштине општине
ако сматра да су њиме непосредно повређена права
припадника српског народа и националних мањина
представљених у Савету и право да под истим
условима пред Управним судом покрене поступак за
оцену сагласности одлуке или другог општег акта
Скупштине општине са Статутом.
Пословник о раду Савета
Члан 155.
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Савет доноси пословник о раду.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Савета врши Општинска управа.
Средства за рад Савета
Члан 156.
Средства за рад Савета обезбеђују се у
буџету Општине, а могу се обезбеђивати и из
других извора, у складу са законом.“
X. АКТИ ОПШТИНЕ
Акти Општине
Члан 157.
У вршењу послова из своје надлежности
Општина доноси одлуке, правилнике, наредбе,
упутства, решења, закључке, препоруке и друге
потребне акте.
Хијерархија аката Општине
Члан 158.
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, одлукама и
општим актима органа Општине.
Предлагање прописа и других општих аката
Скупштине општине
Члан 159.
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 160.
Општи акти органа Општине објављују се у
„Службеном гласнику Града Врања“.
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 Општине објављују се у
„Службеном гласнику Града Врања“ када је то тим
актима предвиђено.
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XI. ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА
СТАТУТА
Аутентично тумачење Статута
Члан 161.
Аутентично тумачење Статута доноси
Скупштина општине на предлог надлежног радног
тела Скупштине општине.
Поступак за промену или доношење Статута
Члан 162.
Предлог за доношење или промену Статута
општине Скупштини 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.
На основу поднетог предлога из става 1. овог
члана Општинско веће утврђује предлог акта о
приступању доношењу односно промени Статута
општине, којим се истовремено предлаже и
Комисија за израду нацрта статута, односно одлуке
о промени Статута општине, одређују њени задаци
и рок за израду нацрта.
О предлогу из става 3. овог члана Скупштина
одлучује већином гласова од укупног броја
одборника.
Члан 163.
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 одборник
XIIПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање прописа Општине
са овим статутом
Члан 164.
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Акти Општине ускладиће се са одредбама
овог статута у року од девет месеци од дана
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 165.
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 .
Одложена примена појединих одредаба
овог статута
Члан 166.
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.
Престанак важења Статута
Члан 167.
Даном ступања на снагу овог Статута,
престаје да важи Статут општине Сурдулица
(„Службени гласник Пчињског округа“, број 25/08
и „Службени Гласник Града Врања“, број 16/11).
Ступање на снагу
Члан 168.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 010-4/18-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
154.
На основу члана 104. став 1. и 3. и члана 198.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник.РС“,број 88/2017), члана 2. и 4.
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи
јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број
21/2018), члана 36.става 1. тачка 32. Статута
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општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа„, бр.
25/08 и Сл.гл.града Врања, бр. 16/2011), Скупштина
општине Сурдулица, на седници одржаној дана
22.03.2019.године доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних предшколских
установа на подручју општине Сурдулица (у даљем
тексту: Мрежа предшколских установа) утврђују се
број и просторни распоред предшколских установа,
седиште и издвојена одељења-објекти предшколске
установе или други
простор, према врсти и
структури уважавајући циљеве и принципе
предшколског васпитања и образовања и потребу
оптималног коришћења расположивих ресурса у
установи и локалној заједници, за обављање
делатности васпитања и образовања деце
предшколског узраста од шест месеци до поласка у
основну школу.
Члан 2.
Делатност васпитања и образовања деце
предшколског узраста од шест месеци до поласка у
основну школу на територији општине Сурдулица
обавља ће у Предшколској установи „Наша радост“
Сурдулица (у даљем тексту: Предшколска у
станова).
Мрежу Предшколских установа чине :
Назив
Седиште
Издвојена Површина
установ
одељења
објекта
е
Предшко Југословенска
лска
бб
982м2
установа
“ Наша
радост „
Сурдули
ца
Објекат 1
-Објекат Настаса
2
Дојчиновића
бб
1200м2
Биновце
35м2
Бело
35м2
Поље
Масурица
35м2
Сувојница
35м2
Алакинце
24м2
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Јелашниц
а

270м2
самосталн
и објекат

Члан 3.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о
плану мреже јавних предшколских установа са
седиштем на територији општине Сурдулица за
период од 2019 до 2024.,односно пет година.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о броју и просторном распореду
предшколских установа на територији општине
Сурдулица („Сл.гл.града Врања“, бр. 29/2011).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 61-6/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
155.
На основу чл.27.став 10. Закона о јавној
својини (“Сл. гл. РС” бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),
чл.32. Закона о локалној самоуправи (Сл гл. РС,
бр.129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон
и 47/2018), чл.36. ст.1, тч.7. Статута општине
Сурдулица (“Сл. гл. Пчињског округа” бр. 25/08 и
“Сл. гл. града Врања” бр. 16/11), Скупштина
општине Сурдулица, на седници одржаној дана
22.03.2019. год., донела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ
И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И
ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) ЗА ПОТРЕБЕ
ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У СУРДУЛЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак за
утврђивање јавног интереса за експропријацију и
административни пренос непокретности (земљишта
и објеката на земљишту) који обухвата следеће
кат.парцеле:
део кп.бр.1643, уписана у ЛН бр.1127,
кп.бр.1644, уписана у ЛН бр.1038, кп.бр.1645,
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уписана у ЛН бр.1044, кп.бр.1646, уписана у ЛН
бр.1043, кп.бр.1647, уписана у ЛН бр.4115,
кп.бр.1648/1, 1648/3, уписане у ЛН бр.4231, и
кп.бр.1657, уписана у ЛН бр.4285, све уписане у
КО Сурдулица, ради изградње градске пијаце у
Сурулици.
Члан 2.
За прибављање катастарских парцела из чл.1
ове Одлуке, које су предвиђене Услаглашеним
Планом генералне регулације насеља Сурдулица
(“Сл.гл.Града Врања” бр. 35/12, 34/16 и 15/17) за
изградњу градске пијаце, обезбеђена су средства у
буџету Општине Сурдулица.
Члан 3.
Налаже се Општинској управи општине
Сурдулица, да припреми и достави Општинском
правобранилаштву сву потребну документацију
ради подношења Предлога за утврђивање јавног
интереса за експропријацију и административни
пренос непокретности за изградњу градске пијаце у
Сурдулици Влади Републике Србије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику града
Врања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 463-8/18-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
156.
На основу чл.20. Закона о експропријацији
(Сл.гл.РС бр.53/95, Сл.лист СРЈ бр.16/2001 – одлука
СУС и Сл.гл.РС бр.20/2009, 55/2013 – одлука УС и
106/2016 – аутентично тумачење) и чл.36.став 1 тч.7
Статута општине Сурдулица (“Сл. гл. Пчињског
округа” бр. 25/08 и 16/11), Скупштина општине
Сурдулица на седници одржаној дана 22.03.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ВЕЗИ НАМЕРАВАНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
РАДИ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ
СИСТЕМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
НА ПОДРУЧЈУ ВЛАСИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком предлаже се утврђивање
јавног интереса у вези намераване експропријације
непокретности ради иградње Канализационог
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система за прикупљање, одвођење и пречишћавање
отпадних вода на подручју Власине на следећим
катастарским парцелама:
КО Власина Рид: 4127, 4128, 4129, 4130,
13912, 4091, 4087, 863, 13926, 3920, 3919, 3917,
3916, 3914, 3909/1, 3910, 3709, 13900, 13928, 3925,
3926, 3928, 3982, 1392, 4066, 4072, 5192, 5194, 5196,
5837, 5827, 5819, 5200, 5201, 5203, 5204, 5663, 5661,
5604, 5599, 5598, 5595, 5533, 5531, 4086, 4083, 3921,
4078, 4076/1, 5199, 5208, 5209, 5273, 5231, 5530,
5526, 5525, 5265, 5266, 5267, 5268, 5271, 5272, 5273,
5279, 5280, 5283, 5284, 5285, 5292, 5288, 5287, 8774,
8770, 13971, 8786, 8785, 8784, 8783, 8782, 8781,
8780, 8779, 8778, 8777, 8891, 8894, 8893, 8892, 9069,
9070, 9071, 9072, 9073, 9068, 9067, 9066, 9064, 9063,
8945, 9060, 9059, 9058, 9057, 9085, 9346, 9345, 9092,
9297, 9290, 9103, 9101, 9107, 9108, 9216, 9215, 9116,
9212, 9123, 9124, 9126, 9127, 9134, 9135, 9136, 9137,
9138, 9139, 9179, 9142, 9140, 13779, 13778, 13777,
13792, 13791, 13903, 13887, 13888, 13885, 13967,
3863, 3864, 13904, 4130, 3283/1, 3709, 13900, 3703,
3707, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3928/1, 3928/5,
3928/4, 3931/1, 3931/18, 3982, 3933, 13932, 13927,
4064, 4066, 4067/2, 4067/3, 4072, 4071, 4073, 4035,
4040, 5831, 5835, 5839, 5830, 5838, 5819, 5816,
5794/1, 5812, 5813, 5796, 5715/1, 5683, 5684, 5679,
5680, 5682, 5687, 5681, 5672, 5653, 5652, 5651, 5650,
5642, 5641, 5640, 5648, 5654, 5647, 5646, 5611, 5614,
5613, 5612, 5587, 5588, 5589, 13930, 5541, 5540,
5537, 5538, 5535, 5539, 5549, 5508, 5550, 5551, 5553,
5552, 6127, 6158, 6128, 6160, 6157, 6159, 6161, 5503,
5507, 5504, 5505, 5499, 13930, 5456, 5457, 5458,
5454, 5453, 5416, 5417, 5415, 5391, 5392, 5411, 5394,
5393, 5386, 8385, 5384, 5293, 13970, 5292, 8688,
5289, 5291, 5289, 8729, 8738, 8739, 8740, 8741, 8746,
8747, 8745, 8744, 13971, 8807, 8808, 8809, 8812,
8811, 8822, 8818, 8813, 8819, 8820, 8821, 8864, 8865,
8868, 8869, 8870, 8866, 8867, 8873, 8882, 8881, 8880,
8875, 8879, 8878, 13946, 8877, 8904, 8905, 8910,
8911, 8913, 8912, 8935, 8934, 8947, 8948, 8949, 8950,
9049, 9050, 9048, 9052, 9337, 9340, 9338, 9304, 9574,
9585, 9578, 9580, 9581, 13952, 9278, 9277, 9276,
9279, 9271, 9673, 9271, 9270, 9269, 9265, 9266, 9264,
9263, 9262, 9259, 9260, 9222, 9225, 9224, 9223,
13953, 9207, 9188, 9189, 9190, 9186, 9185, 9184,
9172, 9171, 9169, 9155, 9149, 9150, 9142, 13773,
13774, 13953, 9808, 9812, 9814, 9815, 9816, 13903,
13746, 13745, 13744, 13748, 13752, 13753, 13754,
13755, 13761, 13594, 13762, 13803, 13802, 13801,
13800, 13804, 13885, 13339, 13346, 13341, 13344,
13350, 13352, 13351, 13318, 13317, 13316, 13373,
13377, 13314, 13312, 13311, 13308, 13310, 13305,
13296, 13290, 13287, 13286, 13283, 13282, 13284,
13273, 13280, 13276, 13278, 13279, 13248, 5172,
5171, 5173, 5174, 5175, 5176, 5178, 5177, 5183, 5187,
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4488, 4523, 4492, 4491, 4493, 4490, 4489, 4495, 4496,
4487, 4479, 4476, 4386, 4179, 13899, 4178, 4176,
4175, 4174, 4164, 4169, 4162, 4161, 4160, 13898,
3920, 3917, 3916, 3914, 3909/2, 3911/39, 3931/17,
3931/16, 3931/12, 3931/11.
Целе парцеле: 5597, 5596, 5532, 5226, 5232, 5233,
5234, 8711, 13277, 9198, 9125 и 3915.
КО Власина Округлица:2099, 2098, 2097,
9142, 2095, 2106, 2084, 2075, 2074, 9146, 2493, 2492,
2491, 2486, 2495, 2480, 2481, 2483, 2482, 2477, 2476,
2475, 2474, 2472, 9148, 2484, 2485, 2487, 2405, 2406,
2134, 2135, 2145, 2147, 2149, 2150, 2151, 2152, 2155,
2156, 9147, 2157, 2161, 2160, 2296, 2309, 620/1, 3260,
3267, 3276, 3281, 3280, 3284, 3294, 3293, 3292, 3291,
3289,
619, 618, 614, 3747, 3746, 3752, 3751, 592,
594, 574, 572, 570, 569, 568, 567, 563, 542, 545, 540/2,
546, 547, 9135, 2096, 2095, 2094, 2099, 1996, 1995,
1994, 1992, 1991, 9142 (пут), 285, 283, 3231, 3235,
3237, 3236, 3254, 3255, 3259, 3261/2, 9144 ( пут Црна
Трава – Босилеград), 305, 9145 (пут), 1055, 1054,
1053, 1052, 1051, 1039, 999, 9141 (пут), 660, 659,
658, 657, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645,
644, 643, 642, 641, 640, 639/2, 638, 620, 2207, 2208,
2260, 2261, 3225, 3224, 3223, 3089, 3340, 3339/1,
3339/2, 3339/3, 3339/4, 9153, 3026/2, 9150, 3086/1,
3086/2, 3085/1, 3085/2, 626, 3234, 3237, 3239, 3238,
3322/4, 3333, 3332, 3331, 3330, 3328, 3329, 3314,
3313, 3312, 3305, 3304/2, 3295, 3730, 3731, 3732,
3733, 3734, 3740, 3241/1, 3241/2, 3240, 3243, 3246,
3245/1, 3245/2, 3281, 3283, 3284, 3289, 3288, 3741,
3755, 570, 563, 9135 (Симонова река), 3223, 3222,
3182, 2270, 2273, 2269, 2268, 2267, 2309, 299, 298,
297, 294, 293, 292, 291, 280, 281, 288, 289, 286, 284,
252, 251, 253, 250, 248, 255, 247, 246, 244, 9138, 236,
9139, 1523, 1483, 1522, 1521, 1504, 1507, 1506, 1505,
1499, 1498, 1497, 1495, 1487, 1486, 1485, 1484, 1482,
1478, 1477, 1476, 1268, 1269, 1430, 1431, 1412/1,
1424, 1421, 1847, 1848, 1853, 1855, 1866, 1854, 1867,
1868, 9141, 1906, 1912, 1971, 1970, 1968, 1965, 2030,
2029, 2028, 9142, 2025, 2033, 2032, 2031, 2020, 2019,
2076, 2018, 2017, 2016, 1986, 2091, 2092, 1987, 1991,
1992, 9142, 2094, 2089, 2087, 2076, 2077, 2071, 2072,
2074, 2073, 785, 764, 2153, 2139, 2127, 2126, 2125,
2124 и 2123.
Целе парцеле: 3290, 1913, 1914, 2026 и 2093
КО Власина Стојковићева: делови парцела
6097 (пут Црна Трава – Босилеград), 5151, 5149,
5148, 5147, 5146, 38/3, 38/2, 39/2, 5155, 5154, 5153,
5152, 5151, 5149, 5148, 5147, 5146, 5138, 5139, 5140,
5144, 5143, 5134, 5133, 5132, 5129, 5128, 5127, 5126,
5125, 5124, 5123, 5121, 5118, 5117, 5114, 5113, 5110,
5109, 5103, 4859, 4860, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854,
4853, 4844, 4843, 4842, 4841, 4835, 4832, 4831, 4830,
4829, 4828, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813,
4777, 6094, 4761, 4762, 4763, 4764, 4766, 4765, 4767,
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4738, 4722, 4723, 4724, 4732, 4729, 4728, 4466, 4467,
4468, 4469, 4470, 4471, 4458, 4459, 4460, 4449, 4450,
4024, 4430, 4427, 4428, 4429, 4025, 4021, 4066, 4020,
4018, 4000, 3987, 3989, 4018, 3988, 3982, 3983, 3961,
3960, 3959, 3958, 3957, 3956, 3955, 3942, 3928, 3929,
3930, 3891, 3889, 3870, 3871, 6092, 3787, 3788, 3797,
3798, 3829, 4194, 4193, 4199, 4213, 4212, 4216, 4224,
4225, 4217, 4215, 4218, 4219, 4220, 4221, 3622, 3615,
3679, 3615, 3623, 3722, 3730, 3731, 3729, 3752, 3754,
3755, 1345, 1339, 1338, 1340, 1341, 1328, 1329, 1331,
1330, 1313, 6083, 1122, 1121, 1123, 1124, 1091, 1090,
1089, 1145, 1146, 1147, 1148, 1153, 1152, 1151, 1149,
1050, 1051, 1168, 1169, 1034, 1029, 1028, 968, 1027,
1030, 1025, 1020, 1005, 1010, 1012, 763, 764, 765,
768, 767, 349, 350, 758, 6080, 429, 431, 417, 407, 402,
401, 474, 475, 6079, 143, 144, 138, 137, 136, 113, 112,
117, 111, 110, 109, 97, 95, 89, 88, 83, 84, 86, 79, 85,
90, 91, 102, 19, 40, 43, 41, 6078, 12, 11, 6077, 10, 9, 6,
3, 2, 9342/1, 9341/5, 9341/11, 9341/2, 9339, 1312,
1328, 1314, 1323, 1320 и 1319.
Целе Парцеле: 1150, 1011, 399, 478, 116 и
416.
Члан 2
Предлог за утврђивање јавног интереса у
вези намераване експропријације из чл.1 ове Одлуке
у складу је са Планом детаљне регулације
канализационог система за прикупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних и атмосферских вода на
подручју Власине (“Сл. гл. Града Врања” бр. 6/17)
којим је предвиђена траса изградње наведеног
Канализационог система.
Члан 3
Саставни део ове Одлуке је Извод из
Просторног плана подручја посебне намене Власина
и изводи из Листова непокретности свих
катастарских парцела кроз које пролази траса
Канализационог система.
Члан 4
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да
важе Одлука о утвђивању јавног интереса у вези
намераване
експропријације
ради
изградње
канализационог система за прикупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних вода на подручју власине
(“Сл.гл.града Врања бр.44/12”) и Одлука о измени
Одлуке о утвђивању јавног интереса у вези
намераване
експропријације
ради
изградње
канализационог система за прикупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних вода на подручју власине
(“Сл.гл.града Врања бр.24/13”).
Члан 5
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Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 465-1/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
157.
На основу чл. 20. став 1. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС ", бр.
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16- др. закон), чл. 7.
став 1. Закона о путевима ("Службени гласник РС",
бр. 41/18), члана 4, 39, 171. и 172. Закона о
прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65/2013,
13/2016 и 98/2016 – одлука УС) и чл. 36. став 1. тачка 7. Статута општине Сурдулица („Сл.гласник
Пчињског округа“ бр.25/08 и „Сл.гласник Града
Врања“ бр.16/11) Скупштина општине Сурдулица,
на седници одржаној дана 22.03.2019. године донела
је :
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о јавним и некатегорисаним
путевима на територији општине Сурдулица
(“Службени гласник града Врања” бр. 29/18) у чл.31
ставу 1. после тачке 9. додају се тачке 10. и 11. које
гласе:
10) изда прекршајни налог за прекршаје
установљене законом и овом Одлуком, и
11) поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном органу за прекршаје.
Члан 2.
После члана 31 додаје се члан 31а

који

гласи:
Општински инспектор за друмски саобраћај
издаје у писаној форми прекршајни налог за
прекршаје за које су овом одлуком прописане
новчане казне у фиксном износу.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и
две копије. Оригинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копије задржава инспектор за друмски саобраћај.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинио прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог,
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
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Ако је лице за кога се сматра да је учинило
прекрашај одсутно и када околности откривања или
природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или
доставне службе, у складу са одредбама Закона о
прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје
прекршајни налог,одбије да прими налог, Општински инспектор за друмски саобраћаЈ ће га упозорити
на последице одбијања пријема, унети у прекршајни
налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када
је пријем одбијен, чиме се сматра да је прекршајни
налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог
прихвата одговорност за прекрашај плаћањем половине изречене казне у року од осам дана ода дана
пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни
налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштања, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена
инспектор доставља надлежном прекршајном суду
ради спровођења извршења у складу са Законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог
може прихватити одговорност за прекрашај и након
истека рока од осам дана од дана пријема прекршајног налога, ако пре поступка извршења доборовољно плати целокупан износ изречене новчане казне.
Члан 3.
У свему осталом Одлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Сурдулица остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 344-30/19-01

гласник Републике Србије” број 129/07, 83/14 –
др.закон и 101/16 и 47/18) и чл.36 став 1. тачка 7.
Статута општине Сурдулица (Сл.гласник Пчињског
округа бр.25/08 и Сл.гл. Града Врања бр.16/11)
Скупштина општине Сурдулица, на седници одржаној 22.03.2019.године донела је
О Д Л У К У
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ЛИМО
СЕРВИСУНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се посебни услови које треба да испуни превозник, карактеристике и обележја возила, организација, начин и услови обављања такси превоза и лимо сервиса на територији
општине Сурдулица.
II ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 2.
Такси превоз је јавни превоз путника који се
обавља путничким возилом које испуњава услове
прописане законом и овом Одлуком.
Такси превоз се обавља на основу решења о
одобрењу такси превоза (у даљем тексту одобрење)
које издаје Општинска управа општине Сурдулица,
ако је број возила који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја такси возила, у складу са законом и овом Одлуком.
Захтев за издавање одобрења за обављање
такси превоза на територији општине Сурдулица
подноси се Органу за послове саобраћаја - Одељењу
за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и
имовинско правне послове Општинске управе
општине Сурдулица.

-

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
158.
На основу члана 94. и чл.137а Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл.гласник
РС, број 68/15, 41/18, 44/18-др закон и 83/18) и
чл.35.став 2. и члана 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима (“Сл.гласник РС”, број 65/13, 13/16 и 98/16ОУС) члана 20. став 1. тачка 13. и чл. 32.став
1.тачка 6. Закона о локалној смоуправи (“Службени
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Члан 3.
Одобрење престаје да важи по сили закона:
брисањем привредног друштва и предузетника
из Регистра привредних субјеката;
променом седишта привредног друштва,
односно
седишта
или
пребивалишта
предузетника, на територију друге јединице
локалне самоуправе;
правноснажноћу одлуке којом је привредном
друштву изречена заштитна мера забране
вршења делатности јавног превоза у друмском
саобраћају, прописана законом којим се
уређују привредни преступи или законом
којим се уређују прекршаји и
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правноснажношћу
одлуке
којом
је
предузетнику изречена заштитна мера забране
вршења делатности јавног превоза у друмском
саобраћају, прописана законом којим се
уређују прекршаји.

