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Б О С И Л Е Г Р А Д 
187. 

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

41. Закона о локалној самоуправи („Службени  гла-

сник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 

закон и 47/18) и члана  51. Статута општине Боси-

леград («Службени гласник града Врања“, број 

3/19)Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној 27. марта 2019. године, донела је  

 

 

П О С Л О В Н И К  

       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 Овим Пословником уређује се начин при-

преме, вођење и рад седницe Скупштине општине 

Босилеград (у даљем тексту: Скупштина) и друга 

питања везана за рад Скупштине. 

 Уколико се  одлучује  о неком питању за које 

поступак одлучивања није уређен овим Пословни-

ком, Скупштина ће се о начину одлучивања о том 

питању, претходно изјаснити, већином гласова при-

сутних одборника. 

 

Члан 2. 

 Скупштину представља председник Скуп-

штине. 

 

Члан 3. 

 У раду Скупштине у службеној употреби је 

српски језик и ћирилично писмо и бугарски језик и 

ћирилично писмо.  

II  КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

 

    Сазивање прве седнице Скупштине  

Члан 4. 

 Прву седницу Скупштине после завршених 

избора, конститутивну, сазива председник Скуп-

штине из претходног сазива у року од 15 (петнаест) 

дана од дана објављивања резултата избора. 

         Уколико председник Скупштине из претход-

ног сазива не сазове седницу новог сазива у року из 

става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће 

најстарији одборник.   

          До избора председника Скупштине прву сед-

ницу отвара и њоме руководи најстарији одборник  

који присуствује седници, коме у раду помажу два 

најмлађа одборника и секретар Скупштине из  прет-

ходног сазива. 

 По отварању седнице одборник који предсе-

дава седницом Скупштине предлаже да се одреде 

два оверача записника, које одређује Скупштина 

већином гласова присутних одборника.  

 

Члан 5. 

 На првој седници Скупштине, осим потврђи-

вања  мандата одборника, избора председника и 

заменика председника Скупштине и постављења 

секретара Скупштине, могу се разматрати и друга 

питања. 

 

    Потврђивање мандата одборника  

Члан 6. 

 Одборници стичу права и дужности одбор-

ника даном потврђивања мандата. 
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 Ради потврђивања мандата одборника, обра-

зује се Верификациони одбор од 3 (три) члана. 

 

Члан 7. 

 Председника и чланове Верификационог 

одбора предлаже одборник који председава седни-

цом Скупштине, по правилу из реда различитих 

странака. 

            Верификациони одбор је изабран ако је за 

њега гласала већина од присутних одборника. 

 Верификациони одбор престаје са радом када 

се потврде мандати свих одборника. 

 

Члан 8.  

 Верификациони одбор почиње са радом 

одмах по избору. 

 Верификациони одбор ради на седници којој 

присуствује већина чланова одбора и одлучује ве-

ћином гласова од укупног броја чланова одбора. 

 

Члан 9. 

 Верификациони одбор утврђује да ли су по-

даци из уверења о избору сваког одборника исто-

ветни са подацима из извештаја Општинске изборне 

комисије и о томе подноси писмени извештај 

Скупштини који садржи: 

 -предлог за потврђивање мандата сваког 

одборника појединачно,  

 -образложен предлог да се одложи потврђи-

вање мандата појединих одборника. 

 Члан Верификационог одбора за којег се 

предлаже одлагање потврђивање мандата не може 

да учествује у одлучивању о том предлогу. 

 

Члан 10. 

 Одборник који председава седницом Скуп-

штине упознаје Скупштину са Извештајем Верифи-

кационог одбора и поименично констатује потврђи-

вање мандата одбдорника. 

  Када Верификациони одбор у свом 

Извештају предложи да се поједином одбдорнику 

одложи потврђивање мандата, о сваком таквом пре-

длогу, одборник који председава седницом обавеш-

тава Скупштину. 

 

Члан 11. 

 Уколико се одложи потврђивање мандата 

поједином одборнику, одборник који председава 

седницом Скупштине упутиће захтев Општинској 

изборној комисији да изврши проверу ваљаности 

Уверења о избору одборника, 

 Општинска изборна комисија о резултатима 

провере подноси Извештај Верификационом одбору 

у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева.  

 

Члан 12. 

 Одборници чији је мандат потврђен дају 

изјаву која гласи: 

 «Изјављујем да ћу права и дужности одбор-

ника Скупштине општине Босилеград извршавати у 

складу са Уставом, Законом и Статутом општине 

Босилеград, а у интересу грађана општине Боси-

леград». 

 По датој изјави присутни одборници потпи-

сују текст изјаве који се прилаже изборном матери-

јалу. 

 Одборници који нису присуствовали првој 

седници Скупштине, одборници чији је мандат био 

оспорен па касније потврђен као и нови одборници 

у току мандатног периода Скупштине, дају изјаву 

појединачно на првој седници Скупштине која се 

одржава после потврђивања њиховог мандата. 

 

Члан 13. 

 Даном потврђивања мандата нових одборни-

ка, престаје мандат одборника из претходног сазива. 

 

Члан 14. 

           Скупштина се сматра конституисаном избо-

ром председника Скупштине и постављењем секре-

тара Скупштине. 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ  

 

Председник Скупштине 

Члан 15. 

 Скупштина бира председника Скупштине из 

реда одборника, на четири године, тајним гласањем. 

 Кандидата за председника Скупштине може 

да предложи најмање 1/3 одборника. 

 Одборник може да учествује у предлагању 

само једног кандидата. 

 Предлог садржи име и презиме кандидата, 

кратку биографију, име и презиме представника 

предлагача и писмену сагласност кандидата.  

 

Члан 16. 

 Предлог кандидата за председника Скуп-

штине подноси се одборнику који председава сед-

ницом Скупштине, у писаном облику. 

 Одборник који председава седницом Скуп-

штине, извештава одборнике  о примљеним предло-

зима кандидата за председника Скупштине. 

 

Члан 17. 

 О предлогу кандидата за председника Скуп-

штине отвара се расправа. 

 Пре отварања расправе, предложени канди-

дат за председника Скупштине може да се предста-

ви одборницима.  
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 По закључењу расправе, одборник који пред-

седава седницом Скупштине, утврђује листу канди-

дата за председника Скупштине по азбучном реду 

почетног слова презимена кандидата. 

 

Члан 18. 

 Тајно гласање за избор председника Скуп-

штине  врши се по одредбама овог Пословника ко-

јима је уређено  одлучивање тајним гласањем. 

 

Члан 19. 

 Гласањем за избор председника Скупштине 

руководи одборник који председава седницом 

Скупштине, коме у раду помажу два најмлађа 

одборника присутна на седници и секретар Скуп-

штине из претходног сазива. 

 Кандидат за председника Скупштине не мо-

же да руководи гласањем, нити да помаже предсе-

давајућем у руковођењу гласањем. 

 

Члан 20. 

 За председника Скупштине изабран је 

одборник који је добио већину гласова од укупног 

броја одборника. 

 

Члан 21. 

 Ако је предложен један кандидат и није до-

био потребну већину или су предложена два канди-

дата, а ни један није добио потребну већину, посту-

пак избора се понавља. 

 Ако ни у другом кругу председник Скуп-

штине није изабран, поступак избора се понавља, с 

тим што се више не могу предложити кандидати 

који у досадашњем гласању нису добили потребан 

број гласова. 

 

Члан 22. 

 Након објављивања резултата избора за 

председника Скупштине, председник Скупштине 

даје следећу изјаву:  

 «Изјављујем да ћу права и дужности пред-

седника Скупштине општине Босилеград извршава-

ти у складу са Уставом, Законом и Статутом 

општине Босилеград, а у  интересу грађана општине 

Босилеград». 

 После избора, председник Скупштине преу-

зима председавање седницом. 

 

Члан 23. 

 Председнику Скупштине престаје функција, 

пре истека времена на које је изабран, оставком, 

разрешењем или престанком мандата одборника.  