Члан 4.
Такси возач је физичко лице које управља
такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или као запослени возач код привредног друштва или предузетника.
Члан 5.
У оквиру петогодишњег планирања потреба
у јавном превозу путника на територији општине
Сурдулице, утврђује се дозвољени број возила за
обављање такси превоза који је једнак оптималном
броју такси возила и доноси програм потреба за
такси превозом (у даљем тексту: Програм).
Програм из ст. 1. овог члана доноси се у
складу са саобраћајно-техничким условима којима
се дефинише оптимално организовање такси превоза у погледу броја такси возила.
Саобраћајно-технички услови из ст. 2. овог
члана дефинишу се на основу карактеристика превозних захтева вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територије општине Сурдулице.
Програм из ст. 1. овог члана доноси општинско веће општине Сурдулица.
На основу Програма из ст. 1. овог члана посебним актом Општинско веће општине Сурдулица
утврђује се дозвољени број возила за обављање такси превоза.
УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
А) Предузетник
Члан 6.
Предузетник, чија је претежна делатност такси превоз, који је за обављање те делатности регистрован у Регистру привредних субјеката, али без
датума почетка обављања делатности, поред услова
предвиђених законом, мора да испуњава и следеће
услове:
1) да има возачку дозволу најмање “Б” категорије,
2) да има звање возача путничког аутомобила
трећег степена стручне спреме или звање возача
аутобуса и теретног моторног возила четвртог степена стручне спреме или звање техничара друмског
саобраћаја или звање возача специјалисте петог
степена стручне спреме,
3) да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година,
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4) да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима, којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима, утврђено за возаче, којима је управљање
возилом основно занимање,
5) да је власник, односно прималац лизинга
најмање једног возила и да је возило регистровано
према месту седишта такси превозника са издатим
регистарским таблицама чија регистарска ознака
садржи латинична слова TX на задње две позиције.
Прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну
дозволу као корисник возила,
6) да има пребивалиште на територији
општине Сурдулица,
7) да испуњава услов пословног угледа, односно не сме да има правноснажно изречену заштитну меру забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописану законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера,
8) да му није изречена заштитна мера забране
управљања моторним возилом, док траје изречена
мера и
9) да није осуђиван на казну затвора дужу од
две године за кривично дело против живота и тела,
полне слободе, имовине, против безбедности јавног
саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира, док
трају правне последице осуде.
Предузетник мора да има седиште радње на
територији општине Сурдулица,
Предузетник мора да испуњава услов
пословног угледа, односно мора да има измирене
пореске обавезе по основу регистроване делатности.
Дуговања која се редовно измирују по основу
репрограма дуга не сматрају се неизмиреним пореским обавезама.
Доказ о испуњености услова из ст. 1. тачке
7), 8) и 9) и ст. 3. овог члана не може бити старији
од 30 дана од дана подношења захтева.
Предузетник за време обављања такси делатности мора да испуњава услове предвиђене законом
и ст. 1. и 2. овог члана, а возило којим обавља такси
превоз мора да има регистарске таблице чија регистарска ознака садржи латинична слова ТХ на задње
две позиције, и то возило мора да буде уписано у
такси дозволи.
Такси возачи, запослени код предузетника,
морају бити пријављени на социјално осигурање са
пуним радним временом и морају испуњавати услове из ст. 1. тач. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) овог члана.
Б) Привредно друштво
Члан 7.
Привредно друштво, чија је претежна делатност такси превоз, које је за обављање те делатности
регистровано у Регистру привредних субјеката, по-
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ред услова предвиђених законом, мора да испуњава
и следеће услове:
1) да је седиште привредног друштва на територији општине Сурдулица,
2) да је власник, односно прималац лизинга
најмање једног возила и да је возило регистровано
према месту седишта такси превозника са издатим
регистарским таблицама чија регистарска ознака
садржи латинична слова TX на задње две позиције.
Прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну
дозволу као корисник возила и
3) привредно друштво мора да испуњава
услов пословног угледа, односно не сме да има
правноснажно изречену заштитну меру забране
вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају, прописану законом којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера.
Привредно друштво мора да испуњава услов
пословног угледа, односно мора да има измирене
пореске обавезе по основу регистроване делатности.
Дуговања која се редовно измирују по основу
репрограма дуга не сматрају се неизмиреним пореским обавезама.
У седишту привредног друштва морају се
налазити пословне просторије у којима се чувају
основни пословни документи, посебно рачуноводствени документи, документи о људским ресурсима
и други документи битни за обављање делатности
такси превоза.
Привредно друштво за време обављања такси
делатности мора да испуњава услове предвиђене
законом и ст. 1. овог члана, а возило којим обавља
такси превоз мора да има регистарске таблице чија
регистарска ознака садржи латинична слова ТХ на
задње две позиције, и то возило мора да буде уписано у такси дозволи.
Такси возачи, запослени у правном лицу, морају бити пријављени на социјално осигурање са
пуним радним временом и морају испуњавати услове из чл. 6. ст. 1. тач. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) ове
Одлуке.
Доказ о испуњености услова из чл. 6. ст. 1.
тачке 7), 8) и 9) и . ст. 1. тач. 3. и ст. 2. овог члана
не може бити старији од 30 дана од дана подношења
захтева.
В) Такси возило
Члан 8.
Такси возило (у даљем тексту: возило), поред
услова предвиђених законом, мора да испуњава и
следеће услове:
1)да је регистровано за пет места за седење,
укључујући и место за седење возача,
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2)да има најмање двоја врата са десне стране
и управљач на левој страни,
3)да има клима уређај који није накнадно
уграђен,
4)да размак осовина буде најмање 2550 мм и
запремине корисног пртљажног простора најмање
350 л,
5)да има уграђен исправан таксиметар који је
подешен и оверен искључиво у складу са законом
којим се уређује метрологија и чл. 30. ст. 1. ове
Одлуке,
6)да је је регистровано према месту седишта
такси превозника са издатим регистарским
таблицама чија регистарска ознака садржи
латинична слова TX на задње две позиције,
7)да је привредно друштво или предузетник
власник, односно прималац лизинга, а прималац
лизинга мора бити уписан у саобраћајну дозволу
као корисник возила,
8) да има кровну ознаку, издату у складу са
чл. 14. ове Одлуке,
9) да има исправну инсталацију за грејање,
вентилацију и унутрашње осветљење,
10) да има исправан противпожарни апарат,
причвршћен на лако уочљивом и приступачном
месту, са важећим роком употребе,
11) да је возило уредно обојено споља и
изнутра, чисто и без физичких оштећења и
12) да рекламе и други натписи не буду
постављени на стаклним површинама.
У путничком возилу, осим путничког возила
којим се обавља такси превоз, односно које испуњава услове из ст. 1. овог члана, не сме се налазити
таксиметар.
Члан 9.
Орган за послове саобраћаја - Одељења за
урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско правне послове, издаје одобрење привредном друштву и предузетнику, ако је број возила
који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја
такси возила и које испуњава услове из чл. 7. ст. 1. и
2. и чл. 8. ст. 1. тачке 1), 2), 3) и 4) или предузетнику
који испуњава услове из чл. 6. ст. 1, 2. и 3. и чл. 8.
ст. 1. тачка 1), 2), 3) и 4).
Привредно друштво или предузетник дужан
је да, у року од 40 дана, од дана пријема одобрења
пријави почетак обављања делатности органу надлежном за регистрацију привредних субјеката, као
и да општинском инспектору за друмски саобраћај
достави доказе о испуњености услова из чл. 8. ст. 1.
тач. 5)-12).
Орган за послове саобраћаја - Одељења за
урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско правне послове, у чијој су надлежности
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послови такси превоза, на основу издатог одобрења
из ст. 1. овог члана издаје уверење које садржи
марку, тип и број шасије возила, на основу кога се,
у складу са прописима којима се уређује безбедност
саобраћаја на путевима, издају регистраске таблице,
чија регистарска ознака садржи латинична слова TX
на задње две позиције, према месту седишта
привредног друштва, односно предузетника.
Ако у остављеном року не буду достављени
докази органу за послове саобраћаја, из ст. 2. овог
члана, општински инспектор о томе актом
обавештава орган за послове саобраћаја који ће
укинути одобрење.
Такси превознику, који у остављеном року
достави доказе из ст. 2. овог члана, надлежни орган
за послове саобраћаја издаће такси дозволу за
возило и такси дозволу за возача.
Такси превозник има право да отпочне да
обавља такси превоз на основу издатог одобрења
после издавања дозвола из ст. 5 овог члана.
Такси превозник који промени правну форму
или изврши статусну промену може да обавља
такси превоз на основу новог одобрења које издаје
орган надлежан за послове саобраћаја, на захтев
правног следбеника такси превозника, само ако су
испуњени услови из чл. 2. ст. 2, чл. 6. ст. 1, 2. и 3,
чл. 7. ст. 1. и 2. и чл. 8. ст. 1. и ако је број возила
који се уноси у ново одобрење у оквиру дозвољеног
броја такси возила.
Члан 10.
Инспектор за друмски саобраћај Општинске
управе општине Сурдулица, проверава испуњеност
услова за издавање одобрења за обављање такси
превоза прописаних чл. 6. ст. 1. тач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. и 9. и ст. 2, чл. 7. ст. 1. тач. 1. и 2. и чл. 8. ст. 1.
тач. 1), 2), 3) и 4), о чему доноси решење.
Утврђивање испуњености услова за возило у
смислу става 1. овог члана, врши се на захтев привредног друштва или предузетника, пре издавања
одобрења за обаваљање такси превоза.
На захтев привредног друштва или предузетника, инспектор за друмски саобраћај, проверава
доказе да је привредно друштво или предузетник
испунио услове за обаљање такси превоза из чл. 8.
ст. 1. тач. 5)-12), о чему доноси решење, на основу
кога орган за послове саобраћаја издаје такси дозволу за возило.
О решењима, донетим у смислу става 1. и 3.
овог члана, инспектор за друмски саобраћај, односно орган за послове саобраћаја, води евиденцију.
Г) Такси дозвола, кровна ознака и евиденциона
налепница
Члан 11.
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Привредно друштво и предузетник су обавезни да од органа за послове саобраћаја прибаве
такси дозволу, кровну ознаку и евиденциону налепницу за свако возило које користе за такси превоз, а
за сваког такси возача такси дозволу за возача. Такси дозвола за возача и такси дозвола за возило издаје се са роком важења од годину дана.
Члан 12.
На захтев привредног друштва и предузетника органа надлежан за послове саобраћаја издаје, за
свако возило, такси дозволу, кровну ознаку и евиденциону налепницу, као и такси дозволу за сваког
такси возача, запосленог у привредном друштву и
код предузетника.
Уз захтев, привредно друштво и предузетник
дужни су да поднесу доказе о испуњености услова,
прописаних законом и овом Одлуком.
Привредно друштво и предузетник су у обавези да сваке године, најкасније на дан истека такси
дозволе за возило и возача, исту продуже, уз доказе
о испуњености услова, прописаних законом, чл. 6.
ст. 1. тачке 4), 6), 7), 8) и 9) и чл. 8. став1. Тачка 5),
8), 9), 10), 11) и 12) ове Одлуке, као и доказ да такси
возачу није прекидан радни однос од момента издавања такси дозволе .
Доказ о испуњености услова из ст. 3. овог
члана не може бити старији од 30 дана од дана подношења захтева.
Уколико привредно друштво и предузетник
не могу да продуже такси дозволу за возача због
неиспуњавања неког од услова за продужење такси
дозволе, који се тражи овом Одлуком, дужни су да
врате стару такси дозволу и прибаве нову такси дозволу за тог возача, у складу са овом Одлуком.
Орган надлежан за послове саобраћаја води
регистар такси превозника, такси возача, такси возила и кровних ознака за свако возило за које је издата такси дозвола.
Регистар из ст. 6. овог члана садржи нарочито: пословно име, седиште и матични број такси
превозника, број и датум одобрења, име и презиме
такси возача као податке о личности, број такси
дозволе за возача, односно возила, број шасије и
регистарске таблице такси возила.
Такси дозвола
Члан 13.
Такси дозвола за возило садржи:
1)број и датум издавања,
2) редни број,
3) пословно име привредног друштва, односно
предузетничке радње,
4) седиште привредног друштва, односно предузетника,
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5) матични број привредног друштва, односно
предузетничке радње,
6) порески идентификациони број,
7) број и датум доношења решења о упису привредног друштва, односно предузетничке радње у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре,
8) основ коришћења возила,
9) регистарску ознаку, марку и тип возила и број
шасије,
10) место за упис промене података о возилу и
11) место за продужење такси дозволе.
Такси дозвола за запосленог такси возача
садржи:
1) број и датум издавања,
2) редни број,
3) фотографију,
4) име и презиме возача,
5) јединствени матични број возача,
6) адресу возача,
7) пословно име привредног друштва, односно предузетничке радње у којој је запослен,
8) седиште привредног друштва, односно
предузетничке радње,
9) матични број привредног друштва, односно предузетничке радње,
10) порески идентификациони број,
11) број и датум доношења решења о упису
привредног друштва, односно предузетничке радње у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре,
12) место за упис промене података и
13) место за продужење такси дозволе.
Такси возач не може истовремено да обавља
такси превоз у два или више привредна субјекта
која се баве такси превозом, нити може да има више
од једне такси дозволе за возача.
Кровна ознака
Члан 14.
Кровна ознака мора да има инсталирано
осветљење, да садржи натпис ''TAXI'', број кровне
ознаке, ознаку издаваоца кровне ознаке и мора да
буде истакнута на крову возила.
Изглед кровне ознаке је саставни део ове
Одлуке.
Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознаке коју издаје орган
надлежан за послове саобраћаја или правно лице са
којим такси превозник има закључен уговор о
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пословно-техничкој сарадњи о пружању услуге радио везе или услуге информационих технологија.
Правно лице издаје кровну ознаку такси превознику који достави сагласност органа надлежног
за послове саобраћаја.
Забрањено је издавати и користити кровне
ознаке без претходно прибављене сагласности органа надлежног за послове саобраћаја.
Правно лице које издаје кровне ознаке такси
превозницима на основу сагласности органа надлежног за послове саобраћаја, дужно је да води
регистар издатих кровних ознака, као и да о издатим
кровним ознакама доставља податке надлежном
инспектору за друмски саобраћај.
Рекламни панои на крову такси возила могу
се постављати у складу са прописима о безбедности
саобраћаја на путевима.
Рекламни пано мора бити постављен тако да
не заклања кровну ознаку.
Рекламне налепнице на бочним странама и
вратима такси возила морају бити у складу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Забрањено је постављати рекламне паное и
налепнице на којима се рекламира услуга лица која
не поседују одобрење, сагласност или други акт
надлежног органа, ако је одобрење, сагласност или
други акт надлежног органа прописан као услов за
обављање те делатности.
Члан 15.
Забрањено је пружање услуге радио везе,
односно услуге информационих технологија или
пружање услуге на други начин, са циљем:
1)да се корисник превоза и субјект који
пружа услугу такси превоза, а не поседује
одобрење надлежног органа, доведу у везу
ради уговарања превоза,
2)да се кориснику превоза понуди услуга
превоза коју пружа субјект који не поседује
одобрење надлежног органа и
3)да се кориснику превоза понуди услуга
такси превоза по цени превоза која није у
складу са одлуком Општинског већа
општине Сурдулица.
Привредни субјекти који пружају услуге радио везе, односно услуге информационих технологија, дужни су да послују у складу са прописима
којима се уређују електронске комуникације, електронско пословање и електронска трговина.
Евиденциона налепница
Члан 16.
Евиденциона налепница садржи:
1. натпис: Општина Сурдулица и грб општине
Сурдулица;
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2. евиденциони број;
3. ознаку: ''TAXI''.
Члан 17.
Привредно друштво и предузетник су обавезни:
1) да све измене података из такси дозволе за
возило и такси возача пријаве надлежном органу за
послове саобраћаја, у року од 15 дана од дана
настале промене и
2) да све чињенице и доказе који се односе на
престанак, односно привремени прекид обављања
такси делатности пријаве надлежном органу за
послове саобраћаја, у року од два дана од дана пријаве у Регистру привредних субјеката.
Члан 18.
Овлашћено лице општинске управе најмање
једном у три године врши проверу испуњености
услова за обављање такси превоза.
Уколико се у вршењу провере утврди да је
такси превозник престао да испуњава неке од услова за обављање такси превоза, орган надлежан за
послове саобраћаја укинуће одобрење, с тим што се,
пре укидања одобрења, одређује рок у коме је такси
превозник дужан да достави доказе о испуњености
прописаних услова, осим доказа о чињеницама о
којима се води службена евиденција.
III НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА,
ЦЕНЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
И ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
А) Начин обављања такси превоза
Члан 19.
Такси превоз на територији општине Сурдулица могу обављати само привредна друштва и предузетници која испуњавају услове прописане законом и овом Одлуком.
Возилом може управљати само предузетник
који има такси дозволу за возача и запослени такси
возач у привредном друштву и код предузетника
који има такси дозволу за возача.
Приликом обављања такси превоза, привредно друштво и предузетник у возилу морају имати
такси дозволе за возило и за такси возача.
Приликом обављања такси превоза, такси возач у привредном друштву и код предузетника у
возилу мора имати такси дозволу за возило којим
управља и такси дозволу за возача.
Привредни субјекти из става 1. овог члана не
могу било којом својом радњом, која се односи на
давање на коришћење кровне ознаке, одобрења,
такси дозволе, давање такси возила и друго, да омо-
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гуће другим правним лицима, предузетницима или
физичким лицима, да обављају такси превоз путника.
Члан 20.
У возилу којим се обавља такси превоз мора
се налазити:
1. фотокопија одобрења или одобрење у
електронском облику,
2. у возилу мора да има истакнуте, на видном
месту за корисника превоза, такси дозволе за
возило и возача,
3. ценовник
услуга,
утврђен
одлуком
Општинског већа, постављен на видном
месту у возилу, димензија: дужине минимум
10 цм и ширине минимум 6 цм,
4. уговор о раду за возача запосленог код такси
превозника,
5. доказ о осигурању путника у јавном превозу
од последица несрећног случаја,
6. обавештење Општинске управе о броју
телефона на који корисник такси превоза
може изјавити притужбе на пружену такси
услугу,
7. фотокопија сагласности или сагласност у
електронском облику из чл. 14. ст. 3. ове
Одлуке,
8. на видном месту за корисника превоза
уграђен исправан и оверен таксиметар,
9. на видном месту истакнуту евиденциону
налепницу, залепљену у горњем десном углу
предњег ветробранског стакла,
са
унутрашње стране,
10. кровна ознака, видно постављена на крову
возила и
11. исправан
противпожарни
апарат,
причвршћен
на
лако
уочљивом
и
приступачном месту, са важећим роком
употребе.
Члан 21.
Путничким возилом којим се обавља такси
превоз забрањено је обављање линијског превоза.
Такси превозник може да обавља такси превоз само на територији јединице локалне самоуправе која му је издала одобрење.
Изузетно, такси превозник може да обави
такси превоз преко територије, односно превоз који
се завршава на територији јединице локалне самоуправе за које нема одобрење, ако је такси превоз
започет на територији јединице локалне самоуправе
која му је издала одобрење.
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Такси превозник који обави превоз у смислу.
ст. 3. овог члана, дужан је да одмах по изласку путника из возила уклони кровну ознаку.
У случају када је потребно да истог путника
врати, таксиметар мора бити укључен све време
чекања.
Члан 22.
Јавни превоз који путничким возилом
обавља домаће, односно страно лице које нема
својство такси превозника, а који се обавља два или
више пута током дана, недеље или месеца, на истом
или сличном превозном путу, или се лица која се
превозе укрцавају или искрцавају на аутобуским
стајалиштима или на истим или сличним местима
укрцавања или искрцавања, и лица која се превозе
нису у сродству са лицем које управља возилом,
сматра се јавним превозом који је законом и овом
Одлуком забрањен.
Јавним превозом из ст. 1. овог члана
сматраће се нарочито:
1. превоз за који је наплаћена услуга превоза,
2. превоз који се обавља на релацијама на
којима постоји линијски превоз,
3. превоз више од пет лица, укључујући и
возача,
4. превоз ''од врата до врата'',
5. превоз који се обавља на основу јавног
оглашавања и
6. ако лице које управља возилом (власник или
корисник возила) није у могућности да из
сопствених прихода, односно прихода
остварених по основу рада, социјалних или
пензијских примања финансира износ
трошкова за гориво које је утрошено за
разлику броја пређених километара у
тренутку вршења инспекцијске контроле и
броја пређених километара евидентираних у
записнику о последњем техничком прегледу.
Члан 23.
Привредно друштво и предузетник су дужни
да такси превоз обављају само возилом које је уписано у такси дозволи, а такси возач возилом за које
то привредно друштво, односно предузетник, има
такси дозволу.
Члан 24.
Такси возач је дужан да прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта и
изврши вожњу до захтеваног одредишта.
Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом до одредишта, а ако то није и најповољнија траса у погледу цене превоза, дужан је да пре-
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поручи повољнију трасу, осим у случају када путник захтева одређену трасу.
Када је такси возило у функцији јавног превоза, такси возач је дужан да истакне кровну ознаку.
Осветљење кровне ознаке мора бити искључено увек када је путник у возилу.
Услуга такси превоза који отпочиње са такси
стајалишта пружа се возилом по избору корисника
услуге.
Такси возач може одбити захтев за превозом
ако се одредиште превоза не налази на територији
јединице локалне самоуправе за коју има одобрење.
Такси возач може одбити захтев за превозом
ако оцени да је пртљаг путника такав да може да
оштети или упрља пртљажни простор, као и у случају када је пртљаг кабаст или тежак и не може да
стане у пртљажни простор, односно може изазвати
преоптерећење такси возила.
Под пртљагом сматра се кофер, путна торба,
кофа, склопива инвалидска колица, склопива колица за бебе, спортска опрема и друге ствари чије су
димензије веће од 40x20x55, односно масе веће од
осам килограма.
Под ручним пртљагом сматра се женска
ташна, актн ташна, преносиви рачунар, кишобран,
фотоапарат, штап за помоћ при кретању, штаке и
сличне ствари које путник сам чува, носи са собом и
уноси у такси возило у простор за путнике.
Члан 25.
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за међумесни превоз.
Члан 26.
Када такси превозник користи возило за сопствене потребе кровна ознака мора бити уклоњена.
Члан 27.
Превоз путника започиње уласком путника у
возило.
Такси возач је обавезан да, непосредно пре
започињања вожње са путником, укључи таксиметар и да га искључи одмах након завршене вожње, а
да цену превоза наплати у износу који покаже таксиметар.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник није у обавези да
плати цену услуге такси превоза.
Члан 28.
Такси возач возилом не може превозити:
1) децу до шест година старости без пунолетног пратиоца,
2) посмртне остатке,
3) угинуле животиње и
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4) експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, заразне, нагризајуће и друге материје,
које због својих особина могу бити опасне по безбедност и здравље људи, или могу нанети другу
штету.
Лица која се насилно понашају, лица под
дејством алкохола или дроге, лица која могу запрљати или оштетити унутрашњост такси возила и
кућни љубимци, могу се превозити такси возилом
само уз сагласност такси возача.
У делу путничког возила којим се обавља
такси превоз намењеном за превоз путника, не могу
се смештати ствари које нису ручни пртљаг, осим уз
сагласност такси возача.
Члан 29.
Такси возач је обавезан да за време такси
превоза буде уредан и да му одећа буде чиста.
Такси возач у току рада не сме носити кратке
панталоне, мајицу без рукава и другу неуредну одећу, као и неадекватну, односно неприкладну обућу.
Б) Цена такси превоза
Члан 30.
Цена услуге (у даљем тексту: такси тарифа) у
такси превозу утврђује се посебним актом Општинског већа.
Такси тарифа је ценовник услуга такси превоза у коме је приказана цена такси услуге старта,
пређеног километра, минута чекања, доласка на
адресу по позиву, превоз пртљага по комаду.
Таксиметар мора бити подешен искључиво у
складу са такси тарифом из става 2. овог члана.
Такси превозник је дужан да за извршену
услугу превоза наплати цену превоза у износу који
покаже таксиметар у тренутку завршетка превоза.
Члан 31.
О пријему других путника у току такси превоза одлучује путник који је започео коришћење
превоза до места опредељења.
Ако путник, који је примљен у току вожње,
наставља коришћење такси превоза и после места
опредељења путника који је започео коришћење
превоза, наставак вожње се сматра као започета нова вожња.
Члан 32.
Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге такси превоза за обављени превоз,
који садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију или километражу и цену превоза.
В) Такси стајалишта
Члан 33.
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Такси стајалишта су одређена и уређена
места, односно уређене и обележене саобраћајне
површине на којима возила пристају, чекају и примају путнике и ствари.
Такси стајалишта морају имати знак забране
паркирања других возила.
На такси стајалиштима се могу пракирати
само такси превозници возилима која имају такси
дозволу издату од стране надлежног органа
општинске управе општине Сурдулица и на крову
возила истакнуту кровну ознаку, у складу са чл. 14.
ст. 2. ове Одлуке.
Члан 34.
Локације за такси стајалишта одређују се
Одлуком Скупштине општине Сурдулица, у складу
са законом и саобраћајно-техничким и урбанистичким условима.
Члан 35.
Такси стајалишта могу бити стална, привремена и повремена.
Стална такси стајалишта су одређене и уређене саобраћајне површине за организовано и стално обављање такси превоза.
Привремена такси стајалишта су одређене
саобраћајне површине које се користе до привођења
намени, утврђеној урбанистичким планом.
Повремена такси стајалишта су одређене саобраћајне површине које се користе за време одржавања сајмова, вашара, већих спортских и културних манифестација и других значајних скупова.
Члан 36.
Такси стајалишта се обележавају саобраћајним знаком, саобраћајном ознаком и посебним
ознакама.
Постављање вертикалне и обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације ради се у
складу са законом и правилником о саобраћајној
сигнализацији.
Члан 37.
О обележавању и одржавању такси стајалишта стара се Управљач јавног пута.
Члан 38.
Возила се на такси стајалишту постављају
према редоследу доласка и броју слободних места.
Такси возач је обавезан да на такси стајалишту буде у возилу или поред возила.
IV ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 39.
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Предузетник је дужан да у случају привремене одјаве, односно трајне одјаве делатности такси
превоза, у року од 2 дана од дана пријаве у Регистру привредних субјеката, надлежном органу за
послове собраћаја врати такси дозволе за возила,
кровне ознаке и такси дозволе за возаче.
Привредно друштво је дужно да, у року од 2
дана од дана пријаве престанка обављања делатности такси превоза у Регистру привредних субјеката
врати надлежном органу за послове саобраћаја такси дозволе за возила, кровне ознаке и такси дозволе
за возаче.
Привредно друштво и предузетник су дужни
да, када возило, које има такси дозволу, престану да
користе за такси превоз (отуђење, квар, итд.), врате
такси дозволу и кровну ознаку, даном наступања
тих оклоности.
Привредно друштво и предузетник су дужни
да, даном одјаве социјалног осигурања за запосленог такси возача ( по било ком основу), врате надлежном органу за послове саобраћаја такси дозволу за возача.
V ЛИМО СЕРВИС
Члан 40.
Привредно друштво или предузетник може
да обавља лимо сервис ако поседује решење
Општинске управе, којим је утврђено да привредно
друштво или предузетник има регистровану
претежну делатност „такси превозˮ и испуњава
услове у погледу седишта, пословног угледа, возила
и возача.
Захтев за издавање решења да привредно
друштво или предузетник испуњава услове за
обављање лимо сервиса на територији Општине
Сурдулица подноси се Општинској управи, органу
надлежном за послове саобраћаја.
Надлежни орган за послове саобраћаја из ст.
2. овог члана издаје решење из ст. 1. овог члана
привредном друштву које испуњава услове из чл. 7.
ст. 1. тач. 1. и 3, и ст. 3, чл. 8. ст. 1. тачке 9)-11) и чл.
40. ст. 8-10 и 12-15. или предузетнику који испуњава услове из чл. 6. ст. 1, тач. 6. и 7. и ст. 2. чл. 8. ст.
1. тач. 9)11). и чл. 40. ст. 8-10. и 12-15. ове Одлуке.
Надлежни орган за послове саобраћаја је
орган у чијој су надлежности послови лимо сервиса.
Лимо сервис може се обављати само
путничким возилима која имају једну од следећих
карактеристика:
1) возило од историјског значаја (олдтајмер),
2) лимузина која није серијски произведена и
има дужину најмање 7 m,
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3) возило високе класе, односно луксузно
возило које има вредност већу од 25.000 евра
каталошке вредности, у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије на дан
подношења захтева за издавање решења, као и које
није старије од пет година и
4) возило са 7+1 или 8+1 места за седење које
има уграђен дигитални тахограф и није старије од
пет година.
Путничко возило из става 5. тачка 4) овог
члана мора на бочним странама имати пословно име
превозника и натпис „лимо сервисˮ.
Прималац лизинга и закупац путничког
возила из става 5. тачка 4) овог члана сматра се
власником у погледу права и обавеза из става 6.
овог члана.
Услов у погледу возила испуњава привредно
друштво или предузетник ако у власништву или
лизингу има најмање једно путничко возило из
става 5. овог члана.
Ако испуњава услов из става 8. овог члана,
привредно друштво или предузетник за обављање
лимо сервиса може користити путничка возила из
става 5. овог члана и по основу закупа, који не може
бити краћи од шест месеци.
Уговор о закупу путничког возила мора бити
оверен код органа надлежног за оверу, ако је једна
од уговорних страна физичко лице.
Путничка возила којима се обавља лимо
сервис, а која су узета у закуп, не могу се давати у
подзакуп.
Услов у погледу возача испуњава привредно
друштво или предузетник, ако у радном односу има
најмање једног возача.
Возач путничког возила из става 5. тач. 1)-3)
овог члана мора да има најмање 21 годину старости,
као и да најмање три године има возачку дозволу В
категорије.
Возач путничког возила из става 5. тачка 4)
овог члана мора да има лиценцу за обављање
послова професионалног возача возила најмање D1
категорије.
Превозник је дужан да органу надлежном за
послове саобраћаја Општинске управе општине
Сурдулица у чијој су надлежности послови лимо
сервиса пријави сваку промену у погледу седишта и
возила која су унета у решење из става 1. овог
члана, у року од 15 дана од дана настале промене.
Надлежни орган за послове саобраћаја води
евиденцију превозника који имају право на
обављање лимо сервиса.
Евиденција из става 16. овог члана садржи
пословно име привредног друштва и предузетника,
број и датум решења из става 1. овог члана и
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регистарске ознаке путничких возила којима има
право да обавља превоз.
Надлежни орган за послове саобраћаја дужан
је да два пута годишње достави Министарству
извештај о привредним субјектима који имају право
да обављају лимо сервис, са подацима из става 17.
овог члана.
Извештај из става 17. овог члана за првих
шест месеци текуће године доставља се најкасније
до 15. јула текуће године, а за других шест месеци
текуће године најкасније до 15. јануара наредне
године.
На привредна друштва и предузетнике из
става 1. овог члана који обављају превоз возилима
из става 5. тачка 4) овог члана, као и на физичка
лица која управљају овим возилима, примењују се
одредбе прописа којима се уређују радно време
посаде возила у друмском превозу и тахографи.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
Члан 41.
Инспектор за друмски саобраћај, односно
овлашћено лице Општинске управе, проверава
испуњеност услова за издавање решења за обављање лимо сревиса прописаних чл. 8. ст. 1. тач. 9-11. и
чл. 40. ст. 5-10, о чему доноси решење.
Утврђивање испуњености услова за возило у
смислу става 1. овог члана, врши се на захтев привредног друштва или предузетника, пре издавања
решења за обаваљање лимо сервиса.
О решењима, донетим у смислу става 1. овог
члана, општински инспектор за друмски саобраћај,
односно овлашћено лице Општинске управе, води
евиденцију.
Инспектор за друмски саобраћај, односно
надлежни орган за послове саобраћаја, најмање
једном у три године врши проверу испуњености
услова за обављање лимо сервиса.
Ако се у вршењу провере утврди да је
превозник престао да испуњава неки од услова за
обављање лимо сервиса, орган надлежан за послове
саобраћаја укинуће решење из члана 40. став 1. ове
Одлуке, с тим што се пре укидања решења одређује
рок у коме је превозник дужан да достави доказе о
испуњености прописаних услова, осим доказа о
чињеницама о којима се води службена евиденција.
Члан 42.
Лимо сервис може се обављати само
путничким возилима чије су регистарске ознаке
унете у решење из члана 40. став 1. ове Одлуке.
За време обављања лимо сервиса, у доњем
десном углу ветробранског стакла путничког возила
из члана 40. став 5. тач. 1)-3) ове Одлуке мора се
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налазити табла на којој је исписано пословно име
превозника и речи „лимо сервисˮ.
У возилу којим се обавља лимо сервис мора
се налазити фотокопија решења или решење у
електронском облику из члана 40. став 1. ове
Одлуке, уговор из члана 44. став 1. ове Одлуке и
уговор о раду за возача, односно други уговор у
складу са законом којим се уређују права, обавезе и
одговорности из радног односа, односно по основу
рада или оверена фотокопија, односно електронски
облик тих уговора за возаче који су радно
ангажовани.
Члан 43.
Превозник је дужан да:
1) на улазу у седиште, односно простор у
коме обавља делатност видно истакне пословно име
и седиште,
2) на улазу у простор у коме обавља
делатност видно истакне радно време и да га се
придржава у свом пословању,
3) у сваком пословном простору, односно
месту пословања, истакне цене услуга које пружа,
односно пре пружене услуге обавести корисника о
висини цене,
4) се придржава цена из тачке 3) овог става,
5) у делу издавања рачуна поступи на
прописан начин,
6) на истинит, јасан, разумљив и
необмањујући начин у истицању понуде обавештава
кориснике о услузи превоза коју нуди, у погледу
врсте, начина пружања услуге превоза, цене и др,
7) води евиденцију уговорених превоза која
садржи податке о путничком возилу, возачу и
трајању превоза и
8) сву документацију у вези са уговореним
превозима чува две године.
Возач путничког возила мора бити у радном
односу или радно ангажован код превозника.

Члан 44.
Лимо сервис обавља се на основу уговора,
закљученог у писаном или електронском облику,
тако што се путничко возило изнајмљује у целини.
Сврху, циљ и трајање превоза утврђује корисник
превоза и сви путници су сагласни са дестинацијом
и током путовања, односно врстом услуге. Цена
превоза се не обрачунава и не наплаћује на начин
који је карактеристичан за остале врсте превоза
(такси превоз, линијски превоз, ванлинијски превоз
и посебан линијски превоз).
У возилу којим се обавља превоз мора се
налазити документација из које се несумњиво може
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утврдити сврха, циљ и трајање путовања, као и
начин обрачунавања цене превоза.
Цена превоза се обрачунава на основу
јединице времена (час или дан), при чему трајање
превоза не може бити краће од три часа.
Није дозвољено закључивање уговора
супротно ставу 1. овог члана.
Лимо сервис не може се нудити на јавним
површинама (путевима, трговима, такси или
аутобуским стајалиштима и сл.).
Лимо сервис се може обавити само ако је
превоз претходно уговорен у седишту превозника.
Превозник је дужан да у седишту евидентира
превоз пре отпочињања превоза.
Након извршења превоза возило се мора без
одлагања вратити у седиште, осим ако се отпочиње
превоз по новом уговору о превозу, који је закључен
и евидентиран пре него што је возило напустило
седиште.
Забрањено је прихватање, посредовање,
обављање и оглашавање лимо сервиса које
корисника превоза доводи у заблуду о којој врсти
превоза се ради.
Забрањено је обављање лимо сервиса на
такав начин да превоз има елементе других врста
превоза, као што су релација, унапред дефинисано
време поласка и доласка и места уласка и изласка
путника, као и одредишта.
Забрањено је пружање услуге радио везе,
односно услуге информационих технологија или
пружање услуге на други начин, са циљем:
1) да се корисник превоза и субјект који
пружа услугу лимо сервиса, а не поседује решење из
члана 40. став 1. ове Одлуке доведу у везу ради
уговарања превоза,
2) да се кориснику превоза понуди услуга
превоза коју пружа субјект који не поседује решење
из члана 40. став 1. ове Одлуке и
3) да се кориснику превоза понуди услуга
превоза тако што се путничко возило не изнајмљује
у целини, већ се појединачно изнајмљује место за
седење.
VI НАДЗОР
Члан 45.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке у обављању такси превоза врши Одељење за
урбанизам, стамбено-комуналне,грађевинске и имовинско-правне послове, преко општинског инспектора за друмски саобраћај, односно овлашћеног лица општинске управе.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке у обављању лимо сервиса врши Одељење за
урбанизам, стамбено-комуналне,грађевинске и имовинско-правне послове преко општинског инспек-
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тора за друмски саобраћај, односно овлашћеног лица општинске управе.
У вршењу послова инспекцијског надзора у
смислу става 1. и 2. овог члана, инспектор за друмски саобраћај, односно овлашћено лице општинске
управе, има дужности и овлашћења прописана законом.
У вршењу инспекцијског надзора, општински инспектор за друмски саобраћај, односно
овлашћено лице општинске управе, сарађује са комуналном инспекцијом, у складу са законом и
општинским прописима.
Члан 46.
Привремено одузето путничко возило којим
се обавља такси превоз и које је употребљено за
извршење прекршаја или привредног преступа чува
се, до правноснажног окончања прекршајног,
односно поступка за привредне преступе, о трошку
власника, односно лица од кога је привремено
одузето.
Продаја путничког возила из ст. 1. овог члана
врши се на основу посебног акта општинског већа,
сходном применом пореских прописа.
Члан 47.
Привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице чији објекти или средства или особље, односно рад подлежу инспекцијском надзору, дужан је да општинском инспектору
за друмски саобраћај, односно овлашћеном лицу
општинске управе, омогући неометано вршење
инспекцијског надзора и да без одлагања омогући
увид у захтевану документацију и податке, које
општински инспектор за друмски саобраћај, односно овлашћено лице општинске управе, није могао
прибавити по службеној дужности, као и несметан
приступ објектима, средствима или особљу који су
у вези са обављањем делатности превоза у друмском саобраћају.
Лица из става 1. овог члана дужна су да
изврше наложене инспекцијске мере.
Члан 48.
Општински инспектор за друмски саобраћај,
односно овлашћено лице општинске управе, у
вршењу инспекцијског надзора има право да зауставља и прегледа путничка возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају, осим путничких
возила Војске Србије, хитне помоћи и органа унутрашњих послова.
Овлашћено лице општинске управе у вршењу контроле има право да зауставља и прегледа
путничка возила, ако понашање или деловање возача који управља путничким возилом представља
кршење одредаба ове Одлуке.
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Путничка возила из ст. 1. и 2. овог члана заустављају се истицањем стоп таблице.
На основу стоп таблице коју користи
општински инспектор за друмски инспектор, односно овлашћено лице општинске управе, исписан је
текст: ''STOP INSPEKCIJA“.
На основу стоп таблице коју користи
овлашћено лице исписан је текст: „STOP
INSPEKCIJA”.
Возач је дужан да заустави путничко возило
којим се обавља превоз у друмском саобраћају, ако
општински инспектор за друмски саобраћај, односно овлашћено лице општинске управе, истакне
саобраћајни знак прописан у ст. 4. и 5. овог члана.
Члан 49.
Инспектор за друмски саобраћај, односно
овлашћено лице општинске управе, у вршењу
послова инспекцијског надзора, има право да:
1. решењем наложи отклањање недостатака у
обављању такси превоза и лимо сервиса,
2. изда налог о отклањању недостатака у
обављању такси превоза и лимо сервиса,
3. изда прекршајни налог за прекршаје
установљене законом и овом Одлуком,
4. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном органу за прекршаје,
5. поднесе пријаву за привредни преступ
установљен законом,
6. забрани превоз возилом ако се превоз обавља
противно одредбама закона и ове Одлуке,
7. искључи
путничко
возило
домаћег
превозника којим се превоз путника обавља
противно одредбама закона и ове Одлуке,
одреди место паркирања и одузме
саобраћајну дозволу и регистарске таблице у
трајању од десет дана, а у случају поновног
искључивања путничког возила истог
превозника, у трајању од 30 дана,
8. привремено одузме путничко возило којим
се обавља такси превоз, а које је
употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа, до правоснажног
окончања прекршајног, односно поступка за
привредне преступе и изда потврду о
одузимању путничког возила,
9. привремено
одузме
идентификациону
исправу – такси дозволу, до отклањања
утврђене неправилности и изда потврду о
одузимању исте и
10. наступи као анонимни корисник услуге
(прикривени путник) само у случајевима
када се коришћењем других доказних радњи
не могу прикупити подаци од значаја за
вршење инспекцијског надзора, или би то

Број -7- Страна-681

било знатно отежано, односно, уколико
основано сумња да се ради о нерегистрованој
делатности, уз претходно прибављање
посебног писаног налога за инспекцијски
надзор.
Ако у вршењу послова инспекцијског надзора општински инспектор за друмски саобраћај, односно овлашћено лице општинске управе, утврди да
лице које нема својство превозника обавља такси
превоз који је законом и овом Одлуком забрањен,
дужан је и овлашћен да искључи путничко возило,
одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 90 дана,
као и да поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка по закону.
Ако у вршењу послова инспекцијског надзора општински инспектор за друмски саобраћај, односно овлашћено лице општинске управе, утврди да
лице које обавља лимо сервис нема решење из чл.
40. ст. 1. ове Одлуке, или да обавља лимо сервис
путничким возилом које није унето у решење из чл.
40. ст.1. ове Одлуке, дужан је и овлашћен да искључи путничко возило, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у
трајању од 90 дана, као и да поднесе пријаву за привредни преступ прописан законом, односно поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка, прописан законом.
Општински инспектор за друмски саобраћај,
односно овлашћено лице општинске управе, дужно
је да без одлагања о предузетој мери из ст. 1. тач. 7.
и 8, ст. 2 и ст. 3. овог члана обавести Министарство
унутрашњих послова.
Забрањено је, за време трајања искључења,
користити путничко возило које је у вршењу
инспекцијског надзора искључено из саобраћаја.
Члан 50.
Општински инспектор за друмски саобраћај
издаје у писаној форми прекршајни налог за прекршаје за које су овом одлуком прописане новчане
казне у фиксном износу.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и
две копије. Оригинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копије задржава инспектор за друмски саобраћај.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинио прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог,
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
Ако је лице за кога се сматра да је учинило
прекрашај одсутно и када околности откривања или
природа прекршаја то захтевају, достављање пре-
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кршајног налога ће се извршити путем поште или
доставне службе, у складу са одредбама Закона о
прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје
прекршајни налог,одбије да прими налог, Општински инспектор за друмски саобраћаЈ ће га упозорити
на последице одбијања пријема, унети у прекршајни
налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када
је пријем одбијен, чиме се сматра да је прекршајни
налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог
прихвата одговорност за прекрашај плаћањем половине изречене казне у року од осам дана ода дана
пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни
налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштања, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена
инспектор доставља надлежном прекршајном суду
ради спровођења извршења у складу са Законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог
може прихватити одговорност за прекрашај и након
истека рока од осам дана од дана пријема прекршајног налога, ако пре поступка извршења доборовољно плати целокупан износ изречене новчане казне.
Члан 51.
Против решења општинског инспекторa за
друмски саобраћај, може се изјавити жалба Mинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у року од 15 дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења из ст. 1.
овог члана одлаже извршење решења, осим када се
ради о предузимању хитних мера.
Веродостојном исправом, којом се доказује
извршење прекршаја у смислу закона и ове Одлуке,
сматра се и:
1) видео или фото запис на коме се јасно
могу видети: возило којим је извршен
прекршај, регистарске таблице возила и
битна обележја прекршаја,
2) тахографски уложак или други запис са
тахографског уређаја,
3) фотокопија документације у вези са
превозом, која се налази у путничком
возилу и
4) записник и потврда које сачињава
овлашћено лице општинске управе у
вршењу контроле над применом одредаба
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ове Одлуке којим се уређује такси превоз
и лимо сервис.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБE
Члан 52.
Новчаном казном у фиксном износу од
150.000 динара казниће се за прекршај правно лице
ако :
1) обавља такси превоз а не испуњава услове
из чл. 2. ст. 2. ове Одлуке;
2) обавља такси превоз а не испуњава услове
из чл. 7. ст. 1. тач. 1. и 2, и ст. 3, 4. и 5. ове Одлуке;
3) возило које користи за такси превоз не
испуњава услове из чл. 8. ст. 1. ове Одлуке;
4) обавља такси превоз противно одредби чл.
8. ст. 2. ове Одлуке;
5) не прибави такси дозволу, кровну ознаку
или евиденциону налепницу за свако возило, као и
такси дозволу за сваког запосленог такси возача (чл.
11.);
6) не продужи такси дозволу за возило, као и
за возача, најкасније даном истека исте (чл. 12. ст.
3.);
7) обавља такси превоз противно одредбама
чл. 14. ове Одлуке;
8) не поступа у складу са чл. 15. ове Одлуке;
9) не пријави сваку промену у погледу возила
и возача у складу са одредбама чл. 17. ове Одлуке;
10) обавља такси превоз противно одредбама
чл. 19. ове Одлуке;
11) у возилу којим се обавља такси превоз не
налази неки од докумената прописаних у чл. 20. ове
Одлуке;
12) обавља такси превоз противно одредбама
чл. 21. ове Одлуке;
13) обавља такси превоз који се сматра забрањеним (чл. 22. ове Одлуке);
14) обавља такси превоз противно одредби
чл. 23. ове Одлуке;
15) обавља такси превоз противно одредбама
чл. 24. ст. 1, 2, 3. и 4. ове Одлуке;
16) обавља такси превоз противно одредбама
чл. 25. ове Одлуке;
17) обавља такси превоз противно одредбама
чл. 26. ове Одлуке;
18) обавља такси превоз противно одредби
чл. 27. ст. 2. ове Одлуке;
19) обавља такси превоз противно одредби
чл. 30. ст. 3. и 4. ове Одлуке;
20) не поступи у складу са чл. 32. ове Одлуке;
21) користи такси стајалиште противно одредби чл.
33. ст. 3. ове Одлуке;
22) поступа противно одредби чл. 38. ст. 2.
ове Одлуке;
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23) не поступи у складу са чл. 39. ст. 2, 3 и 4.
ове Одлуке;
24) обавља лимо сервис противно одредбама
чл. 40. ст. 1, 5-15. ове Одлуке;
25) обавља лимо сервис противно одредбама
чл. 42. ове Одлуке;
26) обавља лимо сервис противно одредбама
чл. 43. ове Одлуке;
27) обавља лимо сервис противно одредбама
чл. 44. ове Одлуке;
28) не поступи у складу са чл.47.ове Одлуке и
29) не изврши замену кровне ознаке у складу
са чл. 63. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од
25.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 53.
Новчаном казном у фиксном износу од
75.000 динара казниће се за прекршај предузетник
ако:
1. обавља такси превоз а не испуњава услове из
чл. 2. ст. 2. ове Одлуке;
2. обавља такси превоз а не испуњава услове из
чл. 6. ст. 1, 2, 5. и 6. Ове Одлуке;
3. возило које користи за такси превоз не
испуњава услове из чл. 8. ст. 1. ове Одлуке;
4. обавља такси превоз противно одредби чл. 8.
ст. 2. ове Одлуке;
5. не прибави такси дозволу, кровну ознаку или
евиденциону налепницу за свако возило као
и такси дозволу за сваког запосленог возача
(чл. 11.);
6. не продужи такси дозволу за возило, као и за
возача, најкасније даном истека исте (чл. 12.
ст.3.);
7. обавља такси превоз противно одредбама чл.
14. ове Одлуке;
8. не поступа у складу са чл. 15. ове Одлуке;
9. обавља такси превоз противно одредбама чл.
17. ове Одлуке;
10. обавља такси превоз противно одредбама чл.
19. ове Одлуке;
11. у возилу којим се обавља такси превоз не
налази неки од докумената прописаних у чл.
20. ове Одлуке;
12. обавља такси превоз противно одредби чл.
21. ове Одлуке;
13. обавља такси превоз који се сматра
забрањеним (чл. 22. ове Одлуке);
14. обавља такси превоз противно одредби чл.
23. ове Одлуке;
15. обавља такси превоз противно одредби чл.
24. ст. 1, 2, 3. и 4. ове Одлуке;
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16. обавља такси превоз противно одредбама чл.
25. ове Одлуке;
17. обавља такси превоз противно одредбама чл.
26. ове Одлуке;
18. обавља такси превоз противно одредби чл.
27. ст. 2. ове Одлуке;
19. обавља такси превоз противно одредби чл.
30. ст. 3. и 4.. ове Одлуке;
20. не поступи у складу са чл. 32. ове Одлуке;
21. користи такси стајалиште противно одредби
чл. 33. ст. 3. ове Одлуке;
22. поступа противно одредби чл. 38. ст. 2. ове
Одлуке;
23. не поступи у складу са чл. 39. ст. 1, 3 и 4. ове
Одлуке;
24. обавља лимо сервис противно одредбама чл.
40. ст. 1, 5-15. ове Одлуке;
25. обавља лимо сервис противно одредбама чл.
42. ове Одлуке;
26. обавља лимо сервис противно одредбама чл.
43. ове Одлуке;
27. обавља лимо сервис противно одредбама чл.
44. ове Одлуке;
28. не поступи у складу са чл. 47. ове Одлуке и
29. не изврши замену кровне ознаке у складу са
чл. 63. ове Одлуке.
Члан 54.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000 динара казниће се за прекршај запослени
такси возач или физичко лице које у правном лицу
или код предузетника обавља такси превоз, ако:
1. обавља такси превоз а не испуњава услове
из чл. 19. ст. 4. Ове Одлуке;
2. обавља такси превоз противно одредби чл.
24. ст. 1, 2, 3. и 4. ове Одлуке;
3. обавља такси превоз противно одредби чл.
27. ст. 2. ове Одлуке;
4. не поступи у складу са чл. 32. ове Одлуке:
5. користи такси стајалиште противно
одредби чл. 33. ст. 3. ове Одлуке;
6. поступа противно одредби чл. 38. ст. 2. ове
Одлуке и
7. обавља такси превоз а не поступи у складу
са чл. 48. ст. 6. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000 динара казниће се за прекршај возач или физичко лице које у привредном друштву или код предузетника обавља лимо сервис, ако не поступи у
складу са чл. 48. ове Одлуке.
Члан 55.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000 динара казниће се за прекршај физичко лице
за прекршај, ако:
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1. обавља такси превоз а не испуњава услове
из чл. 2. ст. 2. ове Одлуке;
2. обавља такси превоз противно одредби чл.
8. ст. 2. ове Одлуке;
3. обавља такси превоз противно одредби чл.
33. ст. 3. ове Одлуке и
4. не поступи у складу са чл. 48. ст. 6. ове
Одлуке.
Члан 56.
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000 динара казниће се за прекршај привредно
друштво ако за време трајања искључења користи
путничко возило које је у вршењу инспекцијског
надзора искључено из саобраћаја (чл. 49. ст. 5.).
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000
динара казниће се одговорно лице у привредном
друштву за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од
25.000 динара казниће се предузетник за прекршај
из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара
казниће се возач за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 57.
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом Одлуком, по
прекршајним налозима општинског инспектора за
друмски саобраћај, уплаћују се на уплатни рачун бр:
840-743351843-13, са позивом на број модела 97 07095, ''Приходи од новчаних казни изречени у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом
Скупштине општине Сурдулица'', у Сурдулици.
Средства од новчаних казни из става 1. овог члана,
приход су буџета општина Сурдулица.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.
Правна лица и предузетници који имају
одобрење за обављање такси превоза дужни су да
своје пословање ускладе са одредбама закона и ове
Одлуке, у року од годину дана од дана ступања на
снагу закона, с тим што је рок за усклађивање
пословања у погледу услова из члан 8. став 1. тач. 3)
и 4), две године од дана ступања на снагу закона.
Правна лица и предузетници који обављају
лимо сервис дужни су да своје пословање ускладе
са одредбама закона и ове Одлуке, у делу којима су
прописани услови за обављање лимо сервиса из чл.
40, 41. и 42. ст. 1. ове Одлуке у року од три месеца
од дана ступања на снагу закона.
Члан 59.
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Такси возач, који на дан ступања на снагу
закона има статус такси возача, сматра се да
испуњава услове из члана 6. став 1. тач. 1)-3). ове
Одлуке.
Члан 60.
Општинско веће донеће Програм којим
дефинише организовање такси превоза којим се
одређује и оптималан број такси возила у року од
петнаест дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 61.
Возила такси превозника која на дан ступања
на снагу закона имају статус такси возила, сматра се
да испуњавају услов у погледу броја возила у
оквиру дозвољеног броја из члана 5. ове Одлуке.
Члан 62.
На поступке који нису окончани до дана
ступања на снагу закона примењиваће се одредбе
Одлука о ауто-такси превозу путника на територији
општине Сурдулица (“Сл. гласник града Врања'',
број: 15/17), осим на поступке покренуте по захтеву
за издавање одобрења за обављање такси превоза,
на које ће се примењивати одредбе закона и ове
Одлуке.
Члан 63.
Правна лица и предузетници су дужни да код
надлежног органа опшптинске управе прибаве
кровне ознаке у складу са чл. 14. ове Одлуке у року
од шест месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 64.
За све што није регулисано овом Одлуком
непосредно се примењују одредбе закона и других
прописа којима се регулише делатност такси превоза.
Члан 65.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Сурдулица (“Сл. гласник града
Врања'', број: 15/17).
Члан 66.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 344-31/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
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ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ КРОВНЕ ОЗНАКЕ
Кровна ознака садржи назив ''Општина
Сурдулица', грб општине Сурдулица, реч 'TAXI'' и
кровни – двоцифрени евиденциони број.
Уколико кровну ознаку издаје правно лице,
иста ће садржати поред наведеног у ставу 1 овог
члана и ознаку или назив правног лица.
Кровна ознака се израђује од беле пластике
на коју се поставља фолија у боји према захтеву
надлежног органа и садржи магнетну плочу за
потребе постављања на крову возила.
Квалитет израде и употребљених материјала
за готову кровну ознаку мора да одговара условима
употребе кровне ознаке.
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Средства за ове намене обезбеђују се у
буџету Општине Сурдулица, у разделу Општинске
управе.
Члан 4.
Општинска управа је дужна да осигуравајуће
куће изабере у складу са Законом о јавним
набавкама.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику Града
Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 423-1/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

159.

160.

На основу члана 20.става 1.тачке 8. Закона о
локалној самоуправи ( „ Сл.гл.РС“ , бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016 и 47/2018 ) и чл.36.става
1.
тачке
7.Статута
Општине
Сурдулица
(„Сл.гл.Пчињског округа„, бр. 25/08 и „ Сл.гл.Града
Врања“, бр 16/11), Скупштина општине Сурдулица,
на седници одржаној дана 22.03.2019.године, донела
је

На основу чл. 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 68. 70. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гл. РС“, бр. 64/15), чл. 32. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“,
бр. 129/07) и чл. 36. став 1. тачка 7. Статута
општине Сурдулица („Сл. гл. ПО“, бр. 25/08 и „Сл.
гл. града Врања“, бр. 16/11) Скупштина општине
Сурдулица
на
седници
одржаној
дана
22.03.2019.године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ ДОМАЋИНСТВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
Члан.1
Овом одлуком уређује се право на осигурање
имовине домаћинстава на територији Општине
Сурдулица у циљу заштите од елементарних
непогода и стварања за њихово отклањање, односно
ублажавање последица.
Члан 2.
Осигурање имовине домаћинстава на
територији Општине Сурдулица обезбеђује се, за
случај елементарних непогода и других опасности, а
обухвата сва домаћинства на територији Општине
Сурдулица.
У оквиру домаћинства осигуравају се
првенствено сви објекти који се налазе у саставу
домаћинства, сва опрема и залихе хране у
домаћинству, као и жива стока која се налази у
објектима домаћинства.
Члан 3.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ФАБРИКЕ ВОДЕ „ВЛАСИНКА“
У К.О. ТОПЛИ ДО, ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Члан 1.
Усваја се План детаљне регулације фабрике
воде „Власинка“ (у даљем тексту: План) у К.О.
Топли До у Општини Сурдулица (у даљем тексту:
План) који је у прилогу ове одлуке и чини њен
саставни део.
Члан 2.
Принципи планирања, коришћења, уређења и
заштите простора у обухвату Плана заснивају се на
дефинисању потенцијала, ограничења, заштите
природе и културних добара као и развојних
приоритета посматраног подручја ради унапређења
постојеће и нове урбане вредности, дефинисања
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јавног интереса и очувања природних и културних
вредности простора
Члан 3.
План се састоји из текстуалног и графичког
дела. Саставни део Плана је и документациона
основа.
Текстуални део Плана чине:
•Повод и циљ израде Плана
•Правни и плански основ
•Обухват Плана
•Постојећа намена простора и начин коришћења
земљишта
•Извод из планских докумената вишег реда
•Подлоге за израду Плана
•ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
•ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
•Смернице за спровођење плана
•Прелазне и завршне одредбе
•Прилози
Графички део Плана садржи следеће карте у
одговарајућим размерама:
•Катастарско – топографски план са границом
плана
•Режим коришћења земљишта
•Планирана намена површина
•Саобраћај, регулација и нивелација са грађ.
линијама
•Електрика и телекомуникације
•Водовод и канализација
•Зоне санитарне заштите
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у седишту доносиоца и путем интернет стране
органа јединице локалне самоуправе надлежног за
послове просторног и урбанистичког планирања.
Члан 8.
Усвајањем Плана детаљне регулације
фабрике воде „Власинка“ у К.О. Топли До, општина
Сурдулица, на седници Скупштине општине
Сурдулица, Детаљни урбанистички план фабрике
воде „Топли До“ („Службени гласник Пчињског
округа“, бр.11/95) престаје да важи.
Члан 9.
Текстуални део Плана објављује се
„Службеном гласнику града Врања“.

у

Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 350-27/18-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
161.

Члан 4.
Обрађивач Плана је Предузеће „ПЛАН
УРБАН“ Д.О.О. Ниш, Бул. Св. цара Константина
103 Ниш, а одговорни урбаниста: Станислава Љ.
Илић, дипл.инж.арх., бр.лиценце ИКС: 200 0115 03.

На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланова 31.-35.
Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урабнистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр. 64/2015), члана 32. став
1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, 129/07) и члана 36. став.1 тачка 6.
Статута општине Сурдулица („Службени гласник
Пчињског Округа“, број 25/08) Скупштина општине
Сурдулица, на седници одржаној дана 22.03.2019.
године, донела је

Члан 5.
План детаљне регулације остварује се
директно на основу правила уређења и грађења из
Плана, као и урбанистичким пројектима и другим
општим и посебним актима у складу са Законом.

ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ФАБРИКЕ ВОДЕ
„ВЛАСИНКА“ У К.О. ТОПЛИ ДО, ОПШТИНА
СУРДУЛИЦА

Члан 6.
План се са документационом основом чува
трајно у архиви Општинске управе општине
Сурдулица.
Члан 7.
Плански документ са прилозима мора бити
доступан на увид јавности у току важења документа

План детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О. Топли До, Општина Сурдулица (у
даљем тексту План) састоји се из:
• Текстуалног дела: правила уређења и правила грађења;
• Графичког дела и
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• Документационог дела.
Правила уређења, Правила грађења и Графички део су делови Плана који се објављују, док се
Документациони део не објављује, али се ставља на
јавни увид.
1.1.

Повод и циљ израде Плана

Повод за израду Плана
Изради Плана детаљне регулације фабрике
воде „Власинка“ у К.О. Топли До у Општини
Сурдулица приступа се на основу Одлуке о изради
Плана детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О. Топли До у Општини Сурдулица број:
350-52/2017-03, датум 23.01.2018.год. („Службени
гласник Града Врања, број 9 од 20.03.2018.год).
Циљеви израде Плана
Овим Планом се утврђује и разграничава
јавна површина, одређује намена и начин
коришћења земљишта, дају нивелациона решења и
правила регулације и парцелације.
Основни циљ израде Плана је стварање нових планских услова за издавање информације о
локацији и локацијских услова за изградњу објеката
у оквиру комплекса фабрике воде „Власинка“.
Планским решењима утврдиће се намена
земљишта и правила уређења и грађења са поделом
на посебне целине у складу са плановима вишег
реда.
Планом ће се извршити:
− преиспитивање површина јавне и остале намене,
грађевинске линије са елементима за обележавање
на геодетској подлози;
− стварање планских услова за инвестициона улагања;
− -формирање саобраћајне мреже од постојећих и
планираних саобраћајница;
− подизање нивоа инфраструктурне опремљености;
− дефинисање просторних капацитета за изградњу
нових садржаја;
− очување природних вредности.
Правни и плански основ
Правни основ за израду Плана садржан је у
одредбама:
− Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14 и 83/18);
− Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС”, бр. 64/15);
1.2.
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− Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Службени гласник РС“,
бр. 22/2015;
− Одлуке о изради Плана детаљне регулације
фабрике воде „Власинка“ у К.О. Топли До у
Општини Сурдулица („Службени гласник Града
Врања, број 9 од 20.03.2018.год).
Плански основ за израду Плана је:
− Просторни план подручја посебне намене Власина („Службени гласник РС“ бр.133/04)
− Усклађени просторни план Општине Сурдулица
(„Службени лист града Врања“, бр.34/12);
− Детаљни урбанистички план фабрике воде
„Топли До“ („Службени гласник Пчињског округа“, бр.11/95)
Обухват Плана
У обухвату Плана се налазе следеће катастарске парцеле:
К.О. Топли До
к.п.бр.: 1682/2
делови к.п.бр.: 1567, 1568, 1569/3, 1682/1, 1684,
1699, 1738, 1739, 1741, 1742, 3143, 3153 и 3154.
Површина обухвата Плана износи: 60591,39
2
м ( 6,06 ха).
Граница Плана је приказана на свим графичким прилозима, а у случају неподударности описа и
графичког приказа, меродавна је ситуација са графичког прилога: Лист број 1. Граница Плана на катастарско-топографској подлози.
1.3.