 У случају подношења оставке, председнику 

Скупштине престаје функција даном одржавања 

седнице на којој је поднео оставку, односно на првој 

наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео 

у времену између две седнице. 

 О поднетој оставци не отвара се расправа, 

нити се одлучује, већ Скупштина решењем конста-

тује престанак функције председника. 

 

Члан 24. 

 Скупштина може да разреши председника 

Скупштине пре истека времена на које је изабран, 

на исти начин на који је биран.   

            Председник Скупштине седницу Скупштине 

сазива у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

предлога за његово разрешење пре истека времена 

на које је изабран. 

 Уколико председник Скупштине у утврђеном 

року не сазове седницу, седницу може сазвати 

одборник потписник предлога за разрешење пред-

седника Скупштине, у наредном року од 10 (десет 

дана). 

 

Члан 25. 

 Ако председнику Скупштине престане функ-

ција пре истека времена на које је изабран, до избо-

ра председника дужност председника Скупштине 

обављаће заменик председника Скупштине. 

 У случају да истовремено, председнику 

Скупштине и заменику председника Скупштине 

престане функција пре истека времена на које су 

изабрани, дужност председника Скупштине, ће, до 

избора председника, обављати најстарији одборник  

 

Заменик председника Скупштине 

Члан 26. 

 Председник Скупштине има заменика, који 

га замењује у случају његове одсутности и спрече-

ности да обавља своју дужност. 

 Заменик председника Скупштине помаже 

председнику Скупштине у вршењу послова из ње-

говог делокруга и обавља послове које му председ-

ник повери. 

 

Члан 27. 

 Заменик председника Скупштине бира се из 

реда одборника, на четири године, тајним гласањем. 

 

Члан 28. 

 Најмање 1/3 одборника може да предложи 

кандидата за заменика председника Скупштине. 

 Предлог садржи име и презиме кандидата, 

кратку биографију, име и презиме представника 

предлагача и писмену сагласност кандидата. 

Члан 29. 

 Предлог кандидата за заменика председника 

Скупштине подноси се председнику Скупштине, у 

писаном облику. 
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 Председник Скупштине извештава одборни-

ке о примљеним предлозима кандидата за заменика 

председника Скупштине. 

 О предлогу кандидата отвара се расправа.  

 По закључењу расправе, председник Скуп-

штине утврђује листу кандидата за заменика пред-

седника Скупштине по азбучном реду почетног 

слова презимена кандидата.  

 

Члан 30. 

 Тајно гласање за заменика председника 

Скупштине врши се по одредбама овог Пословника 

којима је уређено  одлучивање тајним гласањем.  

 

Члан 31. 

 Тајним гласањем за избор заменика председ-

ника Скупштине руководи председник Скупштине, 

коме у раду помажу два најмлађа одборника при-

сутна на седници и секретар Скупштине из прет-

ходног сазива. 

 

Члан 32. 

 За заменика председника Скупштине изабран 

је кандидат који је добио већину гласова од укупног 

броја одборника. 

 

Члан 33. 

 Ако је предложен један кандидат и није до-

био потребну већину или су предложена два канди-

дата, а ни један није добио потребну већину, посту-

пак избора се понавља.  

 Ако ни у другом кругу заменик председника 

Скупштине није изабран, поступак избора се по-

навља, с тим што се више не могу предложити кан-

дидати који у досадашњем гласању нису добили 

потребан број гласова. 

 

Члан 34. 

 Заменику председника Скупштине престаје 

функција пре истека времена на које је изабран 

оставком, разрешењем или престанком мандата 

одборника, а по поступку и на начин предвиђен за 

престанак функције председника Скупштине. 

 

Секретар Скупштине 

Члан 35. 

 Скупштина има секретара.  

 Секретар Скупштине се поставља на предлог 

председника Скупштине. 

           Предлог садржи име и презиме кандидата, 

кратку биографију, образложење и писмену сагла-

сност кандидата. 

 Секретар Скупштине се поставља на четири 

године и може бити поново постављен. 

            Секретар Скупштине је постављен ако се за 

њега изјасни већина од укупног броја одборника. 

 Предлог из става 1. овог члана садржи: име и 

презиме кандидата, краћу биографију, образложење 

и сагласност кандидата дату у писаном облику. 

  За секретара Скупштине 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.  

 Секретар Скупштине 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. 

 

Члан 36. 

 Секретар Скупштине: 

           -стара се о обављању стручних послова у вези 

са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и 

њених радних тела, 

          -руководи административним пословима ве-

заним за рад Скупштине и њених радних тела,  

           -помаже председнику и заменику председни-

ка Скупштине у припреми и вођењу седница, и 

 -врши друге послове одређене, законом, Ста-

тутом општине и овим Пословником. 

 Секретар Скупштине одговоран је за 

благовремено достављање обавештења, тражених 

података, списа и упутстава, када се они односе на 

делокруг и рад Скупштине. 

 

Члан 37. 

 На предлог председника Скупштине, секре-

тар Скупштине може да буде разрешен и пре истека 

времена на које је постављен, а по поступку и на 

начин на који је постављен.  

           У случају из става 1. овог члана, председник 

Скупштине је дужан истовремено поднети предлог 

за постављење новог секретара, о којем се одлучује 

на истој седници. 

 Секретар Скупштине може поднети оставку. 

 У случају подношења оставке, секретару 

Скупштине престаје функција даном одржавања 

седнице на којој је поднео оставку, односно на првој 

наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео 

у времену између две седнице. 
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 О поднетој оставци се не отвара расправа, 

нити се одлучује, већ Скупштина Решењем конста-

тује престанак функције секретара Скупштине. 

            У случају подношења оставке секретара, о 

постављењу секретара се одлучује на првој наредној 

седници Скупштине.  

 

Одборничка група 

Члан 38. 

 У Скупштини могу да се образују одборнич-

ке групе од најмање три одборника. 

 Одборник може бити члан само једне одбор-

ничке групе.  

 Одборничку групу чине одборници једне 

политичке странке или групе грађана. 

 Одборничку групу могу удруживањем да 

образују одборници више политичких странака и 

групе грађана. 

 

Члан 39. 

 Одборничку групу представља председник 

одборничке групе. 

 Одборничка група има заменика председника 

одборничке групе који замењује председника у слу-

чају спречености. 

 

Члан 40. 

 Одборничка група се образује тако што се 

председнику Скупштине подноси списак чланова 

који је потписао сваки члан одборничке групе. На 

списку се посебно назначава председник одборнич-

ке групе и његов заменик. 

 О промени састава одборничке групе, пред-

седник одборничке групе писмено обавештава 

председника Скупштине. 

 Приликом приступања новог члана одбор-

ничкој групи, председник одборничке групе  

доставља председнику Скупштине потписану изјаву 

о његовом приступању. 

Одборник који иступа из странке подноси 

председнику Скупштине писмену изјаву да ће 

наступати као самостални одборник, а уколико је 

приступио другој странци или партији подноси 

писмену изјаву да ће своју одборничку функцију 

обављати као члан друге партије или странке и до-

каз о приступу тој странци или партији“.  

 Уколико одборник  који  је приступио  дру-

гој  старнци  или  партији,  приступи  или образује 

нову одборничку групу подноси и сагласност стран-

ке или  партије да може приступити или образовати 

одборничку групу.   

 

Члан 41. 

 Одборничка група учествује у раду Скуп-

штине на начин утврђен овим Пословником. 

 Одборничка група, преко свог председника, 

има право да подноси предлог за измену и допуну 

дневниог реда седнице Скупштине и радних тела, да 

на предлог одлука и других аката, у поступку њихо-

вог разматрања, даје своје мишљење и предлоге, да 

подноси амандмане и да врши друге послове утвр-

ђене овим Пословником. 

 

Радна тела Скупштине 

Члан 42. 

  За разматрање појединих питања из надлеж-

ности Скупштине, предлагање аката и одлука, 

сагледавање стања у одређеним областима и давање 

мишљења на предлоге аката које доноси Скупшти-

на, образују се стална радна тела. 

 Стална радна тела Скупштине су савети и 

комисије. 

 

Члан 43. 

 Стална радна тела имају председника и 6 

чланова,  изузев Мандатно-имунитетне комисије 

која има председника и два члана. 

 Председници и заменици председника ста-

лних радних тела бирају се из реда одборника, а 

чланови сталних радних тела из реда одборника и 

грађана општине Босилеград. 

 Одборник може бити члан највише два ста-

лна радна тела Скупштине. 

 

Члан 44. 

 Председник Скупштине предлаже Скупшти-

ни кандидате за председнике и чланове радних тела, 

након обављених консултација са председницима 

одборничких група.  

 

Члан 45. 

 О предлогу за избор председника и чланова 

радних тела Скупштине општине одлучује се у це-

лини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега гласала 

већина присутних одборника. 

 

Члан 46. 

 Радно тело на првој седници бира, из реда 

својих чланова, заменика председника радног тела. 

Члан 47. 

 На предлог одборничке групе, Скупштина 

може да разреши члана радног тела из реда чланова 

те одборничке групе пре истека његовог мандата и 

да изабере новог члана радног тела. 

 Скупштина одлучује о избору новог члана 

радног тела на првој наредној седници, на предлог 

одборничке групе којој припада. 
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 Члан радног тела је разрешен када за то гласа 

већина одборника присутних на седници Скупшти-

не. 

 

Члан 48. 

 Члану радног тела престаје чланство у рад-

ном телу пре истека времена на које је изабран, ако 

поднесе оставку или  ако му је престао мандат 

одборника, што Скупштина без расправе и одлучи-

вања решењем констатује. 

 

Члан 49. 

 Стално радно тело Скупштине може, ради 

разматрања одређеног питања из свог делокруга , по 

потреби, тражити мишљење стручњака из области 

разматраног питања. 

 

      Јавна слушања  

Члан 50. 

 Стално радно тело може организовати јавно 

слушање о предлозима општих аката које доноси 

Скупштина.  

 Јавно слушање из става 1. овог члана 

организује се ради прибављања информација, 

односно стручних мишљења о предлогу општег акта 

који је у скупштинској процедури, разјашњења 

појединих решења из предложеног или важећег 

општег акта, разјашњења питања значајних за 

припрему предлога општег акта или другог питања 

које је у надлежности сталног радног тела, као и 

ради праћења спровођења и примене важећег 

општег акта.  

 

Члан 51. 

 Предлог за организовање јавног слушања 

може да поднесе сваки члан сталног радног тела.  

 Предлог из става 1. овог члана садржи тему 

јавног слушања и списак лица која би била позвана.  

 Одлуку о организовању јавног слушања 

доноси стално радно тело.  

 О одлуци из става 3. овог члана, председник 

сталног радног тела обавештава председника 

Скупштине.  

 Председник сталног радног тела на јавно 

слушање позива чланове сталног радног тела, 

одборнике и друга лица чије је присуство од значаја 

за тему јавног слушања.  

 Позив из става 5. овог члана садржи тему, 

време и место одржавања јавног слушања, као и 

обавештење о позваним учесницима.  

 Јавно слушање се одржава без обзира на број 

присутних чланова сталног радног тела.  

Након јавног слушања, председник сталног радног 

тела доставља информацију о јавном слушању 

председнику Скупштине, члановима сталног радног 

тела и учесницима јавног слушања. Информација 

садржи имена учесника на јавном слушању, кратак 

преглед излагања, ставова и предлога изнетих на 

јавном слушању.  

 Чланови сталног радног тела и учесници 

јавног слушања могу да поднесу писане примедбе 

на информацију о јавном слушању председнику 

сталног радног тела, који их доставља лицима из 

става 8. овог члана.  

 

Члан 52. 

 Стална радна тела су: 

1. Савет за буџет и финансије; 

2. Савет за урбанизам, комуналне делатности и 

заштиту животне средине; 

3. Савет за привреду, пољопривреду, трговину, 

угоститељство, туризам, саобраћај, енергетику 

и телекомуникације; 

4. Савет за здравство и социјалну заштиту; 

5. Савет за Месне заједнице; 

6. Савет за информисање; 

7. Савет за образовање, науку, културу и спорт; 

8. Савет за младе; 

9. Савет за праћење примене етичког кодекса;  

10. Комисија за статутарна, кадровска и админис-

тративна питања; 

11. Мандатно-имунитетна комисија; 

12. Комисија за представке и жалбе;  

13. Комисија за односе са верским заједницама;  

14. Комисија за приграничну сарадњу; 

15. Комисија за равноправност полова. 

 

1. Савет за буџет и финансије  

 

Члан 53. 

 Савет за буџет и финансије даје мишљење на 

предлог одлуке о буџету и Завршном рачуну буџета 

општине и других аката из области финансија које 

доноси Скупштина. 

 

2. Савет за урбанизам, комуналне делатности  и 

заштиту животне средине  

 

Члан 54. 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и 

заштиту животне средине даје мишљење на предлог 

одлука и других аката из области урбанизма, ста-

мбено – комуналних делатности, јавних комуналних 

предузећа, грађевинског земљишта, пословног про-

стора и заштите животне средине, које доноси 

Скупштина. 

 

3. Савет за привреду, пољопривреду, трговину, 

 угоститељство, туризам, саобраћај, енергетику и 

телекомуникације 
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Члан 55. 

 Савет за привреду, пољоривреду, трговину, 

угоститељство, туризам, саобраћај, енергетику и 

телекомуникације даје мишљење на предлог одлука 

и других аката из  области привреде, пољопривреде, 

трговине, угоститељства, туризма, саобраћаја, енер-

гетике и телекомуникација, које доноси Скупштина 

 

4.  Савет за здравство и социјалну заштиту 

Члан 56. 

 Савет за здравство и социјалну заштиту даје 

мишљење на предлоге одлука и других аката из 

области здравства и социјалне заштите, које доноси 

Скупштина. 

 

5. Савет за Месне заједнице 

Члан 57. 

 Савет за Месне заједнице даје мишљење на 

предлоге одлука и других аката од интереса за рад и 

функционисање Месних заједница.  

 

6. Савет за информисање 

Члан 58. 

 Савет за информисање, даје мишљење на 

предлоге одлука и других аката из области инфор-

мисања које доноси Скупштина. 

 

7. Савет за образовање, науку, културу и спорт 

Члан 59. 

 Савет за образовање, науку, културу и спорт, 

даје мишљење на предлоге одлука и других аката из 

области образовања, науке, културе и спорта, које 

дноси Скупштина. 

 

8. Савет за младе 

Члан 60. 

 -    Иницира и учествује у изради локалне омла-

динске политике у области образовања, спорта, 

коришћења слободног радног времена , повећа-

ња запослености, информисања, активног у-

чешћа у обезбеђивању једнаких шанси, здрав-

ства, културе, равноправности полова, спреча-

вању насиља и криминалитета, приступа прави-

ма, одрживог развоја и животне средине и дру-

гим областима од значаја за младе. 

- Учествује у изради посебних локалних акци-

оних планова, програма и политике у сагла-

сности са националном стратегијом за младе 

и прати њихово остваривање. 

- Даје мишљења о питањима од значаја за 

младе и о њима обавештава органе Општине. 

- Даје мишљења на нацрте прописа и одлука 

које доноси Скупштина општине у области-

ма од значаја 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, 

Општинском већу и Председнику општине. 

- Иницира припрему података или учешће 

Општине у програмима и пројектима за мла-

де у циљу унапређења положаја младих и о-

безбеђења остваривања њихових права која 

су у надлежности Општине. 

- Подстиче сарадњу између Општине и омла-

динских организација и удружења и даје 

подршку реализацији њихових активности. 