Постојећа намена простора и начин коришћења земљишта
Планско подручје се налази на територији
општине Сурдулица, у насељу Топли До, у долини
реке Врле. Просечна надморска висина планског
подручја се креће од 1050 до 1150 м.н.в и обухвата
најниже делове уз водоток реке Врле са правцем
пењања терена према југозападу.
Локација се налази између водотока реке
Врле са источне стране и потока у Турској долини
са западне стране и aтарских путева који иду према
сеоским махалама.
Насеље Топли До је саобраћајно повезано
локалним путем који иде према северу и укључује
се на државни пут IБ реда број 40 Владичин Хан –
Сурдулица - државна граница са Бугарском гранични прелаз Стрезимировци.
Приступни пут за фабрику воде „Власинка“
је асфалтиран, а остали некатегорисани путеви
између сеоских махала су земљани путеви. У оквиру комплекса фабрике воде „Власинка“ су изведене
интерне саобраћајнице.
1.4.
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1.4.1. Начин коришћења земљишта
Површине јавне намене на планском подручју су саобраћајне површине - некатогирасни
путеви. Чине их приступна соабраћајница која
долази са севера и води до улаза у комплекс
фабрике воде „Власинка“, а од ње се рачвају
атарски путеви према југоистоку и северозападу
који воде према сеоским махалама.
Од јавних површина планско подручје
делимично обухвата катастарску парцелу за гробље
и катастарске парцеле за водотокове, чија су корита
меандрирала изван граница катастарски парцела.
Према ажурном фактичком стању на основу
расположиве катастарско-топографске подлоге,
граница Плана се наслања у деловима својом
северозападном и југоисточно границом на шкарпе
обала водотокова (река Врла и потоци).
Остало земљиште у обухвату Плана је у
оквиру комплекса фабрике воде „Власинка“ које је
ограђено и има ограничен приступ. У оквиру комплекса фабрике воде изграђен је главни објекат за
флаширање воде са пратећим објектима који омогућавају несметано функционисање главног објекта. У
северозападном делу Плана је изведено постројење
за пречишћавање отпадних вода. Изван ограђеног
комплекса фабрике воде, а у границама планског
подручја, су зелене површине. На овим површинама
су изграђени резервоари за воду и експлоатациони
бунари који су ограђени и такође са ограниченим
приступом.
1.4.2. Постојећа инфраструктурна мрежа
На
подручју
обухвата
Плана
инфраструктурна мрежа је изведена до нивоа да
омогућава несметано одвијање процеса -флаширање
воде.
Водоводна и канализациона инфраструктура:
У оквиру подручја Плана постоје каптирани извори
EXPLO1 и EXPLO 2. Оба резервоара су ограђена
металном оградом и приступ је омогућен само
овлашћеним лицима. Водоводна мрежа изведена је
у оквиру комплекса фабрике. Постојећи цевовод
улази у комплекс са југозападне стране. За потребе
каналисања отпадних вода изграђенo je постројење
за пречишћавање отпадних вода које се налази у
северозападном делу планског подручја. Атмосферска канализација је изведена у оквиру комплекса
фабрике.
Извод из планских докумената вишег
реда
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ ВЛАСИНА („Сл. гласник РС“
бр.133/04)
1.5.
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Развој и уређење локалне саобраћајне и остале инфраструктуре реализоваће се без посебних
захтева у погледу санитарно-техничке заштите
изворишта, ако се тиме не угрожава слив вода. Забрањена је изградња инвестиционих објеката у гранама производње чије отпадне воде садрже опасне и
штетне материје. Дозвољена је изградња осталих
инвестиционих објеката само ако је у њиховом пројектовању и извођењу, у складу са карактером и
наменом објеката, обезбеђено каналисање и пречишћавање отпадних вода према техничким прописима. Услове за изградњу објеката прописује надлежни општински или републички орган, у складу
са важећим Законом о планирању и изградњи.
Објекти грађана и други објекти могу се градити у складу са правилима грађења, само на основу
одобрења за грађење и услова добијених од надлежног општинског или републичког органа (у
складу са важећим Законом о планирању и изградњи) и уз претходно прибављено мишљење општинског органа управе надлежног за послове санитарне
заштите.
Успостављањем режима и спровођењем мера санитарне заштите и уређења ове зоне,
истовремено се обезбеђује унапређење животне
средине и заштита посебних природних вредности и
непокретних културних добара.
2.1.3. Посебна заштита вода (Захтеване класе
квалитета воде)
Све воде водотокова, на подручју Просторног плана, припадају I категорији вода. Европски
прописи (COMMISION OF THE EUROPEAN
COMUNITIES, COM 89, 5/8 FINAL; BRUSSELES,
13 NOVEMBAR 1989, PROPOSAL FOR A
COUNCIL DIRECTIVE CONCERNING MUNICIPAL WASTE WATER TREATMENT), такође сврставају ове воде у I категорију, чиме се штити квалитет површинских и подземних вода и омогућава
даљи развој туризма и насеља на посматраној територији и сливу.
Сагласано овим прописима и
опредељењима, све планиране активности морају
поштовати овај бонитет.
A.6. Заштита и експлоатација питке воде и
минералних сировина
Хидролошка структура и особине подручја
Власине указују да постоје значајни ресурси воде
коју је, као добро од општег значаја, потребно заштити, а онда могуће експлоатисати уз претходне
прописане сагласности институције која ће да
управља заштићеним подручјем, научних институција, Министарства рударства и енергетике и Министарства науке и заштите животне средине, односно Завода за заштиту природе Србије.
6.1.3. Минералне воде
Утврђују се следећи услови коришћења и
развоја минералне воде на подручју Просторног
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плана Власина:
1. Коришћење минералних вода заснива се на коришћењу локалних минералних извора, са ослањањем на изданске изворе који су законом заштићени и који се овим Планом штите;
2. За потребе флаширања воде користе се испитани
издански звори (стари али и новоистражени), затим и извори који се сада истражују и оно који
ће бити предмет даљих истраживања;
3. Подземне минералне воде, према истражним
радовима, благо су минерализоване и припадају
I категорији вода;
4. Заштита и унапређење квалитета минералних
вода спроводи се на основу члана 2. Правилника
о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање
водом за пиће („Службени гласник СРС“, број
33/78).
Основне поставке на којима се заснива решење развоја и коришћења минералне воде јесу:
очување и унапређење квалитета и квантитета минералне воде, елиминисање загађивача (техничким
и биолошким мерама) у непосредној и ужој зони
санитарне заштите издани минералне воде.
Захватање и флаширање воде забрањено је
изузев у случају добијања лиценце према поступку
прописаном од стране Републике за коришћење
природног добра и институције надлежне за управљање Пределом изузетних одлика Власина.
УСКЛАЂЕНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА („Сл. л. Града Врања“, бр.34/12)
Будући водозахвати на простору општине
Сурдулица одвијаће се за потребе Флаширања маломинерализованих вода високог квалитета (постојећи пример „Роса“).
2.1.7. Заштита животне средине и унапређења природних добара и предела
Категоризација животне средине на подручју
општине Сурдулица: На основу категоризације загађености, према критеријумима из ППРС, имајући
у виду природне услове и изграђене структуре на
подручју општине Сурдулица, може се издвојити
пет категорија животне средине према специфичностима просторних целина, и то:- VI категорија –
заштићена природна добра (режим заштите I степена, режим заштите II степена, режим заштите III
степена), зоне од посебног интереса (водоизворишта, водозахват).
Заштита постојећег изворишта водоснабдевања и заштита успостављених зона санитарне заштите у ППППН „Власина“ – Потребно је применити
све неопходне мере заштите како би се зона непосредне заштите, уже и шире зоне заштите изворишта водоснабдевања, заштитило од утицаја активно-
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сти и објеката на том простору. Стога је у: широј
зони заштите потребно забранити: изградњу инвестиционих објеката у гранама индустријске производње чије отпадне воде садрже опасне и штетне
материје; изградњу објеката становништва (септичке јаме, стаје и други пратећи објекти) у околним
насељима без претходно прибављене сагласности и
санитарне дозволе; скалдиштење и употребу отпадних штетних материја; забранити изградњу септичких јама и сахрањивање угинулих животиња у близини водотокова и канала (на удањеност до 50м);
бацање и депоновање отпада и забрањено је вршење
пољопривредне производње без успоставњене контроле и надзора хемијског и биолошког састава подземних вода на контролним тачкама (пијезометрима) лоцираним у широј зони заштите.
Природне вредности утврђене Регионалним
просторним планом општине јужног Поморавља
Заштита природног предела изузетних одлика „Власина“
На површинама на којима је утврђен режим
заштите III степена забрањује се:
1) Изградња индустријских објеката, складишта
индустријске и друге робе, великих објеката за
узгој стоке и живине и других објеката који неповољно утичу на ваздух, воде, земљишта и шуме или изгледом, прекомереном буком или на
други начин могу нарушити природне и остале
вредности заштићеног подручја, а посебно лепоту предела, тресетишта, ретке и значајне врсте
биљака и животиња и њихова станишта.
2) Изградња и реконструкција стамбених, економских и помоћних објеката пољопривредних домаћинстава, викендица и привремених објеката
изван грађевинских реона и грађевинског земљишта, утврђених и проглашених у складу са
законом, а до доношења одговарајућих урбанистичких планова изградња објеката пољопривредних домаћинстава може се вршити само у
оквиру постојећих грађевинских парцела.
3) Експлоатација минералних сировина и изградња
рударских објеката, осим експлоатације минералних сировина на основу резултата већ започетих геолошких истраживања која су одобрена
у складу са законом, планског отварања привремених позајмишта грађевинског и украсног камена, дробине и глине за локалне потребе.
4) Експлоатација и коришћење тресета.
5) Уништавање, брање, сакупљање и друге радње
којима се уништавају или угожавају биљке заштићене као природне реткости.
6) Оштећивање гнезда и уништавање јаја и младунаца, узнемиравање и уништавање птица, ако и
присвајање и уништавање других врста животиња заштићених као природне реткости.
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7) Крчење и чиста сеча шуме, осим ради промене
врсте дрвећа и узгојних облика шуме на малим
површинама, изградње шумске комуникације и
објеката и за планом утврђене намене изградње
и уређења простора у складу са законом.
8) Сеча репрезентативних стабала дрвећа и примерак заштићених, ретких и у другом погледу значајних врста дрвећа и жбуња.
9) Садња, засејавање и насељавање дивљих врста
биљака и животиња страних за природни,
изворни биљни и животињски свет југоисточне
Србије, осим планског и ограниченог уношења
ловне дивљач, пошумљавања и садње биљака на
малим површинама и у строго контролисаним
условима ради хортикултурног уређења, заштите од водне ерозије и рекултивације деградираних површина.
10) Преоравање пашњака и природних ливада, као и
орање обрадивог земљишта и обављање других
радњи на местима и на начин који могу изазвати
процес водне ерозије и неповољне промене
изгледа предела.
11) Одлагање комуналног, индустријског и грађевинског отпада, амбалаже, расходованих моторних возила, других машина и апарата, осим комуналног и пољопривредног отпада пореклом са
заштићеног подручја, који може да се одлаже на
прописан начин на местима која су то одређена
и обележена.
12) Руковање хемијским материјама и нафтним дериватима у количинама и на начин који моогу
проузроковати загађивање земљишта и вода и
изазвати тровање и друге неповољне последице
по биљни и животињски свет.
13) Нерегулисано испуштање отпадних вода домаћинстава, привредних и других објеката.
14) Нерегулисано складиштење стајског ђубрета.
15) Разградња и други видови оштећивања и уништавања објеката који по својим архитектонскограђевинским одликама, времену настанка и намени представљају репрезентативне примере народног градитељства или заштићена културна
добра.
16) Запуштање и закоровљавање обрадивог пољопривредног земљишта, путева, водотока и
површина за рекреацију, народне светковине и
друге скупове, као и земљишта у путном и водном појасу и у окружењу културних добара,
историјских споменика и јавних чесми.
2.3.3. Правила грађења на површинама за експлоатацију минералних сировина
Површине и простори који служе за експлоатацију минералних сировина (металних и неметалних сировина, термалних вода и др.), планирају се,
уређују и користе на основу решења надлежног
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Министарства рударства и енергетике (Покрајински
секретаријат за енергетику и минералне сировине),
у складу са Законом о рударству.
Подлоге за израду Плана
За израду Плана се користи ажурна катастарско-топографска подлога у дигиталном облику
размере Р=1:500.
1.6.

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Површина обухвата Плана је 6ха 05а 91м2.
Подручје у обухвату планског подручја дефинисано је као грађевинско подручје.
Планиране намене простора дефинисане су
на графичком прилогу: Лист број. 3 Планирана намена површина. Грађевинско земљиште је подељено
на:
• површине јавне намене,
• површине за остале намене.
Табела 1. Површине по планираним наменама
ПоврПовршина
Озн
шина
Назив
ака
2
ха
а
м
(%)
ПОВРШИНА ПЛАНА 6 05 91 100
грађевинско подручје
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.
Саобраћајница С1
0 39 95 6,60
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Целина „А“- Комплекс фабрике воде
Интерни саобра0 45 09
7,44
ћај
Производња
и
2 18 20 36,01
флаширање воде
2.
Пратећи објекти
0 64 55 10,65
Целина „Б“ - Зеленило
Зеленило
1 85 62 30,63
Целина „В“- Постројење за
пречишћавање воде
Постројење
за
0 52 50 8,67
пречишћавање
воде
Планирану изградњу дефинисати у складу са
инжењерско - геолошким карактеристикама терена
и препорукама за пројектовање. За сваку
урбанистичко-пројектантску разраду неопходна су
детаљна истраживања терена.
2.1.

Грађевинско земљиште јавне намене
Грађевинско земљиште јавне намене обухва-
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та саобраћајницу С1.
Површине јавне намене дефинисане су на
графичком прилогу: Лист број 2. Режим коришћења
земљишта и одређене аналитичким елементима координате преломних тачака (Прилог 1. Координате
површина јавне намене).
2.1.1. Приступни пут С1 фабрици воде
“Власинка”
Главни прилаз фабрици воде “Власинка” је државним путем (из референтног система државних путева ЈП “Путеви Србије”), а затим општинским (локалним) путевима:
− Државним путем IБ реда број 40, од Владичиног
Хана (саобраћајни чвор број 4001 - веза са државним путем II Б реда 441 - координате чвора у
државном систему: 4729644,945; 7587189,636;
335,437) деоницом број 04001 у дужини од 0,456 км
(стационажа ДП-а км.0+456,00) до Владичин Хан
Грамађе (саобраћајни чвор број 4002 - веза са
државним путем II А реда 258 - координате чвора у
државном систему: 4729644,945; 7587189,636;
335,437), даље, од Владичин Хан Грамађе (саобраћајни чвор број 4002) деоницом број 04002 у дужини од 1,054 км (стационажа ДП-а км.1+510,00) до
Владичин Хан - Веза са А1 (саобраћајни чвор број
4003-веза са државним путем А1- координате чвора у државном систему: 4729921,096; 7588428,992;
353,834), даље, од Владичин Хан - Веза са А1 (саобраћајни чвор број 4003) деоницом број 04003 у
дужини од 3,060 км (стационажа ДП-а км.4+570,00)
до Житорађе (саобраћајни чвор број 4004), даље, од
Житорађе (саобраћајни чвор број 4004-веза са
државним путем II Б 440 - координате чвора у
државном систему: 4730130,926; 7591433,367;
389,235) деоницом број 04004 до Сурдулице (саобраћајни чвор број 4005 - веза са државним путем
II Б реда 441 - координате чвора у државном
систему: 4728160,862; 7596072,884; 476,779) даље,
делом деонице број 04005 у окврирној дужини од
12,5 км према Власина Округлица (саобраћајни
чвор број 4006-веза са државним путем II А реда
231) до прикључка општинског пута десно у правцу
стационаже дп-а I Б реда број 40, даље, општинским (локалним) путем у приближној дужини од
3.300 m јужно, једним делом границом К.О.Власина
Округлица и К.О.Топли До, коридором катастарске
парцеле број 9179 у К.О.Власина Округлица (начин
коришћења: општински пут), даље, претежно јужно
коридором катастарских парцела број 3146, 3152,
3151/1 и 3154 све у К.О.Топли До (начин коришћења: некатегорисани пут) (фактичко стање општинског пута не одговара катстарском стању).
− Државним путем IБ реда број 40,из правца граница СРБ/БУГ-Стрезимировци (саобраћајни чвор
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број 4009 - координате чвора у државном систему:
4740337,068; 7619006,594; 808,947) деоницом број
04008 у дужини од 0,608 км (стационажа ДП-а
км.53+152,00) до Стрезимировци (саобраћајни чвор
број 4008 - веза са државним путем II Б 439 - координате чвора у државном систему: 4739839,288;
7618662,639; 817,491), даље,од Стрезимировци (саобраћајни чвор број 4008) деоницом број 04007 у
дужини
од
19,009км
(стационажа
ДП-а
км.52+544,00) до Власинско језеро (саобраћајни
чвор број 4007 - веза са државним путем II А реда
231 - координате чвора у државном систему:
4727202,069; 7612226,253; 1279,220), даље, од Власинско језеро (саобраћајни чвор број 4007) деоницом број 04006 у дужини од 4,337км (стационажа
ДП-а км.33+535,00) до Власина Округлица (саобраћајни чвор број 4006 - веза са државним путем II А
231 - координате чвора у државном систему:
4725850,455; 7608597,119; 1275,034), даље, од Власина Округлица (саобраћајни чвор број 4006) делом
деонице број 04005 у оквирној дужини од 6,50км до
прикључка општинског пута са леве стране у
супротном смеру стационаже дп-а, даље, општинским (локалним) путем у приближној дужини од
3.300 m јужно, једним делом границом К.О.Власина
Округлица и К.О.Топли До, коридором катастарске
парцеле број 9179 у К.О.Власина Округлица (начин
коришћења: општински пут), даље, претежно јужно
коридором катастарских парцела број 3146, 3152,
3151/1 и 3154 све у К.О.Топли До (начин коришћења: некатегорисани пут - фактичко стање општинског пута не одговара катстарском стању).
2.1.2. Јавне и интерне саобраћајнице
У обухвату Плана, северно, налази се саобраћајница означена са С1 и она је јавна саобраћајница.
У обухвату Плана, у кругу фабрике воде налазе се интерне саобраћајнице означене са С3, С4,
С5,C7 (део) и С8. Ове саобраћајнице су интерне,
налазе се на осталом земљишту у кругу фабрике и
нису јавне саобраћајнице.
У источном делу обухата Плана налази се
интерна саобраћајница С7, која је делом у границама обухвата Плана а делом ван границе обухвата и
прикључује се на постојећи некатегорисани пут
означен са С6 који је ван границе обухата Плана.
На стационажи км.0+327,12 профил 25.1
јавне саобраћајнице С1, прикључује се некатегорисани пут означен са С2 и он се протеже северном
границом обувата Плана и налази се ван обувата
Плана.
На стационажи км.0+090,86 профил 8.1 јавне саобраћајнице С1, прикључује се некатегорисани
пут пзначен са С6 и протеже се делом уз источну
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границу Плана а онда источно од границе обухвата
Плана и налази се ван обухвата Плана.
Саобраћајница С1
Ситуационо решење
Изведена главна јавна саобраћајница С1(у
границама обухвата Плана) је део општинског (локалног) пута који остварује везу са Државним путем
I Б реда број 40.
Ширина коловоза 6,00m' са обостраним банкинама ширине 1,0m. Дужина ове саобраћајнице је
331,13 метара.
Нивелиционо решење
Почетна нивелета саобраћајнице С1 у чвору
1/km 0 + 000 условљена је нивелетом постојећег
општинског пута. Сви преломи нивелете заобљени
су вертикалним кривинама. Нивелете саобраћајнице
С1 су:
- Од km 0 + 000,00 до km 0 + 042,48 нивелета је у успону од 3,52%;
- Од km 0 + 042,48 до km 0 + 137,49 нивелета је у успону од 8,56%;
- Од km 0 + 137,49 до km 0 + 241,49 нивелета је у паду од 7,00%;
- Од km 0 + 241,49 до km 0 + 298.92 нивелета је у успону од 10,10%;
- Од km 0 + 298,92 до km 0 + 331,13 нивелета је у паду од 11,70%;
Интерне саобраћајнице С3, С4, С5,С7(део)
и С8
У обухвату Плана у фабричком кругу налазе
се изведене интерне саобраћајнице са припадајућим
манипулативним саобраћајним површинама и паркинзима.Ове саобраћајнице нису јавне и изграђене
су на осталом земљишту у кругу фабрике воде.
Ширине коловоза ових саобраћајница су
променљиве и прилагођене намени фабричког простора.
Интерна (приступна саобраћајница) С7 се у
чвору 4 прикључује на постојећи некатегорисани
локални пут С6 који се налази ван границе обухвата
Плана.
Интерна саобраћајница С6 се делом налази у
планском подручју а делом ван границе обухавата
Плана.
Остале интерне саобраћајнице са припадајућим манипулативним саобраћајним платоима и паркинзима налазе се у граници обухвата Плана и детаљно су приказане на графичком прилогу: Лист
број 4. Саобраћај, регулација и нивелација са грађевинским линијама (стациониране и нивелационо
разрађене на основу идејних подужних профила).
2.2.

Грађевинско земљиште остале намене
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2.2.1. Целина „А“- Комплекс фабрике воде
У оквиру целине А је главна зграда са постројењем за флаширање воде и даљу експлоатацију. Уз главну зграду су и пратећи објекти који су у
функцији главног објекта и служе основној намени. Веза главне зграде и пратећих објекта је успостављена мрежом интерних саобраћајница са
потребним манипулативним површинама и простором за мирујући саобраћај. Остале површине у
оквиру целине А су под зеленилом.
На подручју целине „А“ успостављена је
Прва зона заштите око бунара EXPLO-1 и фабрике
воде "Власинка" на површини од 2,3ха и ограђена
заједничком оградом. Границе непосредне зоне
заштите дефинисане су координатама преломних
тачака на графичком прилогу: Лист број 7. Зоне
заштите подземних изворишта „Власинка“. У овој
зони је дозвољен приступ само овлашћеним лицима
које ће одредити власник предузећа. Изузетно,
приступ се може дозволити лицима која се у оквиру
стручног усавршавања упознају са радом система и
о истом се мора водити строга евиденција.
У оквиру ове целине је дозвољена изградња
објеката на парцелама у границама дозвољених
коефицијената. Забрањено је планирање површина
и изградња објеката који нису у функцији основне
намене – флаширање воде са пратећим садржајима.
2.2.2. Целина „Б“- Зеленило
У оквиру планског подручја зеленило је у
оквиру целина „Б“. Зелене површине се налазе
између комплекса фабрике воде, путних праваца и
водотокова (река Врла, потоци).
На подручју целине успостављена је Прва
зона заштите око бунара EXPLO-2 на површини од
113m2 и ограђена оградом. Границе непосредне зоне
заштите дефинисане су координатама преломних
тачака на графичком прилогу: Лист број 7. Зоне
заштите подземних изворишта „Власинка“. У овој
зони је дозвољен приступ само овлашћеним лицима
које ће одредити власник предузећа. Изузетно,
приступ се може дозволити лицима која се у оквиру
стручног усавршавања упознају са радом система и
о истом се мора водити строга евиденција.
2.2.3. Целина „В“- Постројење за пречишћавање воде
Планирани садржаји у оквиру целине „В“
чине објекти и површине постројења за пречишћавање отпадних вода из фабрике воде.
Постројење за пречишћавање отпадних вода
је лоцирано на катастарској парцели бр.1569/3 КО
Топли До и до њега је изграђена канализациона
мрежа за употребљене воде из фабрике воде. Пре-
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чишћена вода испушта се у реку Врлу. Пре испуштања обавезна је контрола квалитета пречишћене
воде, која не сме угрозити квалитет реке Врле.
2.3.

Koмунална инфраструктура

2.3.1. Електроенергетска мрежа
У границама обухвата плана детаљне регулације фабрике воде «Власинка» у К.О. Топли До,
Општина Сурдулица, не постоје електроенергетски
објекти „Електромреже – Србије“. Према плану
развоја преносног система Републике Србије до
2027 год и Плану инвестиција Електромреже Србије
у обухвату и непосредној близини граница Плана
није планирана изградња инфраструктуре и објекта
која би била у власништву Електромрежа Србије.
У границама обухвата Плана под надлежношћу огранка „Електродистрибуција Сурдулица“
постоји изграђен електроенергетски објекат напонског нивоа ТС 35/10 кV испред саме фабрике питке
воде Власинка - Топли До која се напаја 35 kV ваздушним водом из ТС 35/10 kV Промаја. Из ове ТС
се напаја ТС 10/0,4 kV која се налази у саставу
објекта фабрике и из које се напајају сви остали помоћни објекти и потрошачи унутар обухвата Плана.
ВН и НН мрежа је изграђена подземним водовима, а
у свему како је приказано на графичком прилогу:
Лист број 5. Мреже и објекти инфраструктуре – енергетика и телекомуникације.
Према плану детаљне регулације фабрике
воде “Власинка“ не планира се изградња нових електроенергетских објеката и осталих 10 kV и 0,4
кV напојних водова. Свака градња, реконструкција
или измештање електроенергетских објеката унутар
обухвата Плана условљена је „Правилником о
техничким нормативима за изградњу подземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV
до 400 kV.
Планирање потреба за електричном енергијом извршено је према техничким препорукама
бр.14 (Пословна заједница Електродистрибуције
Србије). Трасе напојних водова су делом у тротоарском делу саобраћајница у земљаном рову дубине
0,8 метара на постељици од ситнозрнасте земље или
песка. На местима преласка кабла преко пута или
повећаног механичког напрезања поставити кабловску канализацију. Трасе каблова су у јавној површини, у тротоарском делу саобраћајница. При
изградњи саобраћајница на потребним местима
поставити довољан број кабловских канала за
каблове свих потребних напонских нивоа, како би
се касније избегло прекопавање.
Инсталисана снага у трафостаници је дефинисана конкретном наменом објекта, по захтеву
инвеститора, а на основу врсте, категорије и локаци-
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је потрошача, као и потребне снаге за исте. Планирати и проширење напојних капацитета припадајућих ТС 35/10 kV и ТС 10/0,4 kV а у складу са планом развоја и проширења капацитета фабрике.
Мрежа 0,4 kV je кабловска са типом PP00-A
и пресеком дефинисаним главним пројектом за сваки објекат и намену појединачно. Из планираних
ТС-а са поља јавне расвете предвидети јавну расвету која би осветљавала коловоз, приступне и сервисне саобраћајнице, као и за пратеће садржаје.
Инсталацију осветљења саобраћајница извести у
простору тротоара. Избор врсте и висине стубова и
типова светиљки препушта се пројектанту инсталације осветљења где је потребно водити рачуна о
уградњи украсних расветних стубова који ће одговарати амбијенту.
2.3.2. Телекомуникациона мрежа
У границама обухвата плана детаљне
регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О. Топли
До, Општина Сурдулица, постоји изграђена
телекомуникациона инфраструктура.
С обзиром на топографске карактеристике
простора,
основу
инфраструктуре
телекомуникационе мреже представља оптички
кабл који се завршава у самом објекту фабрике,
мобилна телефонија и дигитални системи преноса
(SDH технологије), чији капацитети нису
ограничени и могу задовољити будуће потребе
развоја.
Овим Планом је дозвољена измена и
измештање постојећих телекомункационих објеката
или каблова на планираној траси линијских
инфраструктурних објеката.
Такође
се
планира
монтирање
телекомуникационе опреме нове генерације и
полагање
телекомункационе
инфраструктуре
перспективног капацитета, уз локалне саобраћајне
правце, којом се омогућују најзахтевнији и
најсавременији телекомуникациони сервиси. Овим
Планом у границама обухвата је предвиђена, а све у
зависности од развоја пословног капацитета, замена
и модернизација приступних уређаја и остале
активне и пасивне телекомункационе опреме.
Осталим радовима који се планирају унутар
обухвата Плана не сме доћи до угрожавања
механичке стабилности и техничких карактеристика
телекомункационих објекта и каблова, као ни до
угрожавања
нормалног
функционисања
телекомункационог саобраћаја и мора увек бити
обезбеђен адекватан приступ ради њиховог
одржавања.
Планирани
развој
телекомуникационе
инфраструктуре и привод биће условљени према
конкретној намени објекта по захтеву инвеститора,
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а на основу врсте, категорије и локације планираних
објеката и капацитета, у свему према издатим
условима надлежног предузећа Телекома Србије.
Уколико дође до укрштања или паралелног
вођења осталих подземних инсталација са ТТ
инсталацијама морају се поштовати минимална
растојања у слкаду са правилником о захтевима за
утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућа средства и
заштитне зоне и начина извођења радова приликом
изградње објекта и то:
Врста објекта