- Подстиче остваривање међуопштинске са-

радње која се односи на омладину и о томе 

обавештава органе Општине. 

- Даје мишљење о предлозима пројеката од 

значаја за младе који се делимично или пот-

пуно финансирају из буџета општине, прати 

њихово остваривање и даје своје мишљење 

надлежном органу општине. 

 

9. Савет за праћење примене етичког кодекса 

Члан 61. 

          Савет за праћење примене етичког кодекса 

разматра питања која се односе на примену етичког 

кодекса, прати и анализира догађаје и појаве из по-

нашања изабраних, именованих и постављених ли-

ца, иницира мере за унапређење стања у функцио-

носању њихове одговорности, улоге грађана и меди-

ја у процесу стварања поверења према изабраним, 

именованим и постављеним лицима  и даје мишље-

ња на предлоге одлука и других аката, која се одно-

се на  обављање  дужности функционера. 

 

10. Комисија за статутарна, кадровска и адми-

нистративна питања 

Члан 62. 

 Комисија за статутарана, кадровска и адми-

нистратвна питања прати примену Статута општи-

не, даје мишљење на предлог Статута и измене и 

допуне Статута општине и предлаже Пословник 

Скупштине општине. 

           Комисија за статутарна, кадровска и адми-

нистративна питања  припрема предлоге за избор, 

именовање, постављење, делегирање и разрешење 

лица које бира, именује или поставља Скупштина, 

ако законом није другачије регулисано; предлаже 

именовање и разрешење чланова управних и над-

зорних одбора и директора у установама и у јавним 

предузећима чији је оснивач Скупштина; предлаже 

Скупштини да да сагласност на именовање и разре-

шење лица кад је то одређеним прописом предвиђе-

но; предлаже именовање представника општине у 
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одређене органе кад по закону није предвиђен други 

предлагач. 

 Комисија одлучује о питањима која се односе 

на радно-правни статус изабраних, именованих и 

постављених лица у Скупштини, доноси појединач-

на акта о  платама, накнадама и другим примањима 

изабраних, именованих и постављених лица у 

Скупштини и лица ангажованих у раду  радних тела 

Скупштине. 

 

11. Мандатно-имунитетна комисија 

Члан 63. 

 Мандатно – имутетна комисија разматра пи-

тања која се односе на потврђивање  мандата и иму-

нитет одборника, утврђује разлоге престанка манда-

та појединих одборника и о томе подноси извештај 

Скупштини. 

 У поступку потврђивања мандата одборника, 

Комисија ради на начин утврђен овим пословником 

за рад Верификационог одбора. 

 

12. Комисија за представке и жалбе  

Члан 64. 

 Комисија  за представке и жалбе разматра 

представке, жалбе и предлоге грађана који се упућу-

ју Скупштини и предлаже надлежним органима ме-

ре и активности за решавање питања изнетих у њи-

ма и о томе обавештава подносиоце.  

 О својим запажањима поводом представки и 

предлога Комисија обавештава Скупштину на њен 

захтев или по сопственој иницијативи. 

 

13. Комисија за односе са верским заједницама 

 

Члан 65. 

 Комисија за односе са верским заједницама 

остварује сарадњу са верским заједницама на тери-

торији општине, као и сарадњу са комисијама исте 

надлежности  образоване  од стране   Републичке 

Скупштине. Припрема и разматра питања која се 

односе на рад верских заједница као и питања која 

регулишу односе имеђу верских заједница и општи-

не. 

  

14. Комисија за приграничну сарадњу 

 

 

Члан 66. 

 Комисија за приграничну сарадњу разматра 

питања која се односе на приграничну сарадњу као 

и питања остваривања сарадње општине са другим 

градовима у земљи и иностранству, подноси пре-

длоге Скупштиниза успостављање, одржавање и 

даље развијањ односа и веза општине са градовима 

у земљи и иностранству. 

 

15. Комисија за равноправност полова 

Члан  67. 

             Комисија за равноправност полова сагледава 

стање поштовања равноправности полова, анализи-

ра последице, иницира мере за унапређење и пости-

зање родне равноправности и даје мишљења на пре-

длоге одлука и других аката који се односе на пи-

тање равноправности полова. 

         

Седница радног тела  

Члан 68. 

 Седницу радног тела сазива председник рад-

ног тела.  

 Председник радног тела дужан је да сазове 

седницу радног тела на захтев најмање три члана 

радног тела или на захтев председника Скупштине, 

у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, са 

даном одржавања у наредних 5 (пет) дана. 

 Ако председник радног тела у утврђеном 

року не сазове седницу, седницу ће сазвати  заменик 

предсeдника радног тела или председник Скупшти-

не у наредном року од два дана, са даном одржава-

ња у наредних 3 (три) дана. 

 Радно тело ради у седници којој присуствује 

већина чланова радног тела и одлучује већином гла-

сова присутних чланова радног тела.  

 Позив за седницу радног тела доставља се 

члановима радног тела, органима, организацијама и 

службама на које се односе питања која се разматра-

ју, најкасније три дана пре дана одређеног за одржа-

вање седнице радног тела. 

 Уз позив за седницу доставља се материјал о 

којем радно тело расправља.  

 Изузетно, позив за седницу радног тела може 

да се достави и у краћем року, при чему је председ-

ник радног тела дужан да на седници радног тела 

образложи такав поступак. 

 

Члан 69. 

           Седници радног тела обавезно присуствује 

секретар Скупштине који пружа стручну помоћ 

председнику радног тела. 

 Седници радног тела може да присуствује и 

учествује у раду, без права одлучивања, и одборник 

који није члан радног тела.   

             Када се на седници радног тела  разматрају 

предлози одлука и амандмани на предлоге одлука, 

на седницу се позивају и подносиоци тих предлога и 

амандмана, односно њихови овлашћени представ-

ници. 

 У раду радног тела може да учествује члан 

Општинског већа у чијем је делокругу питање које 

се разматра и представник органа, организације и 

службе на које се односи разматрано питање. 
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 У раду радног тела могу, по позиву, да учес-

твују и друга стручна лица.  

 У извршавању послова из свог делокруга, 

радно тело може преко свог председника да тражи 

од општинске управе податке и информације од 

значаја за рад радног тела. 

 

Члан 70. 

 Након завршене расправе, радно тело подно-

си Скупштини мишљење о питањима која су била 

предмет расправе.  

 Радно тело одређује известиоца који, по 

потреби, на седници Скупштине образлаже миш-

љење радног тела. 

 Члан радног тела, који има о неком питању 

издвојено мишљење, које је изложио на седници 

радног тела, има право да га образложи на почетку 

расправе на седници Скупштине. 

 

Члан 71. 

 О седници радног тела води се записник.  

 У записник се уносе: време и место одржа-

вања седнице, имена присутних и одсутних чланова 

радног тела и имена других учесника седнице, пи-

тања која су разматрана, усмени и писмени предло-

зи, ставови радног тела, резултати сваког гласања, 

свако издвојено мишљење, као и известилац кога је 

одредило радно тело. 

 

Посебна радна тела 

  

Члан 72. 

Скупштина оснива, као стална радна тела и 

органе за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница: Изборну комисију за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница ( у 

даљем тексту: Изборна комисија) и Другостепену 

изборну комисију. 

 

а)Изборна комисија 

Изборну комисију чине председник и 

најмање шест чланова које именује Скупштина. 

Изборна комисија има секретара кога 

именује Скупштина  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 

Града. 

Задаци и овлашћења Изборне комисије, као 

и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују 

одлуком Скупштине града којом се уређују месне 

заједнице. 

 

б)  Другостепена изборна комисија 

 

Члан 73. 

Другостепена изборна комисија је орган за 

спровођење избора који у другом степену одлучује 

о приговорима на одлукеИзборне комисије 

Другостепену изборну комисију чине 

председник и два члана. 

Другостепена изборна комисија има 

секретара кога именује Скупштина града 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 

уређују одлуком Скупштине града којом се уређују 

месне заједнице. 

 

Повремена радна телa 
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Члан 74. 

 Ради разматрања одређених питања и извр-

шавања посебних задатака из надлежности општи-

не, Скупштина може да оснива и повремена радна 

тела. 

 Председник повременог радног тела може 

бити биран из реда одборника и грађана. 

 Поред одборника, у повремено радно тело, 

могу се именовати и друга лица која могу доприне-

ти извршењу задатака радног тела. 

 Одлуком о оснивању повременог радног тела 

утврђује се састав и задатак радног тела, време за 

које се оснива и рок за завршетак задатка. 

 Повремено радно тело престаје са радом по 

извршењу задатка за који је основано.  

 

Члан 75. 

 У раду повременог радног тела сходно се 

примењују одредбе овог Пословника о раду сталних 

радних тела. 

 

Члан 76. 

            О вршење стручних и административних 

послова за потребе радних тела стара се секретар 

Скупштине општине. 

   

IV ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 77. 

        Извршни органи општине су председник 

општине и општинско веће. 

 

Председник општине, заменик преседника 

општине и општинско веће 

 

Члан 78. 

 Председника општине бира Скупштина 

општине, из реда одборника, на време од четири 

године. 

            Председника општине Скупштина бира тај-

ним гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника.  

           Председник општине има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и спречени-

сти да обавља своју дужност. 

 

Члан 79. 

           Председник Скупштине општине предлаже 

кандидата за председника општине. 

           Предлог кандидата за председника општине 

подноси се у писменом облику. 

           Предлог садржи име и презиме кандидата, 

кратку биографију и писмену сагласност кандидата 

о прихватању кандидатуре. 

         Кандидат за председника општине предлаже 

кандидата за заменика председника општине из ре-

да одборника, кога бира Скупштина општине на 

исти начин као председника општине. 

           Предлог кандидата за заменика председника 

општине подноси се у писменом облику. 

 Предлог садржи име и презиме кандидата, 

кратку биографију и писмену сагласност кандидата 

о прихватању кандидатуре.  

           Председнику општине и заменику председ-

ника општине избором на ове функције престаје 

мандат одборника у Скупштини општине. 

          Председник општине и заменик председника 

општине су на сталном раду у општини. 

  

Члан 80. 

 Општинско веће чине председник општине, 

заменик председника општине, као и чланови 

општинског већа чији је број утврђен Статутом 

општине.  

             Када одлучује о избору председника општи-

не и заменика председника општине, Скупштина 

истовремено одлучује и о избору чланова општин-

ског већа.  

          Кандидате за чланове општинског већа пре-

длаже кандидат за председника општине.             

            Број кандидата за чланове Општинског већа 

одговара броју чланова Општинског већа који се 

бира. 

             Предлог кандидата за избор чланова 

Општинског већа подноси се у писменом облику. 

 Предлог садржи: име и презиме кандидата, 

кратку биографију и писмену сагласност кандидата 

о прихватању кандидатуре.  

            Скупштина општине бира чланове општин-

ског већа на период од четири године, тајним гла-

сањем, већином од укупног броја одборника. 

 

Члан 81. 

 Тајно гласање за избор председника општи-

не, заменика председника општине и чланове 

општинског већа се врши по одредбама овог 

Пословника  којима је уређено  одлучивање тајним 

гласањем.  

           У колико неки од кандидата не буде изабран 

у првом кругу гласања, за тог кандидата поступак 

гласања се понавља. 

           Ако и у поновљеном гласању предложени 

кандидат не буде изабран, поступак избора се по-

навља, с тим што се више не могу предложити кан-

дидати који у досадашњем гласању нису добили 

потребан број гласова. 

 

Члан 82. 
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 Након објављивања резултата избора, иза-

брани председник општине, заменик председника 

општине и чланови општинског већа дају следећу 

изјаву:  

«Изјављујем да ћу права и дужности председника 

општине Босилеград /заменика председника 

општине/члана општинског већа, извршавати у 

складу са Уставом, Законом и Статутом општине 

Босилеград, а у  интересу грађана општине Боси-

леград». 

 

Члан 83. 

  Преседник општине је председник општин-

ског већа. 

           Заменик председника општине је члан 

општинског већа по функцији. 

           Чланови општинског већа које бира Скуп-

штина општине не могу истовремено бити и одбор-

ници. 

           Одборнику који буде изабран за члана 

општинског већа престаје одборнички мандат. 

          Чланови општинског већа могу бити задужени 

за једно или више одређених подручја из надлежно-

сти општине. 

 

Члан 84. 

 Организација, начин рада и одлучивања 

општинског већа, уређује се  Одлуком и његовим 

пословником, у складу са Законом и Статутом 

општине .  

 

Члан 85. 

         Председник општине може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на образложен пре-

длог најмање 1/3 одборника, на исти начин на који 

је и изабран. 

         О предлогу за разрешење председника општи-

не мора се расправљати и одлучивати у року од 15 

дана од дана достављања предлога председнику 

Скупштине. 

        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 ме-

сеци од одбијања претходног предлога. 

 

Члан 86. 

          Разрешењем председника општине престаје 

мандат заменика председника општине и општин-

ског већа. 

 

Члан 87. 

          Заменик председника општине, односно члан 

општинског већа, могу бити разрешени пре истека 

времена на које су бирани, на предлог председника 

општине или најмање 1/3 одборника, на исти начин 

на који су изабрани. 

          Истовремено са предлогом за разрешење за-

меника преседника општине или члана општинског 

већа, преседник општине је дужан да Скупштини 

општине поднесе предлог за избор новог заменика 

председника општине или члана општинског већа, 

која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о 

избору. 

            Преседник општине, заменик председника 

општине или члан општинског већа који су разре-

шени или су поднели оставку, остају на дужности и 

врше текуће послове, до избора новог председника 

општине, заменика председника општине или члана 

општинског већа. 

 

V  ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Члан 88. 

 Општинска управа обавља послове у складу 

са Законом, Статутом и Одлуком о општинској 

управи. 

Члан 89. 

              Одлуку о општинској управи доноси скуп-

штина општине на предлог општинског већа. 

              Акт о унутрашњем уређењу и систематиза-

цији општинске управе доноси начелник општинске 

управе уз сагласност општинског већа. 

 

Члан 90. 

 Радом Општинске управе руководи начел-

ник.  

 За начелнике општинске управе поставља се 

лице које испуњава услове из Закона. 

 Начелника општинске управе поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на пет 

година. 

Члан 91. 

         Начелник општинске управе може имати заме-

ника који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

            Заменик начелника општинске управе се 

поставља под истим условима и на исти начин као 

начелник.  

 

Члан 92.  

 За свој рад и рад Општинске управе начел-

ник општинске управе одговара Скупштини општи-

не и општинском већу. 

 

VI СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

 

  Припремање и сазивање седнице 

Члан 93. 
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 Седницу Скупштине сазива председник 

Скупштине и предлаже дневни ред седнице. 

 Председник Скупштине седницу Скупштине 

сазива по потреби, а најмање једном у три месеца. 

 Председник Скупштине је дужан сазвати 

седницу Скупштине у року од седам дана од дана 

подношења захтева, ако то писмено затражи 1/3 од 

укупног броја одборника, Општинско веће или 

председник општине , тако да дан одржавања сед-

нице буде најкасније у року од 15 дана од дана под-

ношења захтева. 

 У ситуацијама које оправдавају хитност у 

сазивању седнице Скупштине, предсеник Скупшти-

не може заказати седницу у року који није краћи од 

24 часа од пријема захтева. 

 Захтев за сазивање седнице из става 3. овог 

члана мора да садржи разлоге који оправдавају хит-

ност сазивања , као и образложење последица које 

би наступиле њеним несазивањем.  

 Минимални рок за сазивање седнице Скуп-

штине из става 3. овог члана , не односи се на сази-

вање седнице Скупштине у условима проглашења 

ванредне ситуације.  