Хоризон- Вертикалтална у- на
даљ. (m)
удаљ.(m)
и
0.4
0.4

Гасовод
средњег
ниског притиска
Енергетски кабл до 10
kV
Енергетски кабл преко
10kV
Вододводне цеви
Цевоводи одводне канализације

0.5

0.5

1

0.6

3
0.6

0.3
0.5

Циљ планирања изградње оваквог типа
приступне мреже нове генерације НГН мрежа треба
да обезбеди дигиталне линије различитих протока,
брзи приступ интернету, интегрисани пренос гласа,
података и видео сигнала, бежичне приступне мреже, једноставно одржавање и експлоатацију, компактност и поузданост.
Водоснабдевање
Извориште
Извориште подземних вода "Власинка" обухвата два експлоатациона бунара: EXPLO-1 и
EXPLO-2. Бунари су изведени у периоду од 20132014. године и према Елаборату о резервама подземних вода оверене су количине од 3L/s "Б" категорије за бунар EXPLO-1 и 0,5 L/s "Б" категорије за
бунар EXPLO-2.
Према Правилнику о начину одређивања и
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (“Сл. гласник РС”, бр.92/08) и на
основу “Елабората о зонама санитарне заштите
изворишта подземних вода "Власинка" у Топлом
Долу на Власини израђеног од стране Рударскогеолошког факултета Универзитета у Београду,
2017. год, а у циљу заштите воде од намерног или
случајног загађивања, као и од других штетних
дејстава која могу трајно утицати на исправност
2.3.3.
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воде и издашност изворишта, успостављене су
следеће зоне санитарне заштите:
- зона непосредне заштите (I зона);
- ужа зона заштите (II зона), и
- шира зона заштите (III зона).
Прва зона заштите око бунара EXPLO-1 и
фабрике воде "Власинка" успостављена је на површини од 2,3ха и ограђена заједничком оградом, док
је око бунара EXPLO-2 успостављена на површини
од 113m2 и такође ограђена. Границе непосредне
зоне заштите дефинисане су координатама преломних тачака на графичком прилогу: Лист број 7. Зоне
заштите подземних изворишта „Власинка“. У овој
зони је дозвољен приступ само овлашћеним лицима
које ће одредити власник предузећа. Изузетно,
приступ се може дозволити лицима која се у оквиру
стручног усавршавања упознају са радом система и
о истом се мора водити строга евиденција.
За ужу зону заштите одређен је део сливног
подручја око изворишта у облику полигона површине око 38ха, чије границе су ван границе овог
Плана, т.ј. само северном границом дели плански
обухват на део који је у и ван уже зоне санитарне
заштите. Северна и западна граница ове зоне поклапа се са северном и западном границом шире зоне
санитане заштите. У ужој зони дозвољено је
коришћење земљишта у пољопривредне сврхе, уз
строго контролисано коришћење хербицида,
пестицида и ђубрива. Ужа зона заштите чини
површину земљишта под санитарним надзором на
којој није дозвољена изградња објеката, постављање
уређаја и вршења радњи које могу на било који
начин загадити воду.
Простор шире зоне санитарне заштите има
облик полигона површине око 1450ха, а граница је
дефинисана са шеснаест (16) преломних тачака. У
овој зони забрањена је изградња индустријских или
других објеката чије отпадне воде и друге отпадне
материје из технолошког процеса производње могу
угрозити извориште. Такође је забрањено коришћење земљишта и вршење других делатности које би
могле да угрозе здравствену исправност воде на
изворишту. Обухват Плана је ван шире зоне заштите. У ужој зони заштите не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и
то:
1) трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде;
2) производња, превоз и манипулисање опасним
материјама и материјама које се не смеју директно или индиректно уносити у воде;
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3) комерцијално складиштење нафте и нафтних
деривата;
4) испуштање отпадне воде и воде која је служила
за расхлађивање индустријских постројења;
5) изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;
6) експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина;
7) неконтролисано депоновање комуналног отпада,
хаварисаних возила, старих гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити
загађујуће материје испирањем или цурењем;
8) неконтролисано крчење шума;
9) изградња и коришћење ваздушне луке;
10) површински и потповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни
слој, осим ако ти радови нису у функцији водоснабдевања;
11) одржавање ауто и мото трка;
12) стамбена изградња;
13) употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог
стајњака;
14) употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
15) узгајање, кретање и испаша стоке;
16) камповање, вашари и друга окупљања људи;
17) изградња и коришћење спортских објеката;
18) изградња и коришћење угоститељских и других
објеката за смештај гостију;
19) продубљивање корита и вађење шљунка и песка;
20) формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.
У зони непосредне заштите изворишта не
могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге
делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:
1) изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности које се односе на зону II;
2) постављање уређаја, складиштење опреме и
обављање делатности који нису у функцији водоснабдевања;
3) кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница,
прилаз возилима на моторни погон која нису у
функцији водоснабдевања, коришћење пловила на
моторни погон, одржавање спортова на води и купање људи и животиња;
4) напајање стоке;
5) узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања.
Непосредна и ужа зона санитарне заштите (I
и II зона) се обележавају видљивим ознакама, сачињеним од постојаног материјала. Ознаке се постав-
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љају на месту улаза саобраћајнице и пешачке стазе
у зону санитарне заштите, као и на погодној одабраној локацији на граници зоне санитарне заштите
ван коридора саобраћајнице и пешачке стазе, на
начин да омогућава обавештеност пролазника о
приступању зони санитарне заштите.
Ознака треба да има облик правоугаоника
димензија 1000×800 mm и поставља се на два метална стуба минималне висине 1600 mm.
На ознаци се исписује хоризонтално и вертикално центриран текст чији садржај и величина зависи од врсте зоне санитарне заштите која се обележава, и то:
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗОНЕ I
Реч: „ЗОНА” словима величине 75 mm, испод које
са размаком између редова 50 mm стоје речи: „НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ” словима величине 75 mm,
испод којих са размаком између редова од 50 mm
стоји реч: „ЗАБРАЊЕН” словима величине 75 mm,
испод које са размаком између редова од 50 mm
стоје речи: „ПРИСТУП НЕЗАПОСЛЕНИМ” словима величине 75 mm, испод којих са размаком између редова од 50 mm стоји реч: „ИЗВОРИШТЕ” словима величине 75 mm, испод које са размаком између редова од 50 mm словима величине 75 mm, стоји
назив изворишта, тј. у конкретном случају „ВЛАСИНКА” .
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗОНЕ II
Реч: „ОПРЕЗ” словима величине 75 mm, испод које
са размаком између редова 50 mm стоји реч: „ЗОНА” словима величине 75 mm, испод које са размаком између редова 50 mm стоје речи: „УЖЕ ЗАШТИТЕ” словима величине 75 mm, испод којих са
размаком између редова 50 mm стоји реч:
„ИЗВОРИШТЕ” словима величине 75 mm, испод
које са размаком између редова од 50 mm словима
величине 75 mm, стоји назив изворишта, тј. у конкретном случају „ВЛАСИНКА”
Основна боја ознаке је бела, а слова су црвене боје.
а)

б)
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Трасе цевовода приказане су на графичком
прилогу: Лист број 6. Мреже и објекти инфраструктуре – Водовод и канализација“
Потребно је хидрантску мрежу затворити у
прстен ради сигурности у снабдевању. У складу са
потребама вршиће се доградња водоводне мреже, на
основу техничке документације. Водоводну мрежу
треба опремити довољним бројем затварача,
испуста и осталим арматурама потребним за његово
лако одржавање и правилно функционисање, а
такође обезбедити довољне количине и довољан
притисак за санитарне и противпожарне потребе.
Минимална дубина укопавања цеви је 1,2m од врха
цеви.
Изглед ознака зона санитарне заштите
изворишта подземних вода „Власинка”:
а – I зона; б – II зона (димензије на слици су у mm)
У циљу обезбеђења информација о динамици
захватања подземних вода из водозахватних објеката потребно је осигурати мерење експлоатационих
количина воде одговарајућим мерачем (водомер) и
мерење вишка воде помоћу прелива, као што је
прописано актуелним Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18др.закон) и пратећим правилницима и уредбама. У
оквиру изворишта подземних вода „Власинка” мерења нивоа подземних вода и количине захваћених
подземних вода су аутоматизована и врше се опремом којом су бунари опремљени, односно електромагнетним водомерима уграђеним на потисном цевоводу.
С обзиром да се подземне воде из предметног изворишта користе за пиће, њихов квалитет је
обавезно пратити перманентно. Без обзира на ограничени карактер потенцијалних жаришта загађења,
неопходно је систематски реализовати израду периодичних („А” и „Б” обима) и комплетних физичкохемијских анализа („В” обима) на начин како је
прописано Правилником о хигијенској исправности
воде за пиће („Сл. лист СРЈ” бр. 42/98 и 44/99).
У случајевима наиласка неких загађења у
повећаним или недозвољеним концентрацијама
потребно је ургентно спровести допунска специјална осматрања квалитета вода као хидродинамичког
режима.
Водоводна мрежа
На планском подручју изведено је неколико
посебних водоводних мрежа, различитих намена и
профила: мрежа санитарне воде, мрежа за процес
производње као и хидрантска мрежа за противпожарну заштиту.

Kанализација
На подручју Плана планиран је и изведен
сепаратни канализациони систем. Канализациона
мрежа за употребљене воде изграђена је до постројења за пречишћавање отпадних вода, лоцираног на
катастарској парцели бр.1569/3 КО Топли до, у
урбанистичкој целини "В". Пречишћена вода
испушта се у реку Врлу. Пре испуштања обавезна је
контрола квалитета пречишћене воде, која не сме
угрозити квалитет реке Врле.
Атмосферске воде са кровних и осталих
условно чистих површина посебном канализационом мрежом одводе се до потока Турска долина у
који се испуштају без претходног третмана.
Трасе постојећих мрежа приказана су Лист
број 6. Мреже и објекти инфраструктуре – Водовод
и канализација.
Доградња канализационих мрежа оба система решаваће се паралелно са новопланираним наменама у комплексу, израдом техничке документације. Пожељно је нове мреже полагати у оквиру
регулационог појаса планираних саобраћајница
2.4.

Систем прикупљања и евакуација отпада

Технологија евакуације комуналног отпада
заснива се на примени судова - контејнера
запремине 1100 литара - габаритних димензија 1,37
x 1,45 x l,70m.
Судове за смеће поставити ван јавних
површина у обухвату сваке локације у посебно
изграђеним или назначеним просторима за дневно
депоновање смећа.
Просторије за смеће - смећаре, граде се као
засебне, затворене просторије, без прозора, са
вештачким осветљењем, једним точећим местом са
славином и холендером, Гајгер-сливником и
решетком у поду, ради одржавања хигијене
просторије.
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За отворене платое, судове поставити на
ограђеним
бетонираним
или
асфалтираним
платоима визуелно скриваним зеленилом или на
други начин, са падом max 2,0%, без степеника ради
могућег гурања.
За депоновање отпадака неорганског састава,
нпр. папира, картонске амбалаже, PET амбалаже и
сл, ради вршења рециклаже, препорука је набавка
судова од 5m3 и поставити их у складу са напред
наведеним нормативима. Њихово пражњење се
врши према склопљеном уговору са овлашћеном
службом за одвоз.
Потребно је обезбедити директан и несметан
приступ возила површини за смеће.
Уколико у тренутку решавања депоноваља и
евакуације отпада постоји неко савременије решење
организације у оквиру надлежног Јавног предузећа
треба прихватити њихов став, уз претходну
сагласност санитарне инспекције.
Уређење слободних површина
У оквиру Плана, а у складу са општом
концепцијом организације уређења и коришћења
простора које се разрађују, подизање нових зелених
површина се не планира. Обавеза инвеститора је да
у оквиру своје грађевинске парцеле обезбеди
потребан минимум зелене површине која треба да
се оплемени и снабде потребним мобилијаром за
угоднији и хуманији живот.
Уколико контактна зона грађевинске парцеле
није са зоном заштитног зеленила формирати зелене
површине у парцели у износу мин.10% површине.
Ове површине планирати као апсорпционе појасеве
за заштиту околине.
У зонама делатности пожељно је пратеће
зеленило унутар комплекса од четинарских врста
као што су: Picea omorica, Picea pungens, Picea abies. Такође је могуће озелењавање високим
лишћарима, као што су: Аcer platanoides, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior "Globosa", Platanus x acerifolia.
2.5.

2.6.

Заштита подземних изворишта „Власинка“

2.6.1. Зоне санитарне заштите изворишта
Решењем Министарства здравља РС из
2008.године, за извориште „Власинка“ успостављене су зоне санитарне заштите каптираних извора.
Планско подручје је у оквиру успостављене зоне
шире санитарне заштите (III зона) изворишта у Јаковом Долу.
Истражно-експлоатационим радовима и
формирањем нових бунара изворишта су промењена и за њих су Елаборатом о зонама санитарне
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заштите изворишта подземних вода „Власинка“ у
Топлом Долу на Власини (бунари EXPLO-1 и EXPLO2) дефинисане зоне санитарне заштите нових објеката. Већи део планског подручја је обухваћен зоном непосредне заштите (I зона) – ограђен комплекс
фабрике воде са експлоатационим бунаром EXPLO1 и део око експлоатационог бунара EXPLO-2. Јужни део планског подручја је у зонама уже и шире
санитарне заштите (II и III зона).
Зона непосредне заштите (зона строгог надзора), обухвата простор најмање 10м око водозахватног објекта, када због надзирања и одржавања
у овој зони борави стално запослена особа и ова
зона са свим постројењима и инсталацијама мора се
оградити. Када у овој зони не борави стално запослена особа мора се обухватити простор најмање 3,0
м око водозахватних објеката. У овој зони приступ
је дозвољен само овлашћеним лицим акоје ће одредити власник предузећа а изузетно приступ се може
дозволити лицима која се у оквиру стручног усавршавања упознају са радом система и о истом се мора водити строга евиденција.
Око једног дела изворишта који обухвата
истражно-експлоатациони бунар EXPLO-1 и фабрику воде „Власинка“ већ је успостављеназона непосредне заштите. Овај простор је ограђен и приступ
је дозвољен овлашћеним лицима. Ова зона је дата
координатама ограђеног простора. Истражноексплоатациони бунар EXPLO-2 налази се изван
ограђеног подручја фабрике воде „Власинка“ али је
ограђен заштитном оградом у радијусу већем од
3,0м одмах након израде бунара а у циљу спречавања приступа неовлашћеним лицима. И ова зона је
одређена координатама ограђеног подручја. Ове
зоне непосредне заштите налазе се на к.п.бр. 1738 и
1699 КО Топли До.
Ужу зону заштите (зона ограничења) мора
да буде довољна да обезбеди воду на изворишту од
микробиолошког, хемијског, радиолошког и других
видова загађења. За ужу зону заштите одређује се
део сливног подручја око изворишта које не може
да буде краће од 500м (у правцу узводно од природног тока подземних вода). Ужа зона обухвата део
сливног подручја око изворишта која је одређена
полигоналном линијом чије су преломне тачке дате
координатама.У овој зони је дозвољено коришћење
земљишта у пољопривредне сврхе, уз строго контролисано коришћење хербицида, пестицида и
ђубрива. Ужа зона санитарне заштите чини површину земљишта под санитарним надзором на којој
није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које могу на било који начин
загадити воду.
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Шира зона заштите (зона надзора) обухвата
цело сливно подручје и не може бити краћа од 1000
м од водозахватног објекта у правцу тока подземних
вода. Ова зона заштите је одређена полигоналном
линијом чије су преломне тачке дате координатама.
У овој зони забрањена је изградња индустријских
или других објеката чије отпадне воде и друге
отпадне материје из технолошког процеса производње могу угрозити извориште. Забрањено је коришћење земљишта и вршење других делатности
које би могле да угрозе здравствену исправност воде на изворишту.
2.6.2. Обележавање зона санитарне заштите
Непосредна и ужа зона санитарне заштите (I
и II зона) се обележавају видљивим ознакама, сачињеним од постојаног материјала. Ознаке се постављају на месту улаза саобраћајнице и пешачке стазе
у зону санитарне заштите, као и на погодној одабраној локацији на граници зоне санитарне заштите
ван коридора саобраћајнице и пешачке стазе, на
начин да омогућава обавештеност пролазника о
приступању зони санитарне заштите.
Ознака треба да има облик правоугаоника
димензија 1000×800 mm и поставља се на два метална стуба минималне висине 1600 mm.
На ознаци се исписује хоризонтално и вертикално центриран текст чији садржај и величина зависи од врсте зоне санитарне заштите која се обележава, и то:
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗОНЕ I
Реч: „ЗОНА” словима величине 75 mm,
испод које са размаком између редова 50 mm стоје
речи: „НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ” словима величине 75 mm, испод којих са размаком између редова
од 50 mm стоји реч: „ЗАБРАЊЕН” словима величине 75 mm, испод које са размаком између редова од
50 mm стоје речи: „ПРИСТУП НЕЗАПОСЛЕНИМ”
словима величине 75 mm, испод којих са размаком
између редова од 50 mm стоји реч: „ИЗВОРИШТЕ”
словима величине 75 mm, испод које са размаком
између редова од 50 mm словима величине 75 mm,
стоји назив изворишта, тј. у конкретном случају
„ВЛАСИНКА”
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗОНЕ II
Реч: „ОПРЕЗ” словима величине 75 mm,
испод које са размаком између редова 50 mm стоји
реч: „ЗОНА” словима величине 75 mm, испод које
са размаком између редова 50 mm стоје речи: „УЖЕ
ЗАШТИТЕ” словима величине 75 mm, испод којих
са размаком између редова 50 mm стоји
реч:„ИЗВОРИШТЕ” словима величине 75 mm,
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испод које са размаком између редова од 50 mm
словима величине 75 mm, стоји назив изворишта, тј.
у конкретном случају „ВЛАСИНКА”
Основна боја ознаке је бела, а слова су црвене боје.
а)

б)

Изглед ознака зона санитарне заштите изворишта
подземних вода „Власинка”:
а – I зона; б – II зона (димензије на слици су у mm)
У циљу обезбеђења информација о динамици
захватања подземних вода из водозахватних објеката потребно је осигурати мерење експлоатационих
количина воде одговарајућим мерачем (водомер) и
мерење вишка воде помоћу прелива, као што је
прописано актуелним Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18др.закон) и пратећим правилницима и уредбама. У
оквиру изворишта подземних вода „Власинка” мерења нивоа подземних вода и количине захваћених
подземних вода су ауматизована и врше се опремом
којом су бунари опремљени, односно електромагнетним водомерима уграђеним на потисном цевоводу.
С обзиром да се подземне воде из предметног изворишта користе за пиће, њихов квалитет је
обавезно пратити перманентно. Без обзира на ограничени карактер потенцијалних жаришта загађења,
неопходно је систематски реализовати израду периодичних („А” и „Б” обима) и комплетних физичкохемијских анализа („В” обима) на начин како је
прописано Правилником о хигијенској исправности
воде за пиће („Сл. лист СРЈ” бр. 42/98 и 44/99).
У случајевима наиласка неких загађења у
повећаним или недозвољеним концентрацијама
потребно је ургентно спровести допунска специјална осматрања квалитета вода као хидродинамичког
режима.
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Посебни услови којима се површине и
објекти јавне намене чине приступачним
особама са инвалидитетом, у складу са
стандардима приступачности
Омогућити неометано и континуално
кретање лица са посебним потребама у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградњу објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 22/2015).
У складу са стандардима приступачности
осигурати услове за несметано кретање и приступ
особама за инвалидитетом на следећи начин:
− на свим прелазима висинску разлику између
тротоара и коловоза неутралисати обарањем
ивичњака;
− мин. ширине рампи за приступ објектима морају
бити 90cm, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%),
− избегавати различите нивое пешачких простора, а
када је промена неизбежна, савладавати je и
рампом поред степеништа.
2.7.

Посебни захтеви, услови и прописи које је
потребно испунити за издавање одобрења
за изградњу
Осим општих принципа и параметара
дефинисаних Законом, Правилником и Планом
приликом спровођења кроз ''Информацију о
локацији" и "Локацијски услови", одређују се
следећи додатни критеријуми:
− Нови изграђени објекти морају својим изгледом,
габаритом,
спратношћу,
материјалима
и
положајем према регулационој и грађевинској
линији имати позитивне амбијенталне и
архитектонске
карактеристике
савремене
архитектуре;
− Реализација објеката високоградње је дозвољена
да се одвија по фазама;
− Реализација
објеката
инфраструктуре
и
саобраћајница је могуће да се одвија по фазама.
2.8.

Амбијенталне
целине
културноисторијског значаја
У простору обухваћеном Планом нема
утврђених као ни евидентираних непокретних
културних добара.
2.9.

2.10. Општи услови о заштити животне средине
од различитих видова загађења
Према усвојеној Одлуци о изради Плана
детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О.
Топли До, општина Сурдулица, бр.350-52/2017-01,
донете од стране Скупштине општине Сурдулица на
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седници одржаној 12.03.2018. године у члану 9
приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину.
2.11. Општи услови заштите природе
На основу решења издатог од стране Завода
за заштиту природе Србије (03 бр. 020-1748/2 од
01.08.2018.год), границе Плана су део простора
еколошки значајног подручја „Власина“ бр. 88
(према Уредби о еколошкој мрежи Републике
Србије).
На планском подручју забрањују се активности које могу:
− да утичу на загађење ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода (посебно реке Врле са
притокама Турска долина, Виљокоштрица и Дебелска долина);
− да угрозе живи свет шума, река и пашњака, која
су станишта већег броја врста биљака, животиња,
птица и риба;
− да доведу до битнијих промена морфологије терена и настанка развоја инжењерско-геолошких
процеса и појава, као и негативних утицаја на реку Врлу;
− да наруше постојећи режим површинских и подземних вода без поседовања одговарајуће документације и претходно прибављених мишљења,
услова или сагласности надлежних институција.
Забрањено је уништавање и нарушавање
станишта као и уништавање и узнемиравање дивљих врста. Сачувати свако вредно стабло, групу
стабала, као и шумскикомплекс који окружује грађевинске објекте а који може бити део заштитног
зеленог појаса. Сечу одраслих примерака
дендрофлоре свести на најмању могућу меру и то
уз прибављање сагласности надлежних институција.
Забрањено је испуштање отпадних вода и
одлагање свих врста отпада у водотокове.
Забрањено је извођење истражних бушења и
хидротехничких радова без поседовања одговарајуће документације и претходно прибављених
мишљења, услова или сагласности надлежних
институција.
Приликом извођења радова:
− ископано земљиште, хумус и сл. депоновати засебно како би се искористило за санацију терена
након завршетка извођења планираних радова;
− спроводити систематско прикупљање и депоновање чврстог отпада који се јавља у процесу
градње и боравка радника у зони градилишта
(амбалажа од хране, други чврсти отпаци...);
− предвидети мере како би се спречило изливање
горива, мазива и других штетних и опасних ма-
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терија у земљиште, површинске и подземне воде.
Грађевинске материјале за планиране радове
набављати од овлашћених фирми за продају грађевинског материјала. Након окончања извођења
планираних радова уклонити сав грађевински материјал, отпад и опрему са предметних локација.
У случају акцидената, одмах почистити контаминирану површину, уклонити загађени слој
земљишта и омогућити његово одношење на депонију. О акцидентним ситуацијама обавестити надлежне инспекцијске службе.
2.12. Општи услови о заштити животне средине
од различитих видова загађења
Према усвојеној Одлуци о изради Плана
детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О.
Топли До у Општини Сурдулица („Службени гласник Града Врања, број 9 од 20.03.2018.год), чл. 9,
приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину.
2.13. Општи услови и мере заштите живота и
здравља људи и заштите од елементарних
непогода
У оквиру граница Плана не планирају се
садржаји који негативно утичу на квалитет воде,
ваздуха и тла, као и на стварање прекомерне буке.
При изградњи објеката обавезна је примена
свих прописа, смерница и стручних искустава за
заштиту људи и материјалних добара. Сходно томе,
неопходно је посветити посебну пажњу даљем
планирању и развијању комплекса фабрике воде
„Власинка“, а пре свега, посебно обратити пажњу
на поштовање превентивних мера у оквиру
одговарајућих зона санитарне заштите.
2.13.1. Заштита од елементарних непогода
У поступку спровођења Плана, приликом
издавања Информације о локацији и Локацијских
услова обавезна је примена свих прописа, смерница
и стручних искустава као и Уредбе о организовању
и функционисању цивилне заштите ("Службени
гласник РС", бр.21/92).
Објекти морају бити реализовани у складу
са:
− Правилником о техничким нормативима за
електричне
инсталације
ниског
напона
("Службени лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и 28/95)
и
− Правилником о техничким нормативим за заштиту
објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист
СРЈ", бр.11/96).
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− Заштита становништва и материјалних добара од
ратних разарања обезбеђује се према:
− Закону о одбрани ("Сл. гл. РС", бр. 116/07, 88/09,
88/09-др.закон, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18) и
− Уредби о организовању и функционисању
цивилне заштите ("Сл. гласник РС", бр. 21/92).
На предметном подручју забрањена је
употреба технологија које могу угрозити окружење.
На површинама јавне намене обавезна је употреба
атестираних инфраструктурних објеката и мрежа, а
њихова уградња мора бити извршена од стручних и
овлашћених лица.
2.13.2. Заштита од земљотреса
Подручје Плана, спада у VIII зону степена
MCS. Ha поменутом подручју није било
катастрофалних потреса, али се не искључује
могућност јачих удара.
Основну меру заштите од земљотреса
представља примена принципа асеизмичког
пројектовања
објеката,
односно
примена
сигурносних стандарда и техничких прописа о
градњи на сеизмичким подручјима.
Ради заштите од потреса, објекти морају
бити
реализовани
и
категорисани
према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу
објеката високоградње у сеизмичким подручјима
("Службенн лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83,
21/88 и 52/90).
2.13.3. Заштита од пожара
Објекти морају бити изведени према
одговарајућим
техничким
противпожарним
прописима, стандардима и нормативима у складу
са:
− Законом о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”,
бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон),
− Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (“Сл. гласник РС”, бр. 54/15),
− Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/18),
− Правилником о техничким нормативима за
приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објекта повећаног
ризика од пожара (“Сл. лист СРЈ”, бр.8/95),
Основне мере заштите од пожара су:
− Ради заштите од пожара да буде омогућено
кретање интервентних возила (ватрогасна возила,
хитна помоћ, милицијска кола) планирањем
потребне ширине саобраћајница:
− за двосмерни саобраћај 6,0 m са потребним
радијусом мин.7,0 m, а да као најудаљенија
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тачка објекта од постојеће саобраћајнице не
буде већа од 25,0 m,
− Обезбедити довољне количине воде за гашење
пожара,
− При изградњи објеката поштовати прописе из
противпожарне заштите,
− Растојање између објеката мора бити тако да
спречи преношење пожара са објеката на објекат и
омогући приступ сваком објекту појединачно,
− Лако запаљиве и експлозивне материје потребно
је складиштити на прописан начин уз
одговарајућу сагласност и мере заштите.
III
3.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Урбанистички параметри