 Ако председник Скупштине не закаже сед-

ницу у року из става 2. овог члана , седницу може 

заказати подносилац захтева, а председава одборник 

кога одреди подносилац захтева.  

 Председник Скупштине може одложити сед-

ницукоју сазива само у случају када не постоји кво-

рум за рад, а у другим случајевима о одлагању сед-

нице одлучује Скупштина.  

 Писани предлог за сазивање седнице Скуп-

штине садржи предлог дневног реда седнице, а пре-

дложене тачке морају бити образложене и из на-

длежности Скупштине општине, утврђене Законом 

и Статутом. 

 

Члан 94. 

 Седница Скупштине сазива се писмено.  

           Седница Скупштине одржава се по правилу у 

времену од 09 до 24 часа, а уколико постоји потеба 

и дуже о чему одлучује Скупштина  већином 

гласова присутних одборника.  

 Позив за седницу садржи, дан, час и место 

одржавања седнице, 

 Позив за седницу се доставља одборницима 

најкасније пет дана пре дана одређеног за одржава-

ње седнице. 

 Уз позив за седницу се доставља предлог 

дневног реда, материјал који се односи на предлог 

дневног реда и по правилу записник са претходне 

седнице.    

            Изузетно у хитним случајевима, председник 

Скупштине може сазвати седницу Скупштине са 

роком краћим од пет дана, а дневни ред за ову сед-

ницу може се предлжити на самој седници, о чему  

ће председник Скупштине на почетку седнице 

Скупштине дати образложење. 

 

Члан 95. 

 Председник Скупштине може одбити да у 

предлог дневног реда унесе оне предлоге и питања 

за које сматра да нису припремљени у складу са 

овим Пословником да би се о њима могло на седни-

ци Скупштине расправљати. 

 У случају из претходног става председник 

Скупштине ће предлагача обавестити о разлозима 

због којих је одбио да предлог или питање унесе у 

предлог дневног реда. 

 

Ток седнице  

Члан 96. 

 Седницу води Председник Скупштине, кога 

у случају спречености замењује заменик председни-

ка Скупштине. 

 У случају њихове спречености, седницу води 

одборник кога овласти Скупштина. 

 

Члан 97. 

 Председник Скупштине отвара седницу 

Скупштине и на основу службене евиденције о при-

сутности одборника утврђује да ли постоји кворум 

за рад Скупштине, обавештава Скупштину о одбор-

ницима који су спречени да присуствују седници 

Скупштине, као и о томе ко је позван на седницу. 

                Скупштина може пуноважно да одлучује, 

уколико је, на седници присутна већина од укупног 

броја одборника. 

                Кворум за пуноважно одлучивање, у сми-

слу претходног става, потребан је  приликом утвр-

ђивања дневног реда, усвајања записника са прет-

ходне седнице и гласања по завршетку расправе о  

тачкама дневог реда.    

                Ако се утврди да не постоји потребна ве-

ћина за пуноважно одлучивање, председник одлаже 

седницу за одговарајући дан или сат. 

               О одлагању седнице обавештавају се 

одборници који су одсутни. 

 

Члан 98. 

 У раду седнице Скупштине учествују: пред-

седник општине, заменик председника општине, 

чланови општинског већа, начелник општинске 

управе,  други предлагачи, као и лица која председ-

ник Скупштине позове на седницу. 

 

Члан 99. 

 Пре утврђивања дневног реда, по правилу, 

Скупштина усваја записник са претходне седнице. 
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 Одборници могу ставити примедбу на запи-

сник.  

 О основаности примедбе на записник одлу-

чује се на седници, без расправе. 

 Ако се примедба усвоји, извршиће се у запи-

снику одговарајућа измена или допуна. 

 Скупштина записник усваја без расправе.  

 

Члан 100. 

 Дневни ред седнице утврђује Скупштина. 

 Одборник, радно тело, одборничка група, 

општинско веће, председник општине и заменик 

председника општине, могу предлагати измене и 

допуне предложеног дневног реда. 

 Предлози за измену и допуну предложеног 

дневног реда, достављају се председнику Скупшти-

не, путем службе за скупштинске послове, у писаној 

форми, најкасније до почетка седнице. 

           Подносилац предлога за измене и допуне 

дневног реда може свој предлог да образложи. 

 При утврђивању дневног реда, Скупштина о 

предлозима одлучује следећим редом: 

- за хитан поступак,  

- за измену и допуну дневног реда,  

- за спајање расправе по појединим тачкама.  

 

Члан 101. 

 Скупштина о сваком предлогу за измену и 

допуну предложеног дневног реда одлучује посе-

бно, без расправе. 

 О дневном реду у целини Скупштина одлу-

чује без расправе.  

            Председник Скупштине, након утврђеног 

дневног реда, одређује време за гласање. 

           Председник Скупштине има право да  време 

одређено за гласање,  зависно од тока седнице 

Скупштине, измени, односно накнадно одреди дру-

го време за гласање.  

 

Члан 102. 

 После утврђивања дневног реда, прелази се 

на расправу о појединим питањима, по редоследу 

утврђеног дневног реда.  

 У току седнице, на предлог председника 

Скупштине, Скупштина може да промени редослед 

разматрања појединих тачака дневног реда. 

             Расправа по утврђеним тачкама дневног ре-

да води се без обзира на број присутних одборника. 

 Расправу закључује председник Скупштине, 

када утврди да више нема пријављених за учешће у 

расправи.  

 

Члан 103. 

 У расправи по свакој тачци дневног реда 

седнице Скупштине, право да говоре, по  следећем 

редоследу имају: 

 - предлагач, односно овлашћени представник 

предлагача,  

 - известилац радног тела, који има право да 

говори једном, у трајању до три минута 

 - одборник који је на седници радног тела 

издвојио мишљење, који има право да говори само 

једном, у трјању до два минута,  

 -председник односно представник 

одборничке групе, који има право да говори до 5 

минута,  

             - одборници по редоследу пријаве за учешће 

у расправи. 

 

Члан 104. 

  Председник општине, заменик председника 

општине, помоћник председника општине и други 

овлашћени предлагачи односно представници 

овлашћених предлагача добијају реч када је затраже 

дизањем руке. 

 Одборници који нису чланови одборничких 

група  могу међусобним договором одредити једног 

учесника у расправи.  

 Пријаву за реч, с редоследом одборника, 

подносе одборничке групе и одборници 

 који нису чланови одборничких група у писаном 

облику до отварања расправе, а остали учесници у 

расправи, усмено, по отварању расправе.    

 

Члан 105. 

 Председник Скупштине, када жели да учес-

твује у расправи, препушта председавање заменику 

председника Скупштине. 

 

Члан 106. 

Одборнику који жели да говори о повреди 

Пословника, председник Скупштине даје реч одмах 

по завршетку излагања претходног говорника. 

 Одборник је дужан да укаже на одредбу 

Пословника која је, по његовом мишљењу, повређе-

на и може говорити најдуже два  минута. 

 Председник Скупштине, после излагања 

одборника, уз стручну помоћ секретара Скупштине, 

дужан је дати објашњење о повреди Пословника.  

 Ако одборник не буде задовољан објашње-

њем, Скупштина о постојању повреде Пословника 

одлучује без расправе, приликом одлучивања о 

предметном питању. 

 

Члан 107. 

 Уколико се одборник у свом излагању 

увредљиво изрази о другом одборнику или погреш-

но протумачи његово излагање, одборник на кога се 
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излагање односи има право да затражи реч (репли-

ка). 

 Када је одборник затражио реч за реплику, 

председник Скупштине ће му дати реч чим заврши 

излагање онај одборник који је то изазвао, незави-

сно од редоследа пријављивања. 

 У том случају, одборник се мора ограничити 

на исправку, односно на објашњење, а говор му не 

може трајати дуже од два минута. 

 Право на реплику може да се користи најви-

ше два пута по истом питању и са истим учесником 

у расправи. 

 

Члан 108. 