3.1.1. Грађење под условима одређеним Планом
Урбанистички параметри дефинисани су на
нивоу намене (целине) и односе се на све објекте у
граници обухвата Плана. Целине су одређене према
заједничким правилима уређења и грађења.
Изградњу објеката треба ускладити са важећом законском регулативом у области изградње уз
поштовање параметара и правила грађења дата овим
Планом и важећих техничких прописа.
На планском подручју могућа је изградња
само објеката у функцији фабрике за експлоатацију
воде са пратећом инфраструктуром, а у складу са
планираном наменом и према правилима уређења и
грађења.
Индекс заузетости парцеле (з) је однос
између бруто површине под објектом и површине
грађевинске парцеле помножен бројем 100. Бруто
површина под објектом је хоризонтална пројекција
габарита приземља објекта на парцелу.
Индекс изграђености (и) је однос између
бруто развијене грађевинске површине свих етажа
корисног простора и површине парцеле. Надземне
гараже, техничке просторије и слично, рачунају се у
површину корисних етажа и не редукују се.
Подземне етаже, техничке просторије,
оставе, комуникације и маневарски простор гаража
не улазе у обрачун површине корисних етажа.
Сви услови изградње појединачних парцела
дати планом, у случају спајања парцела, остају исти
за сваку појединачну парцелу, без обзира да ли су
парцеле које се спајају у једној или више зона,
стварни параметри изградње, остају као изведена
величина из свих услова сваке од спојених парцела.
3.1.2. Општи услови за новопланиране објекте
Новопланирани објекти требају да одражавају савремен приступ пројектовању уз поштовање
природног амбијента, технолошкох карактеристика
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објекта и правила грађења дата појединачно за карактеристичне целине.
Максималне висине дефинисане правилима
грађења, односе се на висину слемена код косих
кровова, односно висину венца код равних и кровова са нагибом кровних равни мањим од 10%.
Дозвољена спратност објекта за производњу
и административно-управни део је П+2.
Дозвољава се изградња и приземних објеката
са галеријом уколико процес производње или
организација то захтевају. Спратна висина објекта
одређује се технолошким захтевима.
Максимална висина објекта је до 12,0м.
Дозвољена висина за рекламне стубове је 30,0m.
Радне настрешнице испред производне хале улазе у
бруто квадратуру објекта.
Коефицијент заузетиости парцеле 60%.
Међусобно одстојање више објеката на парцели је
најмање половине висине суседног објекта. Може
бити и мања у случају изричитог технолошког
услова и под условом да не угрожава
функционисања суседног објекта.
Кота приземља објекта који је пословне намене може бити максимално 0,1m виша од коте
приступног тротоара. Дозвољава се изградња манипулативне пларформе за утовар камиона.
Дозвољава се фазна градња свих објеката.
3.1.3. Услови за формирање грађевинске парцеле
Положај парцеле је утврђен регулационом
линијом у односу на јавне површине и разделним
границама парцеле према суседима. Парцела мора
имати директан колски приступ на јавну саобраћајну површину, као и прикључке на комуналну
инфраструкгуру, уређење манипулативног простора, обезбеђено паркирање и посебне ограђене површине са посудама за прикупљање отпада.
Дозвољено је формирање грађевинских парцела спајањем или дељењем катастарских парцела и
делова катастарских парцела у складу са Правилником и дефинише се пројектом парцелације/ препарцелације.
Површина грађевинске парцеле зависи од
делатности.
3.1.4. Правила и услови за друге и помоћне
објекте на парцели
Дозвoљена је изградња пратећих објеката на
парцели везаних за процес производње (складишта,
магацини, компресорксе станице, портирнице, просторије за особље и сл.) уз поштовање параметара
везаних за парцелу.
Спратност пратећих објеката је до П максималне висине до 5,0 m. Међусобна удаљеност два
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објеката на истој парцели износи најмање половину
висине вишег објекта.
3.1.5. Паркирање на парцели
Дозвољено је паркирање свих врста возила
искључиво на парцели. Паркинге и манипулативне
површине предвидети у оквиру парцела. Простор за
паркирање у оквиру грађевинске парцеле одређује
се на основу норматива: 1 паркинг место на 15 запослених. У зависности од намене објекта предвидети
и паркинге за камионе са потребним манипулативним путевима и површинама.
3.1.6. Ограђивање грађевинских парцела
Дозвољено је ограђивање појединачних зона
искључиво транспарентном оградом висине од 1,4
m до 2,2 m, коју је могуће озеленити садњом зимзелених пузавица.
Дозвољава се преграђивање функционалних
целине с тим да висина унутрашње ограде не може
бити виша од висине спољне ограде.
Дозвољава се формирање заштитних звучних
и визуелних баријера између технолошких целина, с
тим да се за формирање баријера користе природни
материјали са пожељним озелењавањем.
Урбанистичко
и
архитектонско
обликовање
У фази пројектовања потребно је урадити
геолошка испитивања терена, која ће дефинисати
дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту
суседних објеката и инфраструктуре.
У току извођења радова и при коришћењу
објекта, водити рачуна о техничким и еколошким
условима на суседним парцелама, као и о
безбедности објеката изграђених на њима (при
ископу темеља, одводњавању површинске воде,
гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др).
Објекте пројектовати у складу са наменом
али у спрези са природним амбијентом и
ограничењима, локалним потребама и условима.
3.2.

Мере енергетске ефикасности изградње
Сви новопланирани објекти морају да задовољавају прописе везане за енергетску ефикасност
објеката (Правилник о енергетској ефикасности
зграда ("Службени гласник РС", бр. 61/11). Овим
правилником ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава
објеката високоградње, као и енергетски захтеви за
нове и постојеће објекте.
Енергетска својства и начини израчунавања
топлотних својстава утврђују се за стамбене зграде
са једним станом; стамбене зграде са два или више
станова; управне и пословне зграде; зграде
3.3.
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намењене образовању и култури; зграде намењене
здравству и социјалној заштити; зграде намењене
туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и
рекреацији; зграде намењене трговини и услужним
делатностима; зграде мешовите намене; зграде за
друге намене које користе енергију.
Енергетска ефикасност зграде је остварена
ако су обезбеђени минимални услови комфора
садржани у Правилнику, а при томе потрошња
енергије за грејање, хлађење, припрему топле
санитарне воде, вентилацију и осветљење, не
прелази дозвољене максималне вредности по
m2 садржане у Правилнику.
При пројектовању термотехничких система
потребно је предвидети елементе система грејања,
климатизације и вентилације са високим степеном
корисности, у складу са Правилником. Системе
централног грејања потребно је пројектовати и
изводити тако да буде омогућена централна и
локална регулација и мерење потрошње енергије за
грејање.
3.3.1. Мере енергетске ефикасности градње за
планиране објекте
Приликом пројектовања објеката неопходно
је обратити пажњу на оријентацију и функционални
концепт зграде у циљу коришћења природе и
природних ресурса предметне локације, пре свега
енергије сунца, ветра и околног зеленила. Потребно
је обратити пажњу на топлотно зонирање зграде,
односно груписати просторије у згради у складу са
њиховим температурним захтевима; зоне са вишим
температурним захтевима пројектовати тако да
могу максимално
да
искористе
природне
потенцијале локације.
Приликом пројектовања предвидети облик
зграде којим се може обезбедити што је могуће
енергетски ефикаснији однос површине и
запремине омотача зграде у односу на климатске
факторе и намену зграде. Потребно је обезбедити
максимално коришћење природног осветљења, као
и коришћење пасивних добитака топлотне енергије
зими, односно заштите од прегревања у току лета
адекватним засенчењем. Предвидети систем
природне вентилације (вентилациони канали,
прозори, врата, други грађевински отвори) тако да
губици топлоте у зимском периоду и топлотно
оптерећење у летњем периоду буде што мање.
Предвидети одговарајућу термичку масу за
постизање топлотног комфора у зимском и летњем
периоду - повећати термичку инерцију објекта.
Потребно је применити висок квалитет топлотне
изолације целокупног термичког омотача (у складу
са постојећим стандардима и прописима). Највеће
допуштене вредности коефицијената пролаза
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топлоте Umax [W/(m2×K)], елемената термичког
омотача зграде, односно елемената између две
суседне термичке зоне, садржане су у Табели 3.4.1.3
Правилника.
Структуру и омотач објекта предвидети тако
да се омогући максимално коришћење пасивних и
активних соларних система. У случају коришћења
падавина, подземне и отпадне воде за потребе
заливања, спољне употребе, грејања и хлађења
зграде, техничке просторије (резервоар и пумпно
постројење) које се користе, уколико су укопане не
урачунавају се у индекс заузетости парцеле.
3.4. Општи услови изградње инфраструктурних мрежа
Све инфраструктурне мреже налазиће се у
регулационом појасу саобраћајница са распоредом
који је дефинисан планом сваке инфраструктурне
мреже. Промена положаја инфраструктурних мрежа
у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, а не сматра се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним
растојањима код паралелног полагања и укрштања
инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити
реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима
(капацитетима), у зависности од потреба, али по
постојећим трасама.
Могуће је полагање инфраструктурних
мрежа кроз земљиште осталих намена због услова
прикључења објеката, а уз сагласност власника
(корисника) земљишта о праву службености
пролаза.
Уколико се приликом изградње нових саобраћајница постојеће инфраструктурне мреже (електроенергетска, гасоводна, тт) нађу у делу коловоза (испод саобраћајница), неопходно је извршити
њихово измештање или одговарајућу заштиту.
Уколико се нађу у осталом земљишту, извршити
њихово
измештање
у
регулациони
појас
саобраћајнице.
3.5.

Правила грађења
инфраструктуру

за

водопривредну

3.5.1. Водоснабдевање
Димензионисање водоводне мреже одредити
на основу хидрауличког прорачуна, Узимајући у
обзир потребну количину воде за гашење пожара, у
складу са законским прописима.
Минимална дубина укопавања цеви водовода
је 1,20 m од врха цеви до коте терена, а падови
према техничким нормативима и прописима, у
зависности од пречника цеви.
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Противпожарна заштита се омогућава
уградњом противпожарних хидраната на водоводној
мрежи тако да се евентуални пожар на сваком
објекту може гасити са најмање два хидранта. Цеви
морају бити минималног пречника Ø 100 mm.
Прикључне везе за објекте треба да задовоље
потребне
количине
за
санитарном
и
противпожарном водом. Уколико се хидрантска
мрежа напаја водом недовољног притиска
(минимално потребни притисак је 2,5 бара) обавезна
је уградња уређаја за повишење притиска.
Врста и класа цевног материјала за
водоводну мрежу, треба да испуни све потребне
услове у погледу очувања физичких и хемијских
карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове
заштите од спољних утицаја, како у току самог
полагања и монтаже, тако и у току експлоатације.
Избор грађевинског материјала од кога су начињене
цеви,
пад
цевовода
и
остале
техничке
карактеристике, препуштају се пројектанту на
основу хидрауличког прорачуна.
Монтажу цевовода извршити према пројекту
са свим фазонским комадима и арматуром. Након
монтаже извршити испитивање цевовода на пробни
притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити
испирање и дезинфекцију цевовода. Високе тачке
поставити тако да се ваздух може ослобађати преко
прикључака, хидранта или ваздушних вентила.
За ниске тачке омогућити испирање.
Нагиб цеви прати нагиб коловоза с тим што
је за нагибе преко дозвољених потребно осигурати
цевовод од клизања.
Број и распоред противпожарних хидраната
одредити на основу Закона о заштити од пожара и
Правилника о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара.
Приликом паралелног вођења цевовода или
његовог укрштања са постојећим објектима
инфраструктурних
мрежа
треба
поштовати
међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.
3.5.2. Каналисање
Избор грађевинског материјала од кога су
начињене канализационе цеви, пад цевовода и
остале техничке карактеристике, препушта се
пројектанту на основу хидрауличког прорачуна и
услова на терену.
За контролу рада канализације и могућност
благовремене интервенције: на месту вертикалног
прелома цевовода, на месту промене хоризонталног
правца пружања цевовода и на месту улива бочног
огранка, предвидети ревизионе силазе.
Радове, око ископа рова, разупирања зидова
рова, полагања и међусобног повезивања цеви,
затрпавања цевовода и рова песком и ископаним
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материјалом, испитивања цевовода и пуштања у
рад, извршити на основу важећих техничких
прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.
Приликом паралелног вођења цевовода или
његовог укрштања са постојећим објектима
инфраструктурне
мреже
треба
поштовати
међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.
Забрањено је упуштање употребљених вода у
канализацију за атмосферске воде и обрнуто.
IV ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
Лист бр.1
Катастарско-топографска подлога са
границом обухвата Плана.........................Р 1:1000
Лист бр.2
Режим
коришћења
земљишта....................................................Р 1:1000
Лист бр.3
Планирана
намена
површина.....................................................Р 1:1000
Лист бр.4
Саобраћај, регулација и нивелација са
грађевинским линијама...........................Р 1:1000
Лист бр.4.1а. Уздужни профил – приступни пут –
јавна саобраћајница – С1.....................Р 1:200/2000
Лист бр.4.1б. Попречни профил – приступни пут –
јавна саобраћајница – С1..........................Р 1:100
Лист бр.4.2. Уздужни профил – сеоскии пут –
некатегорисани пут – С2.....................Р 1:200/2000
Лист бр.4.3. Уздужни профил – приступни пут –
интерна саобраћајница – С3................Р 1:200/2000
Лист бр.4.4. Уздужни профил – приступни пут –
интерна саобраћајница – С4................Р 1:200/2000
Лист бр.4.5. Уздужни профил – приступни пут –
интерна саобраћајница – С5................Р 1:200/2000
Лист бр.4.6. Уздужни профил – прилазни пут –
С7...........................................................Р 1:200/2000
Лист бр.4.7. Уздужни профил – приступни пут –
интерна саобраћајница – С8................Р 1:200/2000
Лист бр.5
Мреже и објекти инфраструктуре–
енергетика и телекомуникације....................Р 1:1000
Лист бр.6
Мреже и објекти инфраструктуре–
водоснабдевање и каналисање...................Р 1:1000
Лист бр.7
Зоне санитарне заштите изворишта
„Власинка“........................................................Р 1:2500
V АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ДЕО ПЛАНА
Прилог бр. 1. Координате површина јавне намене
Прилог бр. 2. Координате темена саобраћајнице С1
са елементима за обележавање кривина
Прилог бр. 3. Координате граница зона санитарне
заштите
VI ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА
Одлука о изради планског докуметна
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- Одлука о изради Плана детаљне регулације
фабрике воде „Власинка“ у К.О. Топли До, општина
Сурдулица, бр.350-52/2017-01 од 12.03.2018. год.;
- Одлука о изради Плана детаљне регулације
фабрике воде „Власинка“ у К.О. Топли До, општина
Сурдулица („Службени гласник Града Врања“, број
9 од 20.03.2018.год.
Извод из планских докумената вишег реда
- Извод из Усклађеног Просторног плана општине
Сурдулица, Реф. карта бр. 1: Намена простора
- Извод из Усклађеног Просторног плана општине
Сурдулица, Шем. приказ 2.21: Топли До
- Извод из Детаљног урбанистичког плана фабрике
воде „Топли До“ – намена површина
Списак коришћене документације за израду
Плана
- Просторни план подручја посебне намене Власина
(„Службени гласник РС“ бр.133/04);
- Усклађени просторни план Општине Сурдулица
(„Службени лист града Врања“, бр.34/12);
- Детаљни урбанистички план фабрике воде „Топли
До“ („Сл.гласник Пчињског округа“, бр.11/95);
- Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта
подземних вода „Власинка“ у Топлом Долу на Власини (бунари EXPLO-1 и EXPLO-2);
- Главни пројекат: Далековод 35 kV ТС Промаја Фабрика питке воде Топли До;
- Извод из Пројекта за грађевинску дозволу за
доградњу компресорске станице у оквиру комплекса фабрике воде „Власинка“ на к.п.бр.1738 К.О.
Топли До, Сурдулица, 3 - Пројекта хидротехничких
инсталација, цртеж: Ситуација – постојеће стање
хидротехничка инсталација од маја 2017.год.
Услови и подаци надлежних предузећа и организација
- Министарство здравља, Сектор за инспекцијске
послове, Одељење санитарне инспекције, Одсек за
санитарни надзор Врање, број: 530-53-696/2018-10;
датум:28.06.2018.год.;
- Телеком Србија, Дирекција за технику, сектор за
фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и
изградњу мреже Ниш; деловодни број: А334265636/2-2018 датум: 29.06.2018. год.;
- ЈВП„Србијаводе“ Београд, ВПЦ„Морава“ Ниш,
број: 5978/1 од: 02.07.2018.год.
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације
у Врању, 09/11/3 број: 217-8670/18-1; датум:
02.07.2018.год.;
- Републички сеизмолошки завод, број: 02-390/2018;
датум: 09.07.2018.год.;
- „Електромрежа Србије“ Београд, Дирекција за
техничку подршку преносном систему, Сектор за
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високонапонске водове, број: 130-00-UTD-003616/2018-002; датум: 26.07.2018.год.;
- Завод за заштиту природе Србије, 03 број: 0201748/2; датум: 01.08.2018.год.
- Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, П број 3126-4 од
20.09.2018.године
Извештаји са седница комисије за планове
- Оглас за Рани јавни увид поводом израде Плана
детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О.
Топли До, општина Сурдулица са интернет странице (www.surdulica.org.) oд 29.05.2018.год.;
- Извештај о обављеном раном јавном увиду у План
детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О.
Топли До, општина Сурдулица, број: 350-24/201803 од 25.06.2018.год.;
- Закључак са седнице Комисије за планове СО-е
Сурдулица, број: 06-38/2018-01 од 02.07.2018.год.;
- Извештај о стручној контроли Нацрта Плана
детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О.
Топли До, општина Сурдулица, број: 06-66/2018-01
од 03.10.2018.год;
- Оглас за Јавни увид у Нацрт Плана детаљне
регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О. Топли
До, општина Сурдулица са интернет старнице
(www.surdulica.org.) oд 08.10.2018.године;
-Примедба у току трајања јавног увида Нацрта
Плана детаљне регулације фабрике воде „Власинка“
у К.О. Топли До, општина Сурдулица, број: 03 35041/18 од 19.10.2018.године;
- Став обрађивача по приспелој примедби, број:
828/11 од 09.11.2018.године;
- Извештај о обављеном јавном увиду у План
детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О.
Топли До, општина Сурдулица, број: 06-88/18-01 од
22.11.2018.год;
Мишљења и сагласности
- Мишљење Завода за заштиту природе о
испуњености услова заштите природе, 03 број: 0201748/4 од 24.12.2018.године;
Обавештење
Министарства
одбране
о
усклађености са условима и захтевима за
прилагођавање потребама одбране земље (акт П
број 3126-4 од 20.09.2018.год.), број: 3126-6/2018 од
25.01.2019.год.
VII СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План се директно спроводи, без даље урбанистичке разраде.
Овај План представља плански основ за:
А/ издавање локацијске дозволе. Издаје је
надлежни општински орган у складу са одредбама
овог Плана. Локацијске дозволе као основ за
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добијање одобрења за изградњу могу се издавати за
цело грађевинско подручје из Плана.
Б/ издавање грађевинске дозволе. Издаје је
надлежни општински орган на основу техничке
документације у складу са одредбама овог Плана.
В/ прибављање земљишта. У Плану, у
текстуалном делу и графичком прилогу бр 2. „Режим коришћења земљишта“, дефинисане су
површине грађевинског земљишта, што је основ за
прибављање земљишта, са циљем привођења истог
намени.
Грађевинску дозволу издаје надлежни
општински орган на основу техничке документације
и ситуационог решења сваке грађевинске парцеле, а
у складу са одредбама овог Плана.
Правила изградње и регулације се дефинишу
појединачно за сваку грађевинску целину.
У текстуалном делу Плана и графичком
прилог .2 Режим коришћења земљишта и Лист бр. 4.
Саобраћај, регулација и нивелација са грађевинским
линијама дефинисано је грађевинско земљиште
јавне намене, што је основ за прибављање земљишта за јавне намене у циљу решавања имовинских
односа (саобраћајнице) и доношење Одлуке о
проглашењу грађевинског земљишта јавне намене.
На основу дефинисане границе грађевинског
земљишта јавне намене, могућа је парцелација и
препарцелација грађевинског земљишта остале
намене на начин предвиђен Законом.
Усвајањем Плана детаљне регулације
фабрике воде“Власинка“ у К.О. Топли До, општина
Сурдулица, на седници Скупштине општине
Сурдулица, Детаљни урбанистички план фабрике
воде „Топли До“ („Службени гласник Пчињског
округа“, бр.11/95) престаје да важи.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Плана детаљне регулације фабрике воде
„Власинка“ у К.О. Топли До, општина Сурдулица је
оверен потписом председника и печатом Скупштине општине Сурдулица и урађен је у 4 (четири) аналогна и 4 (четири) дигитална примерка, од којих се
два аналогна и два дигитална примерка налазе у
Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-равне послове општине Сурдулица, а по један аналогни и по један дигитални
примерак код наручиоца Плана: Предузеће за производњу и промет воде “Власинка”д.о.о.Београд и
обрађивача Плана.
Права на непосредан увид у донет План
детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О.
Топли До, општина Сурдулица имају правна и физичка лица на начин и под условима које ближе
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прописује министар надлежан за послове урбанизма.
План детаљне регулације фабрике воде „Власинка“ у К.О. Топли До, општина Сурдулица ступа на снагу

осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
22.03.2019.године,број:350-41/2018-01

Уторак.02.април.2019.године.

Решење доставити: именованима, ОШ „Вук
Караџић“ У Сурдулици, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.
IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-4/19-01

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

162.
На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања „,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК
КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ
I
Разрешава се дужности члана Школског
одбора у Основној школи „Вук Караџић“ У
Сурдулици, због истека мандата, и то:
-из реда запослених:
1. Виолета Станковић, професор разредне наставе,
2. Негован Вучковић,
3. Симионка Џонић,
-из реда родитеља:
1. Момчило Ракић,
2. Виолета Александров-Ђокић,
3. Бобан Станојковић,
-из реда локалне самоуправе:
1. Миљан Тасић из Сурдулице,
2. Станица Миловановић из Алакинца,
3. Никола Лукић из Сурдулице.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.

163.
На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања „,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК
КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ
I
За чланове школског одбора у Основној
школи „Вук Караџић“ у Сурдулици, на период од 4
године именују се, и то:
-из реда запослених:
1. Добрила Стојковић,
2. Негован Вучковић,
3. Жаклина Станојковић,
-из реда родитеља:
1. Драгутин Станковић,
2. Миљана Клејић.
3. Марија Рамановић.
-из реда локалне самоуправе:
1. др Александра Иванов Ташић,
2. Микан Илић,
3. Оливера Максимовић.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.

III
III
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Решење доставити: именованима, ОШ „Вук
Караџић“ у Сурдулици, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.

Решење доставити: именованима, ОШ „Пера
Мачкатовац „у Сурдулици, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.

IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-2/19-01

IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-14/19-01

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

164.
На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117.става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања „,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕРА
МАЧКАТОВАЦ“ У БЕЛОМ ПОЉУ
I
Разрешава се дужности члана Школског
одбора у Основној школи „Пера Мачкатовац“ у
Белом Пољу, због истека мандата, и то:
-из реда запослених:
1.Снежана Иванчов,
2.Жарко Станисављевић,
3.Милица Димитријевић,
-из реда родитеља:
1.Наташа Велиновић,
2.Биљана Белић,
3.Слађан Радојичић,
-из реда локалне самоуправе:
1. Mарина Станковић из Белог Поља,
2. Биљана Милошевић из Белог Поља,
3. Никола Стојановић из Белог Поља.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.
III

165.
На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања „,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕРА
МАЧКАТОВАЦ“ У БЕЛОМ ПОЉУ
I
За чланове школског одбора у Основној
школи „Пера Мачкатовац “ у Белом Пољу, на
период од 4 године именују се, и то:
-из реда запослених:
1. Милица Димитријевић из Сурдулице, ул. Томе
Ивановића бр.80,
2. Марина Војиновић из Сурдулице, ул. Змај Јовина
бр.3,
3. Ненад Станковић из Масурице,
-из реда родитеља:
1. Драгана Михајловић из Загужања,
2. Тамара Станојевић из Загужања,
3. Ивана Стојанов из Загужања,
-из реда локалне самоуправе:
1. Биљана Милошевић из Белог Поља,
2. Сузана Станковић из Белог Поља,
3. Игор Вељковић из Белог Поља.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.
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III
Решење доставити: именованима, ОШ „Пера
Мачкатовац“ у Белом Пољу, приложити уз
седнички материјал и архиви ради евиденције.

III
Решење доставити: именованима, ОШ „Бора
Станковић “ у Јелашници, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.

IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-11/19-01

IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-5/19-01

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

166.

167.

На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања „,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је

На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања „,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БОРА
СТАНКОВИЋ“ У ЈЕЛАШНИЦИ
I
Разрешава се дужности члана Школског
одбора у Основној школи „Бора Станковић“ у
Јелашници,због истека мандата, и то:
-из реда запослених:
1. Слађан Јаначковић, професор техничког и
информатичког образовања,
2. Горан Јоцић, професор физичког васпитања,
3. Љиљана Трајковић, професор разредне наставе,
-из реда родитеља:
1. Ивана Станковић, из Јелашнице
2. Александра Мемедовић, из Јелашнице,
3. Оливера Цветковић,из Јелашнице
-из реда локалне самоуправе:
1. Божидар Ивановић из Јелашнице,
2. Јовица Ковачевић из Јелашнице,
3. Славица Стојановић из Јелашнице.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БОРА
СТАНКОВИЋ“ У ЈЕЛАШНИЦИ
I
За чланове школског одбора у Основној
школи „Бора Станковић“ У Сурдулици, на период
од 4 године именују се, и то:
-из реда запослених:
1. Слађан Јаначковић,
2. Горан Јоцић,
3. Бора Стојановић,
-из реда родитеља:
1. Туркијан Зенуловић из Јелашнице,
2. Александра Мемедовић из Јелашнице.
3. Татјана Митић из Јелашнице.
-из реда локалне самоуправе:
1. Божидар Ивановић из Јелашнице,
2. Јовица Ковачевић из Јелашнице,
3. Славица Стојановић из Јелашнице.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.
III
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Решење доставити: именованима, ОШ „Бора
Станковић“ у Јелашница, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.
IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-1/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

III
Решење доставити: именованима, ОШ
Академик
Ђорђе
Лазаревић“
на
Власини
Округлици, приложити уз седнички материјал и
архиви ради евиденције.
IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-3/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

168.
На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања „,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „АКАДЕМИК
ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“ НА ВЛАСИНИ
ОКРУГЛИЦИ
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора у Основној школи „Академик Ђорђе
Лазаревић“ на Власини Округлици, због истека
мандата, и то:
-из реда запослених:
1. Слађана Стојилковић, професор енглеског језика,
2. Винка Милутиновић, наставник биологије и
хемије,
3. Душица Златановић, наставник разредне наставе.
-из реда родитеља:
1. Биљана Михајловић, економиста,
2. Емилија Миленковић,
3. Родољуб Милошевић, електро-инсталатер.
-из реда локалне самоуправе:
1. Милан Јањић,
2. Далиборка Станковић,
3 Сребран Илић,
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.
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169.
На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања „,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „АКАДЕМИК
ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“ НА ВЛАСИНИ
ОКРУГЛИЦИ
I
За чланове Школског одбора у Основној
школи „Академик Ђорђе Лазаревић“ на Власини
Округлици, на период од четири године именују се,
и то:
-из реда запослених:
1. Ненад Ђорђевић, наставник физичког васпитања
2. Верица Пешић, наставник математике и физике
3. Душица Златановић, наставник разредне наставе.
-из реда родитеља:
1. Биљана Михајловић, економиста,
2. Емилија Миленковић, електротехничар рачунара,
3. Родољуб Милошевић, електро-инсталатер.
-из реда локалне самоуправе:
1. Милан Јањић,
2. Далиборка Станковић,
3 Сребран Илић.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.
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III
Решење доставити: именованима, ОШ
„Академик Ђорђе Лазаревић“ на Власини
Округлици, приложити уз седнички материјал и
архиви ради евиденције.
IV.
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 17-9/19-01

Уторак.02.април.2019.године.

III
Решење доставити: именованима, ОШ
„Свети Сава“ у Божици, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.
IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-13/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
170.

171.

На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16. др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања„,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је

На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16. др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања„,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“
У БОЖИЦИ
I
Разрешава се дужности члана Школског
одбора у Основној школи „Свети Сава“ у Божици,
због истека мандата, и то:
-из реда запослених:
1. Силвана Величков,
2. Игор Стојковић,
3. Снежана Бонев,
-из реда родитеља:
1. Марија Рангелов,
2. Љиљана Младенов,
3. Јасмина Михајлов.
-из реда локалне самоуправе:
1. Слободан Алексов,
2. Цана Стојнев,
3. Татјана Станишев.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ
САВА“ У БОЖИЦИ
I
За чланове Школског одбора у Основној
школи „Свети Сава“ у Божици, на период од 4
године именују се, и то:
-из реда запослених:
1. Силвана Величков,
2. Жарко Димитријевић,
3. Снежана Бонев,
-из реда родитеља:
1. Марија Рангелов,
2. Љиљана Младенов,
3. Јасмина Михајлов.
-из реда локалне самоуправе:
1. Слободан Алексов,
2. Цана Стојнев,
3. Татјана Станишев.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.
III
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Решење доставити: именованима, ОШ
„Свети Сава“ у Божици, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.