 За скупштинску говорницу нико не сме да 

приђе, док му председник Скупштине то не дозволи. 

 На седници Скупштине може да се говори 

тек пошто се затражи и добије реч од председника 

Скупштине. 

 

Члан 109.  

 Укупно време расправе по свакој тачци 

дневног реда  износи  за одборничке групе  93 ми-

нуте. 

 Време из става 1. овог члана распоређује се 

на одборничке групе сразмерно броју одборника 

чланова те одборничке групе, односно одборник 

може да говори само о питању које је на дневном 

реду,  најдуже три минута.  

 Одборници који нису чланови одборничких 

група  имају право да говоре о питању које је на 

дневном реду по једном, до три минута у оквиру 

укупног времена за расправу  за ту тачку дневног 

реда. 

 Свака одборничка група одређује  чланове 

који ће учествовати у расправи о питању које је на 

дневном реду, у оквиру укупног времена за распра-

ву утврђено за ту одборничку групу, у пријави за 

реч.  

 Када се говорник удаљи од питања које је на 

дневном реду, председник Скупштине ће га позвати 

да се држи дневног реда. 

 Ако се говорник и после другог позива не 

држи дневног реда, или не поштује временско огра-

ничење,  председник Скупштине ће му одузети реч. 

 Нико не може да прекида говорника, нити да 

га опомиње, осим председника Скупштине, у случа-

јевима предвиђеним овим Пословником. 

 

Члан 110. 

 Председник Скупштине може да прекине 

седницу Скупштине, када оцени да се услед обим-

ности дневног реда не може да заврши расправа по 

свим тачкама дневног реда у заказан дан; уколико 

оцени да је то потребно обзиром на ток седнице (да 

би се извршиле потребне консултације, прибавило 

мишљење о спорном питању и сл.); или да би одр-

жао ред на седници Скупштине. 

 О наставку седнице одлучује председник 

Скупштине и о томе обавештава одборнике омах, а 

најкасније у року од три дана. 

 Сазивање следеће нове седнице Скупштине 

општине није условљено завршавањем прекинуте 

седнице. 

 

Члан 111. 

 Председник Скупштине даје реч одборници-

ма према редоследу који је доставола њихова 

одборничка група и до истека укупног времена рас-

праве утврђеног за одборничку групу.  

 Одборничка група не мора да користи време 

које има на располагању, односно не мора да га у 

потпуности искористи.  

 Када председник Скупштине утврди да нема 

више пријављених за учешће у расправи, закључује 

расправу. 

 Скупштина може и након закључене распра-

ве да одлучи да се поједино питање скине са днев-

ног реда или да се врати предлагачу на допуну. 

 

Члан112. 

 По завршетку рада по свим тачкама дневног 

реда, председник Скупштине закључује седницу 

Скупштине. 

 

  Одлучивање 

Члан 113. 

 Скупштина одлучује ако седници  присуству-

је већина од укупног броја одборника. 

 Одлуке се доносе већином гласова присутних 

одборника, у колико законом или Статутом није 

другачије одређено. 

             О доношењу Статута, буџета просторних и  

урбанистичких планова одлучује се  већином гласо-

ва од укупног броја одборника. 

 

Члан 114. 

 Одборник има право и дужност да гласа о 

сваком  предлогу о коме се одлучује. 

 Секретар Скупштине је дужан да се стара о 

присутности одборника и постојању услова за пуно-

важно одлучивање. 

 Сваки одборник има право да тражи проверу 

присутности одборника, пре гласања. 

 Одборник се изјашњава јавним гласањем: за 

предлог, против предлога или се уздржава од гла-

сања. 

 

а) Јавно гласање 

Члан 115. 
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 Јавно гласање се, по правилу, спроводи ди-

зањем руке, а прозивком на начин одређен овим 

Пословником, када Скупштина тако одлучи. 

 

Члан 116. 

 Када се гласа дизањем руке, одборници се 

прво изјашњавају: за предлог, потом: против пре-

длога, а након тога: ко се уздржава од гласања.  

 Након обављеног гласања, председник 

Скупштине закључује гласање и саопштава резултат 

гласања. 

 

Члан 117. 

 Када Скупштина одлучи да се гласа прозив-

ком, секретар Скупштине прозива одборнике по 

азбучном реду почетног слова презимена, а сваки 

прозвани одборник изговара реч «за», «против» или 

«уздржан». 

 Секретар Скупштине понавља име и презиме 

одборника који је гласао и његову изјаву, односно 

утврђује да је одсутан. Секретар Скупштине запису-

је изјаву одборника или његову одсутност, уз њего-

во име и презиме на списку. 

 

б)  Тајно гласање 

Члан 118. 

 Скупштина одлучује тајним гласањем, када 

је то предвиђено законом, Статутом општине, овим 

Пословником или ако Скупштина тако одлучи. 

 Тајно гласање се врши гласачким листићем. 

 За тајно гласање штампа се онолико гласач-

ких листића колико Скупштина има одборника. 

 Гласачки листићи су исте величине, облика и 

боје, и оверени су печатом Скупштине. 

 За свако поновљено гласање, гласачки 

листићи се штампају тако да се разликују од пред-

ходних (друге боје, величине и сл.). 

 

Члан 119. 

 Приликом избора и именовања, на гласачким 

листићима кандидати се наводе азбучним редом 

према почетном слову презимена. 

 Испред имена сваког кандидата ставља се 

редни број. 

 Гласање се врши заокруживањем редног бро-

ја испред имена кандидата за кога одборник гласа.  

 Сваки одборник може да гласа највише за 

онолико кандидата колико се бира и то између кан-

дидата чија су имена наведена на гласачком листи-

ћу. 

 

Члан 120. 

 Тајним гласањем руководи председник 

Скупштине, коме у раду помажу заменик председ-

ника Скупштине и секретар Скупштине, ако овим 

Пословником није другачије уређено. 

 Гласањем за разрешење председника Скуп-

штине, пре истека времена на које је изабран, руко-

води заменик председника Скупштине, коме у раду 

помаже секретар Скупштине. 

         Гласањем за разрешење заменика председника 

Скупштине, пре истека времена на које је изабран, 

руководи председник Скупштине, коме у раду по-

маже секретар Скупштине. 

           У случају истовременог разрешења председ-

ника и заменика председника Скупштине, пре исте-

ка времена на које су изабрани, гласањем руководи 

најстарији одборник, коме у раду помаже секретар 

Скупштине. 

 

Члан 121. 

 Одборнику се уручује гласачки листић, тако 

што прилази столу председника Скупштине, пошто 

је претходно прозван. 

 Председник Скупштине уручује одборнику 

гласачки листић, а секретар Скупштине означава у 

списку одборника, код имена и презимена одборни-

ка, да му је гласачки листић уручен. 

 Када одборник попуни гласачки листић, при-

лази месту где се налази гласачка кутија и убацује 

гласачки листић. 

 Гласачка кутија мора бити од провидног ма-

теријала. 

 По истеку времена гласања, председник 

Скупштине закључује гласање.  

 

 

 

Члан 122.  

 Пошто  је гласање завршено, утврђују се ре-

зултати гласања у истој просторији у којој је гласа-

ње и обављено. 

 Ако се утврди да је број гласачких листића у 

кутији већи од броја одборника који су гласали, 

поступак гласања се поништава, употребљени гла-

сачки листићи се печате у посебан коверат и спро-

води се поновно гласање.   

          Ако се утврди да у гласачкој кутији има јед-

нак или мањи број гласачких листића од броја 

одборника који су гласали, наставља се поступак 

тако што се неважећи гласачки листићи одвајају и 

печате у посебан коверат, а након тога се приступа 

утврђивању резултата гласања.  

 

Члан 123. 

 Неважећим гласачким листићем, уколико 

законом није другачије уређено, сматра се непопу-

њени гласачки листић и гласачки листић из кога се 
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не може са сигурношћу утврдити за који је предлог 

одборник гласао. 