Решење доставити: именованима, ОШ „Иво
Лола Рибар“ у Клисури, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.

IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-10/19-01

IV.
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-12/19-01

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

172.

173.

На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16. др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања„,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је

На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
1., става 2. , става 13. и става 15. , члана 117. става 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.36.став 1. тачка 32. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“,
бр.25/08 и „Сл.гл.града Врања „,бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 22.03.2019.год, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ИВО ЛОЛА
РИБАР“ У КЛИСУРИ
I
Разрешава се дужности члана Школског
одбора у Основној школи „Иво Лола Рибар „ у
Клисури, због истека мандата, и то:
-из реда запослених:
1. Драгана Стојковић,
2. Зорица Спиридонова,
3. Далибор Јорданов,
-из реда родитеља:
1. Драган Миладиновић,
2. Дарко Гмитров,
3. Раша Костов.
-из реда локалне самоуправе:
1. Славко Борисов,
2. Бојан Марков,
3. Делча Зарев.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ИВО ЛОЛА
РИБАР“ У КЛИСУРИ
I
За чланове школског одбора у Основној
школи „Иво Лола Рибар“ у Клисури, на период од 4
године именују се, и то:
-из реда запослених:
1. Далибор Јорданов,
2. Тамара Јовановић,
3. Ивана Величковић,
-из реда родитеља:
1. Дарко Гмитров,
2. Раша Костов,
3. Драган Миладиновић
-из реда локалне самоуправе:
1. Бојан Марков,
2. Спасов Јорданка,
3. Зарев Делча.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику „Града
Врања“.

III
III
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Решење доставити: именованима, ОШ „Иво
Лола Рибар “ у Клисури, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.
IV
Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 022-9/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
174.
На основу члана 3. Закона о раду („Сл.гл.РС
„ , бр. 24/05,61/05,54/09, 32/12, 75/14, 13/17-Одлука
УС , 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење), члана
32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС„, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), члана 36. став 1. тачка 9.
Статута Општине Сурдулица ( „Сл.гл.Пчињског
одкруга„ , бр. 25/08 и 16/2011), Скупштина општине
Сурдулица
на
седници
одржаној
дана
22.03.2019.године , донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЈП „
ВОДОВОД „ СУРДУЛИЦА
I
Даје се претходна сагласност на предлог
Правилника о раду ЈП-у „Водовод„ Сурдулица
бр.719/1 од 25.02.2019.године , на који је сагласност
дао Надзорни одбор на седници одржаној дана
25.02.2019.године, а који ће бити донет од стране
надлежног органа након добијања претходне
сагласности оснивача.
Правилник о раду ЈП-у „ Водовод „ је саставни део
Закључка.
II
Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града „ Врања „.
Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи
Закључак број 110-17/18-01 од 16.12.2018.године.
III
Закључак
доставити:
Ј.П.“Водовод
„Сурдулица, приложити уз седнички материјал и
архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 110-4/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

Уторак.02.април.2019.године.

175.
На основу члана 68. и 100. Закона о заштити
животне средине („Сл.гл.РС“ бр.135/04,36/09, 36/09др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС, и 14/16,
76/18 и 95/18-др.закон), члана 36. став 1. тачка 7.
Статута Општине Сурдулица („Сл.гл.РС“,бр.25/08 и
16/2011), Одлука о отварању Буџетског фонда за
заштиту животне средине („Сл.гласник Града
Врања“
бр.36/16), Закона о накнадама за
коришћење јавних добара („Сл.гл.РС“,бр.95/148) по
прибављеној сагласности Министарства заштите
животне средине Републике Србије бр. 401-0000080/2019-02 од 21.03.2019.године,
Скупштина
Општине Сурдулица на седници одржаној дана
22.03. 2019. године, доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2019. ГОДИНЕ
1. Овим Програмом утврђује се намена и
начин коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Сурдулица (у
даљем тексту: Фонд) планираних у буџету општине
Сурдулица за 2019.годину, намењених за
реализацију планова, програма, пројеката и других
активности у области
заштите и унапређења
животне
средине
на
територији
општине
Сурдулица.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма,
у укупном износу од 41.000.000,00
динара,
финансираће се из:
- Прихода из буџета општине Сурдулица као и
- других извора у складу са законом,
3.Обавезе по склопљеним уговорима за
реализацију програма и пројеката-које су доспеле у
2018.години, а нису исплаћене пружаоцима услуга и
Обавезе за које је спроведен поступак јавних
набавки или се спроводи поступак јавних набавки, а
склапање уговора и реализација се очекује у 2019
.години, програми и пројекти који су планирани
Програмом коришћења средстава за 2018.годину, а
реализоваће се у 2019.години.
4. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма,
у складу са обавезама локалне
самоуправе
утврђених законима из области заштите животне
средине, користиће се
наменски
за
финансирање:
3.1.
Подстицајних,
превентивних
и
санационих програма и пројеката;
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3.2. Програма и пројеката праћења стања
животне средине (мониторинг);
3.3. Програма заштите и развоја заштићених
природних добара;
3.4. Програми и пројекти у вези управљања
отпадом;
3.5. Научноистраживачких програма и
пројеката;
3.6. Едукације и јачања свести о потреби
заштите животне средине;
3.7. Информисање и објављивање података о
стању животне средине;
3.8. Других активности од значаја за заштиту
животне средине;
3.9. Трошкове реализације програма;
3.1. Подстицајни, превентивни и санациони
програми и пројекти
Планира се реализација пројеката и програма који
се односе на:
- имплементација Програма озелењавања,очување и
унапређење зеленила у функцији заштите животне
средине на територији Општине Сурдулица
(формирање нових зелених пвршина, дрвореда,
замена недостајућих садница из реконструисаних
улица)
- уништавање амброзије на
урбаном делу
територије општине Сурдулица, као и приградским
насељима где је густина становништва највећа, у
циљу заштите и очувању животне средине,
- ажурирање Локалног катастра извора загађења
животне средине,
- заштита природних ресурса воде, ваздуха и
њихова заштита од загађивања,
- мере заштите животне средине које се предузимају
ради спречавања угрожавања животне средине и
здравља људи у ванредним ситуацијама изазване
хемијским удесом,
пројектно и конкурсно финансирање и
суфинансирање пројеката и програма организација
цивилног друштва, невладиних организација и
Јавних предузећа из области заштите животне
средине,
- услов за одрживи развој је заштита животне
средине,
- управљање комуналним системом и заштита
животне средине,
- стратегија из области климатских промена,
-отпадне воде као извор загађивања животне
средине,
- човек и животна средина,
- загађивање и заштита земљишта,
- Програм, акциони и санациони план заштите
животне средине општине Сурдулица,
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- друге потстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте за чијoм се реализацијом укаже
потреба.
За
реализацију
наведених
програма
потписаће се уговори са надлежним јавним
преузећима,
невладиним
организацијама,
овлашћеним стручним и научним организацијама и
установама, након спроведеног
одговарајућег
поступка, а све у складу са обавезама проистеклим
из Закона о заштити животне средине и осталих
прописа из области заштите животне средине.
3.2. Програма и пројеката праћења стања
животне средине (мониторинг)
Планира се реализација законом утврђених
обавеза локалне самоуправе у области мониторинга,
као и других програма и пројеката праћења стања
животне средине:
–праћење квалитета ваздуха,
–праћење нивоа комуналне буке,
–праћење квалитета површинских вода,
–праћење квалитета отпадних вода,
–праћење квалитета вода Власинског језера,
–праћење квалитета земљишта,
–праћење нивоа нејонизујућих зрачења,
–мониторинг воде за пиће јавних чесама на
територији општине Сурдулица
–категоризација и караткеризација отпада градског
сметлишта,
–мерење у ванредним ситуацијама које су настале
као последица хемијског удеса,
–израда Плана квалитета ваздуха на територији
општине Сурдулица,
За реализацију наведених програма и
пројеката закључиће се уговори са овлашћеним
стручним и научним организацијама и установама, а
у складу са законским прописима из области
заштите животне средине.
3.3. Програма заштите и развоја заштићених
природних добара
-Актом Владе Републике Србије Власинско језеро и
његова околина стављено је под заштитом као
предео изузетних одлика под именом „Власина“ и
утврђено је за заштићено природно добро I
категорије (Предео изузетних одлика „Власина“).
У 2019. години ће се разматрати
планови
управљања над заштићеним природним добрима,
као и израда годишњих програма управљача и
финансирање
или суфинансирање реализација
приоритетних програмских активности, а на основу
конкретних пројеката и програма понуђених од
стране управљача
или корисника заштићеног
подручја.
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3.4. Програми и пројекти у вези управљања
отпадом
-У складу са Законом о управљању отпадом
(Сл.гл.РС“,бр.36/09, 88/10 и 14/16)
јединица
локалне самоуправе планира реализацију пројеката
и програма који се односе на:
- Чишћење дивљих депонија са територије општине
Сурдулица и чишћење корита речних токова,
потока, канала-од комуналног отпада, шибља и
растиња,
- Набавка канти запремина 120л и контејнера
1,1м3,као и стубних металних канти, набавка солоканти
- Имплементација активности наведених у Плану
управљања отпадом,
- Подстицање смањења настајања и одвојеног
сакупљања отпада, рециклажа и поновна употреба
отпада, набавка опреме за сакупљање отпада,
За реализацију наведених програма и пројеката
закључиће се уговори са овлашћеним стручним и
научним организацијама и установама, а у складу са
законским прописима из области заштите животне
средине.
3.5. Научноистраживачких програма и пројеката
-Суфинансираће се научно-истраживачки пројекти
из области животне средине за које постоји потреба
и интерес да се реализују на територији општине
Сурдулица, а који дају применљиве научне
резултате у краћем временском периоду, уз
конкретна решења која доприносе заштити и
унапређењу животне средине на територији
општине Сурдулица.
На основу посебног акта председник општине
Сурдулица , а зависно од потреба општине
финансираће се или суфинансирати научноистраживачки пројекти из области животне средине
чији резултати и решења омогућавају решавање
приоритетних проблема и доприносе заштити и
унапређењу животне средине на територији
општине Сурдулица.
3.6. Едукације и јачања свести о потреби заштите
животне средине
-Пропагандне активности, штампање стратешких
докумената и сарадња са васпитно-образовним,
научним установама, јавним предузећима и другим
установама и организацијама у циљу реализације
пројеката везаних за еколошку едукацију и
финансирање активности Службе
за заштиту
животне средине, која ће самостално или у
сарадњи са другим субјектима, организовати или
учествовати
у
предавањима, семинарима,
трибинама,
скуповима,
манифестацијама,
акцијама из области заштите и унапређења
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животне средине и обележавању значајних
датума и догађаја такозвани Еколошки календар
(обухвата све важније догађаје из области заштите
животне средине).
3.7. Информисање и објављивање података о
стању животне средине
-Oдржавање и иновирање Интернет презентације
општине Сурдулица, a у циљу
редовног,
благовременог,
и објективног обавештавања
јавности о стању животне средине, (извештај) као и
обавештењу јавности о стању животне средине
путем средствима јавног информисања mass-medie,
www, f.book...
3.8. Других активности од значаја за заштиту
животне средине
- Реализација
пројеката решавања проблема
отпадних вода на територији општине, као и замена
постојећих мрежа каналзационих система на
територији општине Сурдулица,
- Набавка садница за озелењавање и уређење јавних
и зелених површина,
- Повремене циљане контроле загађења животне
средине на територији општине Сурдулица ради
ефикаснијег рада
општинске
инспекције за
заштиту животне средине и циљаних ненајављених
контрола загађења животне средине (буком,
аерозагађењем, отпадним водама, нејонизујућим
зрачењем и сл.), по потреби, део Програма се
резервише за ову намену,
-измирење доспелих обавеза из претходне године;
- обезбеђење суфинансирања за учешће на
међународним и домаћим конкурсима из области
заштите животне средине;
- набавка потребних материјала и опреме неопходне
за спречавање или отклањање последица које утичу
на заштиту животне средине,
- набавка потребног
материјала , опреме и
средстава за рад инспекције за заштиту животне
средине,
- реализација
пројеката решавања проблема
отпадних вода на територији општине, као и замена
постојећих мрежа каналзационих система на
територији општине Сурдулица,
- чишћење канала и корита водотокова од отпада,
- одржавање, чишћење система за пречишћавање
отпадних вода
- чишћење канала који служе за прихват
атмосферских вода на територији општине
Сурдулица,
- пошумљавање и нега засада на територији
општине Сурдулица,
3.9. Трошкове реализације програма
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4. Уколико се приходи и примања Фонда у току
буџетске године не остварују у планираном износу
расходи ће се остваривати по приоритетима које
утврди Председник општине Сурдулица и то:
обавезе утврђене законом и раније преузете
уговорне обавезе.
У циљу рационалног коришћења финансијских
средстава,
Решењем
Председника
општине
Сурдулица у тачки 3., могу се вршити промене у
намени финансијских средстава.
5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се
увећају за износ неутрошених, наменских средстава
пренетих из претходне године и за износ донација и
прихода из других извора, која ће се користити у
складу са овим програмом.
6. Одељење за Привреду и финансије и Одељење за
урбанизам, стамбенокомуналне, грађевинске и
имовинско-правне послове
Општинске управе
општине
Сурдулица
вршиће финансирање
пројеката на основу уговора или споразума о
финансирању или суфинансирању животне средине,
као и стручне и административно техничке послове
за реализацију истих, а одобрење за финансирање
сваког појединачног програма или пројекта
одобрава Председник општине Сурдулица, ако су
у сагласности са предложеним Програмом
коришћења средстава за 2019.годину.
7. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,
грађевинске и имовинскоправне послове
Општинске управе општине Сурдулица вршиће
избор и надзор Програма и Пројеката и подносиће
пријаве пројеката код Фонда за заштиту животне
средине.
8. На крају периода 01. јануар - 31. децембар
2018.године, уколико буду неискоришћена средства
Буџетског фонда преносе се у наредну годину и
распоређује
у програму коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Сурдулица за 2019.годину у складу са
чланом 10. Одлуке о отварању
Буџетског фонда
за заштиту животне средине општине Сурдулица.
9. Пријаве програма и пројеката за финансирање на
основу расписаног Јавног конкурса достављаће се
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,
грађевинске и имовинско- правне послове
Општинске управе општине Сурдулица а комисија,
коју формира Председник општине Сурдулица , ће
вршити избор програма и пројеката,
ако су у
сагласности
са
предложеним
Програмом
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2019. годину. Комисија за избор
програма и пројеката биће састављена од чланова
Општинске управе општине Сурдулица.
10.Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,
грађевинске и имовинскоправне послове
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Општинске управе Сурдулица може бити наручилац
израде програма или пројекта за финансирање, по
одобрењу председника општине Сурдулица, или по
потреби расписати јавни позив за финансирање или
суфинансирање програма и
пројеката који су
од интерес за општину.
11. Овај Програм ступа на снагу даном доношења
а објавиће се
у «Службеном гласнику града
Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
22.03.2019.године, број: 415-1/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
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Општинско веће општине Сурдулица
176.
На основу члана 57. став 1. Статута општине
Сурдулица (“Сл.гл. Пчињског округа”, бр. 25/08 и
16/11), члана 24, 69. и 70. Закона о заштити животне
средине(„Сл.гл.РС“,бр.135/04,36/09,36/09др.закон,7
2/09-др.закон и 43/11-одлука УС 14/16,76/18 и
95/18-др.закон), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о
заштити ваздуха („Сл .гласник РС,“ бр. 36/09 и
10/13 ), члана 5. Одлуке о приступању континуалној
контроли
праћењу
стања
животне
средине(мониторинг)на
територији
општине
Сурдулица („Сл.гл.града Врања“,бр. 5/10)и члан
15.став 1 тачка 12 Статута општине Сурдулица
(„Сл.гл.Пчињског
округа“,бр.25/08),
по
прибављеној сагласности Министарства заштите
животне средине Републике Србије бр.353-0100115/1/2019-03 од 06.02.2019.године,чл. 15. тачка
11. Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица
(“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 21.03. 2019.год. доноси
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Овим Програмом успоставља се локална
мрежа мерних места за праћење квалитета
ваздуха на територији општине Сурдулица за
2019.годину.
Програмом се одређује број и распоред мерних
места, обим, врста и учесталост мерења
нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији
општине Сурдулица која припада територији
Републике Србије, зони „Србија”, у складу са
чланом 2. став 1. тачка 1. Уредбе о одређивању зона
и агломерација („Службени гласник РС“, број 58/11
и 98/12).
Локације мерних места у локалној мрежи на
територији општине Сурдулица,њихов број и
распоред, као и загађујуће материје које се прате на
појединим мерним местима у локалној мрежи дате
су у Табелама.
Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху
наведене у Табелама врши се фиксним мерењем
нивоа загађујућих материја у локалној мрежи
мерних места на локацијама за континуална фиксна
мерења и наменска мерења, а у складу са прописом
којим се уређују услови за мониторинг и захтеви
квалитета ваздуха.
II.ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА

ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА
2019. ГОДИНУ

Локална мрежа мерних места за праћење
квалитета ваздуха на територији општине
Сурдулица успоставља се овим програмом, а чине је
мерна места за мерење:
Мерна места и динамика узорковања и мерења

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА
1. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације сумпордиоксида ( SO2 ) на два мерна места на
територији општине
Табела
Сумпордиоксид ( SO
2 )
Ред
Задужена
Локација
Округ φ (N)
H
Тип
Загађујуће материје и Динамика
бр.
институц.
(m)
(узорковање и мерења)
λ (E)
1.
Општинска
СурдулицаПЧ 42,69107 479,50 Г
( SO
2 )
управа општине центар града
22,17131
Сурдулица
24- часовна мерења сваки дан током
целе године
2.
Општинска
Индустријско ПЧ 42,70269 448,30 И
( SO
2 )
управа општине насеље Бело
22,15254
Сурдулица
Поље
24- часовна мерења сваки дан током
целе године
2. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације азотдиоксида ( NO2)
на једном мерном месту на територији општине:
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Табела
Азотдиоксид ( NO
Ред
бр.

Задужена
институц.

Локација

Округ

φ (N)

H
(m)

2 )
Тип

Загађујуће материје и Динамика
(узорковање и мерења)

λ (E)
Општинска
управа
општине
Сурдулица

1.

Сурдулицацентар
града

ПЧ

42,69107
22,17131

479,50

Г

( NO

2 )

24- часовна мерења сваки дан током
целе године

3. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације чађи на једном мерном месту на територији
општине:
Табела
Чађ
Ред
бр.

Задужена
институц.

Локација

Округ

φ (N)

H
(m)

Тип

Загађујуће материје и Динамика
(узорковање и мерења)

479,50

Г

(Чађ)

λ (E)
1.

Општинска
управа
општине
Сурдулица

Сурдулицацентар
града

ПЧ

42,69107
22,17131

365 дана у току године

4. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрација суспендованих честица PM10* са анализом тешких
метала (олово (Pb), aрсен (Аs), кадмијум (Cd) и никл(Ni) и PAH-ova изражених преко benzo-(a) piren ,
суспендоване честице PM 2,5 на једном мерном месту на територији општине индустријска зона.
Табела
PM10* са анализом тешких метала (олово (Pb), aрсен (Аs), кадмијум (Cd) и никл(Ni) и PAH-ova
изражених преко benzo-(a) piren
Ред
Задужена
Локација Округ
φ (N)
H
Тип
Загађујуће материје и Динамика
бр.
институц.
(m)
(узорковање и мерења)
λ (E)

1.

Општинска Индустријск
управа општине о насеље
Сурдулица
Бело Поље

ПЧ

42,70269 448,30
22,15254

И

PM10*са анализом тешких метала
(олово (Pb), aрсен (Аs), кадмијум (Cd)
и никл(Ni) , PAH-ova изражених
преко benzo-(a) piren , као и
суспендованих честица PM 2,5
56 дана (осам недеља равномерно
распоређених у току једне године),
током 24часова

5. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације укупних таложних материја УТМ* на једном
мерном месту на територији општине индустријска зона
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Табела
Ред Задужена
бр. институц.

Локација

Округ

φ (N)

УТМ*
H
(m)

Тип

Загађујуће материје и Динамика
(узорковање и мерења)

λ (E)

1. Општинска Индустријск
управа
о насеље
општине Бело Поље
Сурдулица

ПЧ

42,70269 448,30
22,15254

И

УТМ
12 пута (једном месечно у току једне
године)

6. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације BTЕX (бензен, тоулен, етилбензен и ксилен) на
једном мерном месту- индустријска зона
Табела
BTЕX ( бензен, тоулен , етилбензен и ксилен)
Ред Задужена
бр. институц.

Локација

Округ

φ (N)

H
(m)

Тип

Загађујуће материје и Динамика
(узорковање и мерења)

И

BTEX бензен, толуен, етилбензен и
ксилени

λ (E)

1. Општинска Индустријск
управа
о насеље
општине Бело Поље
Сурдулица

ПЧ

42,70269 448,30
22,15254

56 дана у току 24h (осам недеља
равномерно распоређених у току једне
године)

7. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације Амонијак (NH3) на
индустријска зона

једном мерном месту-

Табела
(NH3) ( Амонијак)
Ред Задужена
бр. институц.

Локација

Округ

φ (N)
λ (E)

H
(m)

Тип

Загађујуће материје и Динамика
(узорковање и мерења)
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1. Општинска Индустријск
управа
о насеље
општине Бело Поље
Сурдулица

ПЧ

42,70269 448,30
22,15254

Број -7- Страна-719

И

(NH3)
56 дана у току 24h (осам недеља
равномерно распоређених у току једне
године)

8. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације Хлороводоника (HCl) на једном мерном местуиндустријска зона Бело Поље
Табела
(HCl) Хлороводоника
Ред Задужена
бр. институц.

Локација

Округ

φ (N)

H
(m)

Тип

Загађујуће материје и Динамика
(узорковање и мерења)

λ (E)
1. Општинска Индустријск
управа
о насеље
општине Бело Поље
Сурдулица

ПЧ

42,70269 448,30
22,15254

И
(HCl)
56 дана у току 24h (осам недеља
равномерно распоређених у току једне
године)

9. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације Формалдехида
индустријска зона Бело Поље

на

једном мерном месту-

Табела
Формалдехида (HCHO)
Ред
бр.

Задужена
институц.

Локација

Округ

φ (N)

H
(m)

Тип

Загађујуће материје и Динамика
(узорковање и мерења)

И

Формалдехида
(HCHO)

λ (E)

1.

Општинска Индустријск
управа
о насеље
општине
Бело Поље
Сурдулица

ПЧ

42,70269 448,30
22,15254

56 дана у току 24h (осам недеља
равномерно распоређених у току једне
године)
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- континуална мерења таложних материја
УТМ*
PM10*- концентрација суспендованих честица
PM10* са анализом тешких метала Pb, Cd, Ni i As и
PAH-ova изражених преко benzo-(a) piren
PM 2,5 - концентрација суспендованих честица PM
2,5
Г - градски тип
И - индустријски тип
SO2- сумпор диоксид
NO2
азот диоксид
BTEX - бензен, тоулен, етилбензен и ксилен
HCHO- формалдехиди
(NH3) – амонијак
*HCl- хлороводоник
φ(N) - северна географска ширина
λ(E) - источна географска дужина
H(m) - надморска висина
III.

МЕРЕЊЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јединица локалне самоуправе доноси одлуку
о мерењима посебне намене када постоји основана
сумња да је дошло до загађења ваздуха које може
нарушити здравље људи и животну средину.
IV. ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
О
РЕЗУЛТАТИМА
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
IV.1. Обезбеђивање квалитета података
Мерења квалитета ваздуха, обраду и анализу
података, проверу валидности резултата добијених
мерењем и/или узимањем узорака и интерпретацију
резултата врши овлашћена стручна организација
која је акредитована као лабораторија за
испитивање, односно која испуњава прописане
услове за мерење свих наведених загађујућих
материја и која је акредитована од стране АТС-а
(поседује акредитоване методе мерења) и
овлашћена је од стране министарства надлежног за
послове заштите животне средине.
Стручна организација која врши мониторинг
ваздуха стара се о примени адекватних метода
испитивања, одржавању мерних места, мерних
инструмената са пратећом опремом, опреме за
пријем и пренос података ради обезбеђења
захтева у погледу квалитета података који се
користе за оцењивање квалитета ваздуха. Тумачење
резултата испитивања врши се у складу са Законом
о заштити ваздуха („Сл. гл. РС“, бр. 36/09 и 10/13),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Сл. гл. РС“,бр. 11/10, 75/10 и
63/13).
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На основу вишегодишњих резултата мерења
нивоа загађујућих материја, вршила би се анализа у
циљу праћења просторне и временске расподеле
загађујућих материја и утврђивање тренда
концентрација одређених полутаната у ваздуху.
IV.2. Редовно извештавање
Извештаје
о
извршеним
мерењима,
односно о резултатима контроле квалитета
ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних места,
овлашћена стручна организација доставља Служби
за заштиту животне средине општине Сурдулица .
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
аерозагађења на предвиђеним локацијама.
Податке о квалитету ваздуха из Локалне
мреже као и резултате мерења посебне намене
Служба за заштиту животне средине општине
Сурдулица дужна је да достаља Агенцији за
заштиту животне средине једанпут месечно за
претходни месец, као и годишњи извештај и да
о квалитету ваздуха редовно обавештава јавност
путем електронских и штампаних медија,
односно путем интернета, у складу са законом.
Извештаји се достављају месечно, у року
од 15 дана по истеку претходног месеца.
Годишњи извештај доставља се у року од
30 дана, по истеку календарске године.
Поред напред наведеног, овлашћена стручна
организација је дужна да достави комплетну базу
података извршених мерења свих загађујућих
материја (по напред наведеној динамици), у
електронској форми, Служби за заштиту животне
средине Општинској управи Сурдулица, у року од
30 дана од истека извештајног периода.
V.

Доношење планова квалитета ваздуха
На основу члана 31. Закона о заштити
ваздуха, у зонама и агломерацијама у којима је
ваздух треће категорије, односно када загађење
ваздуха превазилази ефекте мера које се
предузимају, односно када је угрожен капацитет
животне средине или постоји стално загађење
ваздуха на одређеном простору, надлежни орган
јединице локалне самоуправе дужан је да донесе
План квалитета ваздуха са циљем да се постигну
одговарајуће граничне
вредности или циљне
вредности утврђене Уредбом о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл.
РС“,бр.11/10, 75/10 и 63/13). План се доноси на
основу оцене стања квалитета ваздуха и обухвата
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све главне загађујуће материје и главне изворе
загађивања ваздуха који су довели до загађења.
VI.

МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Реализација Програма контроле квалитета
ваздуха на територији општине Сурдулица за
2019. годину обухвата две фазе:
I фаза – Достављање Програма контроле
квалитета ваздуха на територији општине
Сурдулица
за
2019.
годину, надлежном
министарству на сагласност , а након усвајања од
стране Општинског већа општине Сурдулица ;
II фаза – Избор стручне организације, која
је акредитована као лабораторија за испитивање,
односно која испуњава прописане услове за
мерење свих наведених загађујућих материја и
која
поседује
овлашћење
министарства
надлежног за послове заштите животне средине, да
врши мониторинг квалитета ваздуха.
VII.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Мониторинг аерозагађења на мерним
местима одређеним Програмом јединице локалне
самоуправе финансираће се из средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине општине
Сурдулица.
VIII.

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

У складу са чланом 15. став 4. Закона о
заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09
и 10/13) на овај програм прибављена је сагласност
Министарства заштите животне средине Републике
Србије, број: 353-01-00115/1/2019-03 од 06.02.2019
године.
IX. Овај Програм ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у «Службеном гласнику града
Врања».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 21.03.2019. године број: 501- 2/19-03
ПРЕДСЕДНИЦА,
Александра Поповић,с.р.
177.
На основу члана 44. тачка 3. и 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гл.РС„, бр. 129/07,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),
члана 53. тачка 3. и 11. Статута Општине
Сурдулица(„Сл.гл.Пчињског одкруга„ , бр. 25/08 и
16/2011), члана7. Одлуке о отварању буџетског
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фонда за пољопривреду и рурални развоја ( „
Сл.гл.Града Врања „ , бр. 36/16) и претходне
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде број 320-00-1698/201909 од 05.03.2019.године, Председник општине
Сурдулица, донео је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Сурдулица за 2019.годину.
Програм је саставни део Закључка.
II
Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града „ Врања „.
III
Закључак доставити : Одељењу за финансије
и привреду и архиви ради евиденције.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 21.03.2019. године број: 320-13/2019-01.
ПРЕДСЕДНИЦА,
Александра Поповић,с.р.
Градско веће града Врања седница одржана дана
28.03.2019. године.
178.
На основу члана 29. став 1. тачка 4. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 87/2018),
члана 61 Пословниика Градског већа (Службени
гласник града Врања број 20/16)Градско веће града
Врања на седници одржаној 28.03.2019. године, донело је:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ВРАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се привредна
друштва и друга правна лица од посебног значаја за
спровођење мера и задатака заштите и спасавање на
територији града Врања (у даљем тексту: субјекти
од посебног значаја за заштиту и спaсавање).
Члан 2.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и
спасавање у смислу члана 1. ове одлуке су

722-Страна-Број -7-

Ред.
број

Пун назив правног
лица

1.

„Црвени Крст
Врање“

2.

ЈУ „Центар за
социјални рад“

3.

4.

ЈП „Водовод“

ЈКП „Комрад“

5.
„Крушевацпут“

6.

„Развојно Иновациони Систем“
д.о.о

7.

ЈП“Србијашуме“
ШГ „Врање“

8.

„Кавим-Јединство“

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

Седиште и адреса
Врање,
Трг Братства и јединства бр. 22
Врање,
Задарска бр. 2

Врање,
Београдска бр. 63

Уторак.02.април.2019.године.

Делатност
Пружање хуманитарне и
прве медицинске помоћи
Пружање социјалне помоћи

Задатак-мера
цивилне заштите
Збрињавање
угроженог
становништва и
пружање помоћи

Снабдевање водом и одржавање комуналне инфраструктуре
Отклањање последица од елементарних
непогода и других
већих несрећа

Врање,
Трг Братсва и јединства бр. 22

Комунално
уређење

Врање,
Булевар Авноја бр.
4

Изградња и
Одржавање путева

Београд
Карађорђева бр. 5

Мобилни систем одбране од
поплава

Заштита од штетног
дејства воде

Врање,
Партизанска бр. 15

Газдовање шумом

Заштита и спасавање
од пожара и уклањање шумских препрека из речних корита

Врање,
Париске Комуне
б.б.

Превоз путника

Евакуација- превоз

9.

„Здравствени
центар“

Врање,
Ј.Ј.Лунге бр. 1

Здравствена заштита становиштва

10.

„Завод за јавно
здравље“

Врање,
Ј.Ј.Лунге бр. 1

Хигиенско-епидемиолошка
заштита становништва

11.

„Ветеринарска
станица“

Врање,
Маричка бр. 19

Здравствена заштита животиња

12.

„Пољопривредна
саветодавна и
стручна служба“

Врање,
Маричка бр. 1

Пољопривредна заштита

Прва медицинска
помоћ и здравствено
збрињавање повређених
Епидемиолошке мере заштите и асанација
Здравствена заштита
животиња и збрињавање сточног фонда
Заштита биља, предузимање мера од
прекомерне употребе
пестицида и РХБ
заштита

Уторак,02.април.2019.године.
13.

14.

15.

ЈУ
„Спортска хала“
ЈУ „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"
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Врање,
Делатност спортских објекаБулевар Авноја бр. 1 та

Прихват угроженог
становништва

Врање,
Моше Пијаде б.б.

Збрињавање угроженог становништва

Прихватилиште

Врање,
Снабдевање станов„Леон Кондиторс“
Трговина на велико и мало и
Краља Стефана
ништва животним
д.о.о
пружање услуга
Првовенчаног бр. 54
намирницама

Члан 3.
Ангажовање субјеката од посебног значаја за
заштиту и спасавање врши Градски Штаб за ванредне ситуације.
Члан 4.
За спровођење припрема и ангажовање у
извршавању мера и задатака цивилне заштите,
Градско веће уговором обезбеђује накнаду стварних
трошкова.
Члан 5.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и
спасавање дужна су да плански, у складу са својом
делатношћу, прилагоде своје капацитете и организацију за извршавање мера и задатака цивилне заштите.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о одређивању оспособљених правних
лица од знчаја за заштиту и спасавање на територији градда Врања, ( Службени гласник града Врања
број 28/17).
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:28.03.2019.
године, број:06-56/9/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
179.
На основу члана 20. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Службени гласник
града Врања“, број: 5/2017) и члана 15, 61 и 63.
Пословника Градског већа града Врања („Службени
гласник града Врања“, број:20/2016), Градско веће
града Врања, на седници одржаној дана 28.03.2019.
године, разматрало је предлоге за чланство за Ко-

мисију за оцену пројеката из области јавног
информисања за телевизије и донело:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ
ПРОЈЕКАТА
ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ ТЕЛЕВИЗИЈИ
Члан 1.
Именују се чланови Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета града Врања за производњу медијских садржаја намењених телевизији у 2019. години, у саставу:
1.Миодраг Попов, представник Друштва
новинара Војводине,
2.Слободан Радичевић,
представник
Друштва новинара Ниша и
3.Велибор Тодоров, представник Удружења
радио станица РАБ Србија.
Члан 2.
Комисија на првој седници бира председника
Комисије, који координира радом Комисије и води
седнице.
Члановима Комисије припада право на новчану надокнаду за рад у Комисији у појединачном
износу од 10.000,00 динара и право на накнаду путних трошкова.
Између Града Врања и чланова Комисије биће закључен уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 3.
Задатак Комисије је да изврши оцену пројеката у оквиру конкурса за суфинансирање пројеката
из области медијских садржаја намењених телевизији и донесе образложен предлог о додели средстава
из буџета града Врања за 2019. годину за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
телевизије.
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Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од
критеријума.
Члан 4.
Стручне и административно техничке послове за потребе ове Комисије, обављаће Вида Стојановић, самостални саветник за културу.

Уторак.02.април.2019.године.

Имајући у виду напред наведено, Градско веће
града Врања донело је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је
коначно и против њега се не може изјавити жалба,
већ се може покренути управни спор у року од 30
дана од дана пријема решења.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 28.03.2019.
године, број: 06-56/1 /2019-04

Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“ и на званичној интернет страници
града Врања, www.vranje.org.rs.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић, с.р.
180.

Образложење
Сходно одредбама Закона о јавном информисању (Сл.гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 i 12/2016
– аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Службени гласник
града Врања“, број: 5/2017) Градско веће града
Врања расписало је јавни позив за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја намењених телевизији. Текстом огласа упућен је позив
свим новинарским и медијским удружењима, да
предложе чланове конкурсне комисије, као и медијским стручњацима заинтересованим за учешће у
раду Комисије, да писаним путем предложе своје
чланство у Комисији.
У остављеном року, предлог за чланство у
Комисији доставили су:
Удружење радио станица РАБ Србија предложило Велибора Тодорова, члана овог Удружења;
Друштво новинара Ниша предложило је за
свог кандидата за члана Комисије Радичев Слободана, медијског радника;
Друштво новинара Војводине предложило је
за свог кандидата за члана Миодрага Попова, новинара из Београда.
Предлог коалиције новинарских и медијских
удружења није разматран, због неблаговремености
Градско веће разматрало је појединачно сваку пријаву, а узимајући у обзир биографије предложених чланова, као и одредбе Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени
гласник града Врања“, број: 5/2017) донело је Решење о избору Миодрага Попова, представника
Друштва новинара Војводине,.Слободана Радичева,
представника Друштва новинара Ниша, Велибора
Тодорова, представника Удружења радио станица
РАБ Србија Именована лица испуњавају прописане
услове, не обављају јавну функцију, нису у сукобу
интереса, те су се на основу тога стекли услови за
њихово именовање

На основу лана 20. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Службени гласник
града Врања“, број: 5/2017) и члана 15, 61 и 6 3.
Пословника Градског већа града Врања („Службени
гласник града Врања“, број:20/2016), Градско веће
града Врања, на седници одржаној дана 28.03.2019.
године разматрало је предлоге за чланство Комисије
за оцену пројеката из области јавног информисања
за радио, штампане медије, интернет медије и новинске агенције, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ
ПРОЈЕКАТА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ
ЗА РАДИО, ШТАМПАНЕ МЕДИЈЕ, ИНТЕРНЕТ МЕДИЈЕ И НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ
Члан 1.
Именују се чланови Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета града Врања за производњу медијског садржаја за радио, штампане медије, интернет
медије и новинске агенције, у саставу:
1.Ђорђе Ковачевић, новинар,
2.Душан Миљковић, представник Друштва
новинара Ниша и
3. Никола Панић, представник Удружења
радио станица РАБ Србија.
Члан 2.
Комисија на првој седници бира председника
Комисије, који координира радом Комисије и води
седнице.
Члановима Комисије припада право на новчану надокнаду за рад у Комисији у појединачном
износу од 10.000,00 динара и право на накнаду путних трошкова.

Уторак,02.април.2019.године.
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Између Града Врања и чланова Комисије биће закључен уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
Члан 3.
Задатак Комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на Конкурс и донесе образложен
предлог о додели средстава из буџета града Врања
за 2019. годину за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за радио, штампане и
интернет медије и новинске агениције.
Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од
критеријума.
Члан 4.
Стручне и административно техничке послове за потребе ове Комисије, обављаће Вида Стојановић, самостални саветник за културу.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“ и на званичној интернет страници
града Врања, www.vranje.org.rs.
Образложење
Градско веће града Врања расписало је јавни
позив за суфинансирање пројеката из области јавног информисања за радио, штампане и интернет
медије и новинске агенције. Текстом огласа упућен
је позив свим новинарским и медијским удружењима, да предложе чланове конкурсне комисије, као и
медијским стручњацима заинтересованим за учешће
у раду Комисије, да писаним путем предложе своје
чланство у Комисији.
У току поступка благовремено су пристигле
следеће пријаве:
Удружење радио станица РАБ Србија предложило је Пантић Николу.
Друштво новинара Ниша предложило је за
свог кандидата за члана Комисије Душана Миљковића.
Друштво новинара Војводине предложило је
Ђорђа Ковачевића, новинара из Крушевца.
Предлог коалиције новинарских и медијских
удружења није разматран, због неблаговремености.
Градско веће разматрало је појединачно сваку
пријаву, а узимајући у обзир одредбе Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Службени гласник града Врања“, број: 5/2017) донело Решење као у диспозитиву, обзиром да имановани
чланови испуњавају услове законом прописане, односно не обављају јавну функцију и нису у сукобу
интереса.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је
коначно и против њега се не може изјавити жалба,
већ се може покренути управни спор у року од 30
дана од дана пријема решења.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 28.03.2019.
године, број: 06-56-2/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић, с.р.
181.
На основу члана 15, 22, 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 20/2016), Градско веће града
Врања, на седници одржаној дана: 28.03.2019 године, донело je
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ БОРИЛАЧКИХ
ВЕШТИНА - 2019“
Члан 1.
Образује се Организациони одбор манифестације „Дани борилачких вештина – 2019“ у саставу:
председник,
Ненад Ђорђевић, члан Градског већа,
чланови:
1.Бојан Костић, члан Градског већа
2.Јелена Пејковић, секретар Градког већа,
3.Славица Николић, представник карате
клуба Феникс, и
4. Ратко Крстић, представник карате клуба
Врање.
Члан 2.
Задатк Организационог одбора је да организје манифестацију „Карате вештине – 2019“ и
поднесе Извештај Градском већу о спроведеном
програму манифестације са финансијским извештајем.
Члан 3.
Мандат Организационог одбора траје од доношења решења до завршетка фестивала, односно
подношења и усвајања Извештаја из члана 2. овог
Решења.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања”.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:28.03.2019.
године, број:06-56/3/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВРАЊА

182.
На основу члана 44. тачка 5. у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018),
члана 19. Закона о ефикасном коришћењу енергије
(„Службени гласник РС“, број: 25/2013), члана 57.
став 1. тачка 7. Статута града Врања („Службени
гласник града Врања“, број: 37/2018), и члана 6.
Одлуке о успостављању система енергетског
менаџмента града Врања („Службени гласник града
Врања“, број: 5/2019), градоначелник града Врања,
донео је

7. Усмерава и усклађује рад Градске управе,
обвезника система енергетског менаџмента и
заинтересоване јавности у процесу израде
стратешких и планских докумената чија је
израда утврђена законом и овом одлуком;
8. По потреби, учествује и даје упутства и савете
при изради програма и планова енергетске
ефикасности које доносе други обвезници
система енергетског менаџмента;
9. Предузима и друге мере и активности у складу
са законом.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у "Службеном гласнику
града Врања".
Кабинет градоначелника, дана 25.03.2019.године
број:02-73/2019-17
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
др Слободан Миленковић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА
Члан 1.
Именује
се
Данијела
Бандовић,
дипл.инж.арх. запослена у Градској управи града
Врања, за енергетског менаџера у граду Врању,
лиценца број ЕМО 007818, издата од стране
Министарства рударства и енергетике.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Члан 2.
Енергетски менаџер:
Прикупља и анализира податке о начину
коришћења
енергије
обвезника
система
енергетског менаџмента;
Припрема програме и планове енергетске
ефикасности;
Предлаже мере које доприносе ефикасном
коришћењу енергије и учествује у њиховој
реализацији;
Стара се о припреми годишњег извештаја о
остваривању циљева садржаних у програму и
плану енергетске ефикасности;
Израђује елаборат енергетске ефикасности за
објекте у јавној својини Града;
Усмерава и усклађује рад Градске управе и
обвезнике система енергетског менаџмента на
пословима
управљања
производњом,
дистрибуцијом и потрошњом енергије и
активностима које су усмерене ка остваривању
уштеде енергије и унапређењу енергетске
ефикасности;
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183.
На основу члана 57. став 1. тачкс 7. и 16.
Статута града Врања („Службени гласник града
Врања“, број: 37/2018), и члана 8. Одлуке о
успостављању система енергетског менаџмента
града Врања („Службени гласник града Врања“,
број: 5/2019), градоначелник града Врања донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ
ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Савет за енергетску ефикасност града
Врања именују се:
1. Славољуб Стојменовић, дипл.инжењер архитектуре, помоћник градоначелника за урбанистичке, имовинско правне, комуналне и
инспекцијске послове, члан Савета.
2. Саша Пешић, инжењер шумарства, помоћник
градоначелника за обновљиве изворе енергије, члан Савета.
3. Бобан Станковић, дипл.ек. Градска управа
града Врања, члан Савета.
4. Горан Петровић, директор ЈП Нови дом
Врање, члан Савета.
5. Горан Петровић, дипл.инж.грађ. ЈП Водовод
Врање, члан Савета.
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6. Бранислав Пешић, дипл.инж. елек, ЈП Урбанизам и изградња Врање, члан Савета.
7. Срђан Станковић, дипл.инж.маш. Градска
управа града Врања, члан Савета.
Члан 2.
Савет за енергетску ефикасност ( у даљем
тексту: Савет) је саветодавно тело које доприноси
унапређењу енергетске ефикасности и стварању
делотворног система енергетског менаџмента у
Граду.
Савет разматра и даје предлоге мера за
унапређење енергетске ефикасности у Граду ради
остваривања циљева утврђених прописима у
области ефикасног коришћења енергије, у складу са
законом.
Члан 3.
Савет предлаже Градском већу рокове и
процедуру за:
1) Утврђивање листе објеката за које је Град
дужан да извештава по закону и листу
обвезника система енергетског менаџментајавних служби које користе објекте у јавној
својини;
2) Прикупљање података од значаја за
успостављање
система
енергетског
менаџмента у секторима производње,
преноса, дистрибуције и потрошње енергије;
3) Израду програма и плана енергетске
ефикасности, у складу са законом и овом
одлуком.
Савет Градском већу предлаже и:
1) Програм међуопштинске сарадње у области
енергетског менаџмента;
2) Приступање
Града
међународним
иницијативама које окупљају локалне
самоуправе активне у унапређењу енергетске
ефикасности и коришћења обновљених
извора енергије;
3) Друге aктивности које могу допринети
унапређењу система енергетског менаџмента.
Савет доноси годишњи план Савета.
Начин рада и одлучивања Савета уређују се
пословником Савета.
Члан 4.
Чланови Савета се именују на период од
четири године.
Радом Савета председава градоначелник или
члан Савета, по овлашћењу градоначелника.
У раду Савета обавезно учествује енергетски
менаџер, а по потреби могу учествовати и друга
стручна лица запослена у Градској управи и код
других обвезника система енергетског менаџмента.
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Члан 5.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Савета обављаће Одсек за
комуналне и стамбене послове Одељења за
урбанизам имовинско-правне послове, комуналностамбене послове и заштиту животне средине.
Члан 6.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 7.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
Кабинет градоначелника, дана 25.03.2019.године
број:02-74/2019-17
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
др Слободан Миленковић, с.р.
ГРАДСКА УПРАВА ВРАЊЕ
184.
На основу члана 22. Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ бр. 135/04 и 36/09), Правилника о раду
техничке комисије за оцену студије о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ бр. 69/05), члана 21. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 2. става 2.
и 4. Одлуке о престанку важности Одлуке о
одређивању накнаде за рад чланова сталних радних
тела Скупштине града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 35/2016), члана 36. Одлуке о
организацији Градске управе града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број: 35/16,
23/17, 36/17 и 10/18), начелник Градске управе града
Врања, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ
ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈА
О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Техничка комисија за оцену
студија о процени утицаја пројекта на животну
средину и оцену Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину на које Одељење за
урбанизам, имовинско-правне послове, комуналностамбене делатности и заштиту животне средине,
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као надлежни орган даје сагласности (у даљем
тексту: Техничка комисија) и то:
ПРЕДСЕДНИК ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ:
- Јована Антић, дипломирани инжењер
архитектуре, Руководилац Одељењa за
урбанизам, имовинско-правне послове,
комунално-стамбене
делатности
и
заштиту животне средине
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ТЕХНИЧКЕ
КОМИСИЈЕ:
- Данијела
Бандовић,
дипломирани
инжењер архитектуре, Одељењa за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту
животне средине, Шеф одсека за
комунално-стамбене делатности
ЧЛАНОВИ ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ:
Запослени у Градској управи Врање стални састав:
1. Ненад Тасић, дипломирани економиста,
Одељењe за буџет и финансије, Одсек
локална пореска администрација;
2. Марија Благојевић, дипломирани инжењер
заштите животне средине, Одељење за
урбанизам,
имовинско-правне
послове,
комунално-стамбене делатности и заштиту
животне средине;
3. Дијана Потурица, мастер инжењер заштите
животне средине, Одељење за урбанизам,
имовинско-правне
послове,
комуналностамбене делатности и заштиту животне
средине;
4. Небојша Поповић, диплoмирани инжењер
пољопривреде, Одељење за привреду,
економски развој и грађевинско земљиште;
5. Радица Милић, дипломирани инжењер
архитектуре,
Одељење
за
урбанизам,
имовинско-правне
послове,
комуналностамбене делатности и заштиту животне
средине
1.1. Запослени у заинтересованим органима организацијама
1. Нела Цветковић, мастер инжењер заштите
животне средине, ЈКП „Комрад“;
2. Маја Недељковић, дипломирани инжењер
архитектуре, ЈП Завод за урбанизам Врање;
3. Слађана Јањић, дипломирани биолог, ЈП
„Водовод“ Врање.
1.2. Чланови Техничке комисије по позиву
(независни стручњаци):
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1. Мирослав Симић, дипломирани физичар,
специјалиста Медицинске нуклеарне физике,
Завод за јавно здравље Врање;
2. Миомир
Стевановић,
дипломирани
ветеринар – Републичка ветеринарска
инспекција;
3. Предраг Марић, дипломирани инжењер
електротехнике са лиценцом одговорног
пројектанта, Предузећу за телекомуникације
„Телеком Србија“ а.д. Београд, Извршна
јединица Врање;
4. Слободан
Стојановић,
дипломирани
инжењер шумарства, ЈП „Србија шуме“
Београд, ШГ Врање;
5. Миодраг Здравковић, дипломирани инжењер
електротехнике, ЕПС Дистрибуција Београд
– огранак ЕД Врање;
6. Сузана Јовановић, дипломирани инжењер
архитектуре,
грађевинком
услужном
трговинском предузећу експорт-импорт
„Новеко“ д.о.о. Врање;
7. Марјан Станковић, дипломирани инжењер
грађевинарства, ЈП „Паркинг сервис“;
8. Игор Симоновић, дипломирани инжењер
електронике, Сектор за ванредне ситуације
МУП РС;
9. Милиа Ђорђевић, дипломирани инжењер
заштите на раду, Одељење за урбанизам,
имовинско-правне
послове,
комуналностамбене делатности и заштиту животне
средине;
10. Представник Завода за заштиту споменика
културе Ниш;
11. Представник Завода за заштиту природе
Ниш.
II – ЗАДАТАК Техничке комисије је да у складу
са:
1.Правилником о раду Техничке комисије за оцену
студије о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ бр. 69/05) анализира:
- проверава обим и садржај студије о процени
утицаја пројекта на животну средину,
укључујући податке и документацију поднету
уз захтев за давање сагласности на студију,
планску и пројектну, односно техничку
документацију;
- прегледа мишљења заинтересованих органа и
организација и заинтересоване јавности;
- анализира могуће значајне непосредне и
посредне штетне утицаје пројекта на чиниоце
животне средине;
- оцењује подобност предвиђених мера за
спречавање, смањење и отклањање могућих
штетних утицаја пројекта на стање животне
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средине на локацији и ближој околини, у току
извођења пројекта, рада пројекта, у случају
удеса и по престанку рада пројекта;
анализира друге околности и документацију на
захтев надлежног органа за заштиту животне
средине.

Чланови Техничке комисије су обавезни да доставе
писано мишљење о студији која је предмет разматрања, анализе и усвајања, председнику Техничке
комисије, пре израде извештаја са оценом студије.
Техничка комисија је дужна да, у законском року,
на основу извршених анализа изради извештај са
оценом студије о процени утицаја и предлогом
одлуке о давању или одбијању захтева за давање
сагласности на студију. Техничка комисија може,
пре оцене студије и предлога одлуке, захтевати
измене и допуне студије укључујући захтеве у
погледу додатних мера заштите или испитивању
стања загађености, мерења емисије и др.
1.Чланом 21. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“ бр.
135/2004 и 88/2010):
- изврши оцену Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Техничка комисија је дужна да, у законском року,
оцени Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
III – Ангажовање појединих чланова Техничке
комисије из тачке I овог решења врши се посебним
решењем о именовању техничке комисије за сваки
конкретан случај, односно за сваку студију о
процени утицаја на животну средину, а у
зависности од врсте и сложености пројекта и
предмета студије. За сваку студију, Руководилац
Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности и заштиту животне
средине доноси решење о образовању техничке
комисије са одређеним бројем чланова.
IV – Трошкови рада Техничке комисије за оцену
студије о процени утицаја на животну средину по
студији се исплаћује у износу од 5.000,00 динара
појединачно по члану Техничке комисије и 7.000,00
динара председник комисије у складу са Одлуком о
накнадама за услуге које врши Градска управа
(„Службени гласник града Врања“ бр. 37/2018), тарифни број 8, тачка 6.
Чланови Техничке комисије, који буду ангажовани на основу тачке III овог Решења, а који имају пребивалиште ван територије града Врања, имају
право на рефундирање путних трошкова, из буџета
града, на основу достављене валидне документаци-
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је, а у складу са позитивним законским и подзаконским прописима који регулишу ову област.
V - Чланом 33. Закона о процени утицаја на
животну средину, дефинисано је да трошкове рада
техничке комисије сноси носилац пројекта уплатом
на рачун града Врања. Одељење за буџет и финансије врши исплату члановима Техничке комисије по
достављању документације.
VI – Административно – техничке послове за
потребе Техничке комисије обавља Одељење за
урбанизам, имовинско-правне послове, комуналностамбене делатности и заштиту животне средине.
VII – Даном почетка примене овог решења престаје
да важи Решење о образовању Техничке комисије за
оцену студија о процени утицаја на животну средину,
број
02-151/2018-05, од дана 07. 06. 2018. године.
VIII – Решење ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се до 31.12.2019.године.
IX – Решење објавити у „Службеном гласнику града
Врања“.
ГРАДСКА УПРАВА ВРАЊЕ дана 26.03.2019.
године, број: 02-76/2019-05
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРВЕ,
Душан Аритоновић,с.р.

185.
На основу чланова 157, 158. и 160. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013
- одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 –
одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 – др. закон) и
члана 15.Статута града Врања („Службени гласник
града Врања“, бр. 37/2018), и члана 36. Одлуке о
организацији Градске управе града Врања
(„Службени гласник града Врања“, бр. 35/2016,
23/2017, 36/2017 и 10/2018), начелник Градске
управе града Врања, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
УЛИЦА ЗА ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА – ПЕШАЧКЕ
ЗОНЕ
Члан 1.
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У Решењу о одређивању улица за пешачки
саобраћај на територији града Врања – пешачке
зоне („Службени гласник града Врања“, бр.
37/2018), члан 4. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
„2.возилима трезора (државних органа) за превоз
новца, вредносних папира и поштанских пошиљки у
времену од 00,00 до 24,00 часова”
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан.3
Решење објавити у ''Службеном гласнику
града Врања''.
ГРАДСКА УПРАВА ВРАЊЕ дана 27.03.2019.
године, број: 02-78/2019-05
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРВЕ,
Душан Аритоновић,с.р.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове, комунално–стамбене делатности и
заштиту животне средине града Врања.
186.
На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 20.
Одлуке о организацији Градске управе града Врања
(„Службени гласник РС“, број 35/2016, 23/2017,
36/2017 и 10/2018.), Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове, комунално–стамбене
делатности и заштиту животне средине града Врања
, донело је:
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНО РАДНЕ ЗОНЕ
„БУНУШЕВАЦ ПРОШИРЕЊЕ“ У ВРАЊУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Планa детаљне регулације привредно радне
зоне „Бунушевац проширење“ у Врању, на животну
средину, у даљем тексту “Стратешка процена“,
према претходно прибављеном Мишљењу Одељења
за
урбанизам,
имовинско-правне
послове,
комунално–стамбене делатности и заштиту животне
средине, број 501-52/2019-08 од 01.04.2019.године.
Члан 2.

Уторак.02.април.2019.године.

Планом се разрађује подручје од око 1,00 ha.
Граница плана обухвата део катастарске општине
Бунушевац.
Прелиминарна
граница
Плана
дефинисана је катастарским парцелама и
саобраћајницом.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената
вишег реда и ширег подручја за израду ПДР
Бунушевац проширење садржани су у Просторном
плану града Врања (“Службени гласник града
Врања”, број 18/18) и Плану генералне регулације
Зоне 2 у Врању (“Службени гласник града Врања”,
број 33/11) , којим је претежна намена површина
пословно производна зона.
У Плану генералне регулације зоне 2 у
Врању, обавезујућа смерница је:„За израду Планова
детаљне регулације, обавезна је стратешка процена
утицаја за све случајеве значајнијих промена у
простору, потенцијалних утицаја и негативних
ефеката по заштићена добра, животну средину и
здравље становништва.
Израдом Плана детаљне регулације не
долази до значајних промена у простору, како у
погледу намене тако и у погледу потенцијалних
утицаја на животну средину и здравље
становништва, а нема негативних ефеката по
заштићена културна добра која су евидентирана на
овом подручју и у близини.
На основу извршене анализе оцењено је да се
Планом не угрожавају чиниоци животне средине и
да сагласно условима и мерама које су планским
решењем утврђени, неће доћи до деградирања
животне средине, па се из тих разлога не приступа
изради стратешке процене утицаја за овај План.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове , комунално-стамбене делатности и
заштиту животне средине
града Врања, дана
01.04.2019.године, број 350-47/2019-08/1.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Јована Антић,с.р
Неважећа документа:
–Филиповић Марко из Врања, неважећа војна
пропусница, ВП 4984/4
–Филиповић Марко из Врања, неважећа војна
легитимација бр. 000173362, ВП 4984/4
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–Петров Сандра из Врања, неважећи чек бр.
0000163282288 издат 16.05.2017.године. Банка
Интеса ад Београд.
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