 Код гласања о избору или постављењу нева-

жећим гласачким листићем сматра се и гласачки 

листић на коме је заокружен већи број кандидата од 

броја који се бира. 

 

Члан 124. 

 После утврђивања резултата гласања, пред-

седник Скупштине објављује резултате који садрже 

податке о:  

- броју израђених гласачких листића, 

- броју одборника који присуствује седници, 

- броју одборника који су примили гласачки 

листић,  

- броју неупотребљених гласачких листића,  

- броју употребљених гласачких листића, па од 

тога 

-  број важећих гласачких листића 

-  број неважећих гласачких листића, 

 -броју гласова који је добио сваки од кандида-

та. 

            Објављивање резултата гласања обухвата и 

констатацију да је предлог изгласан или да није 

изгласан, односно који је кандидат изабран или 

постављен. 

 

 Одржавање реда на седници Скупштине 

 

Члан 125. 

 Одборници су дужни да  поштују углед и 

достојанство Скупштине. 

 Председник Скупштине стара се о одржава-

њу реда на седници Скупштине. 

 

Члан 126. 

 Одборници су дужни да се у свом излагању 

користе учтивим речима и са уважавањем присут-

них. 

 

Члан 127. 

 Обавеза сваког лица које улази у салу за вре-

ме одржавања седнице је да буде пристојно одевено. 

 Седници Скупштине не могу да присуствују 

лица која су под дејством алкохола или других о-

појних средстава. 

  Сва лица која се налазе у сали, за време тра-

јања седнице Скупштине, дужна су да искључе мо-

билне телефоне.  

 Нико не може да уноси у салу предмете који 

нису потребни за рад на седници Скупштине. 

 

Члан 128. 

 За време излагања одборника или другог у-

чесника у расправи на седници Скупштине, није 

дозвољено ометање говорника добацивањем, уста-

јањем, кретањем по сали и слично. 

 

Члан 129. 

 За повреду реда на седници Скупштине , 

председник може изрећи опомену, одузимање речи 

у расправи поводом одређене тачке дневног реда и 

удаљење са седнице. 

 Изречена мера уноси се у записник. 

 

Члан 130. 

 Опомена се може изрећи одборнику који сво-

јим понашањем, узимањем речи када му је председ-

ник Скупштине није дао, прекидањем говорника 

или сличним поступком, нарушава ред на седници 

или поступа противно одредбама овог Пословника.  

 

Члан 131. 

 Мера одузимања речи изриче се одборнику, 

који својим говором нарушава ред на седници или 

се не држи питања које је на дневном реду, а већ су 

му изречене две опомене.  

 Одборник коме је изречена мера одузимања 

речи дужан је да се без одлагања удаљи са говорни-

це. 

 Мера удаљења са седнице изриче се одбор-

нику који, и после изречене опомене, односно мере 

одузимања речи, омета или спречава рад на седни-

ци, на седници вређа одборнике или употребљава 

изразе који нису у складу са достојанством Скуп-

штине.  

  Мера удаљења изриче се без расправе.  

 Одборник према коме је изречена мера уда-

љења са седнице, дужан је да се без одлагања удаљи 

из просторије у којој се одржава седница. 

  Када одборник одбије да се удаљи из сале у 

којој се одржава седница, председник Скупштине ће 

одредити паузу и наложити служби овлашћеној за 

одржавање реда да одборника удаљи са седнице. 

 Одборник коме је изречено удаљење са сед-

нице Скупштине, сматра се неоправдано одсутним 

од мометна удаљења. 

 

Члан 132. 

 Када председник Скупштине, изрицањем 

мера, не може да одржи ред на седници Скупштине, 

одредиће прекид седнице. 

 

Члан 133. 

 Уочи седнице, односно током њеног трајања 

и након њеног завршетка, у сали, предворју и дру-

гим пратећим просторијама дозвољена је дистрибу-

ција докумената непосредно везаних за теме које су 

на дневном реду Скупштине.  



Уторак,09.април.2019.године.           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"             Број -8- Страна-749 

 

 

 Без сагласности председника Скупштине 

није дозвољена дистрибуција никаквих других до-

кумената или материјала. 

 У току трајања седнице забрањено је ко-

ришћење мобилних телефона, на начин који омета 

рад седнице. 

    

Члан 134. 

Одборник коме је изречена опомена или то-

ком трајања седнице  користи телефон на начин 

који омета рад седнице,  губи право  на  једну дна-

евницу за присуство на седници Скупштине 

општине. 

Одборник коме су у току исте седнице изре-

чене две опомене, губи право  на  две  днаевнице за 

присуство на седници Скупштине општине. 

Одборник коме је одузета реч, губи право  на  

три днаевнице за присуство на седници Скупштине 

општине. 

Одборник коме је изречена мера удаљења са 

седнице,  губи право  на четири днаевнице за при-

суство на седници Скупштине општине. 

Ако је одборнику изречено више мера за 

повреду рада на седници Скупштине општине,  каз-

не се не сабирају, већ се примењује само највиша  

казна. 

 

   Члан 135.  

 Одлуку о  казни за одборника доноси Ман-

дадатно –имунитетна комисија. 

 

 

Члан 136. 

 Одредбе о одржавању реда на седници 

Скупштине примењују се и на сва друга лица при-

сутна на седници. 

 

Члан 137. 

 Одредбе о одржавању реда на седници 

Скупштине примењују се и у раду радних тела 

Скупштине. 

 

Записник о раду Скупштине 

 

Члан 138. 

 О раду на седници Скупштине води се запи-

сник. 

 О вођењу записника стара се секретар 

Скупштине. 

 У записник се уносе обавезно следећи 

подаци:  време и место одржавања седнице, име 

председавајућег и број присутних одборника, имена 

оправдано и неоправдано одсутних одборника, 

имена осталих присутних, утврђени дневни ред са 

назнаком питања о којима се расправљало (предлог 

одлуке или другог акта и амандмани) и именима 

учесника у расправи, подаци о резултатима гласања 

и донети акти.  

 Завршна одредба записника је податак о вре-

мену завршетка седнице. 

 

Члан 139. 

 Записник потписују председник и записни-

чар Скупштине и оверачи записника. 

 О чувању изворника записника стара се 

секретар Скупштине.  

 

Члан 140. 

 Оверачи записника су дужни прочитати  у 

целости текст записника и својим потписом гаран-

товати тачност његове садржине. 

 Оригинални текст записника саставља се у 

четири примерка.  

 

Члан 141. 

 По правилу седнице Скупштине се тонски 

снимају.  

 Говорник има право да преслуша текст свог 

говора , а секретар Скупштине је дужан  да му то 

омогући на његов писмени захтев. 

 

VII  ДОНОШЕЊЕ СКУПШТИНСКИХ АКАТА 

 

   Врста аката 

Члан 142. 

 Скупштина доноси опште и појединачне ак-

те.  

 Општи акти Скупштине су: буџет, завршни 

рачун, програми, планови, одлуке и препоруке. 

 Појединачни акти Скупштине су: решења, 

закључци као и аутентична тумачења. 

 

Члан 143. 

 Одлуком се нормативно уређују питања из 

одређених  области које спадају у надлежности 

Општине. 

 Програмима и плановима се уређују питања 

из појединих области рада и надлежности Општине 

за предстојећи период. 

 Препоруком Скупштина изражава став о по-

јединим питањима од општег интереса за Општину, 

начин решавања појединих проблема или предлаже 

начин и мере које треба предузети ради решавања 

појединих питања. 

 Решењем се одлучује о избору, именовању, 

постављењу и о другим питањима утврђеним зако-

ном, Статутом општине и овим Пословником.  

 О поднетој оставци изабраних, именованих и 

постављених лица се не одлучује, већ Скупштина 

решењем констатује престанак функције. 
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 Закључком се прецизирају ставови, мишље-

ња, констатације, задужења и овлашћења поводом 

разматрања одређених питања. 

             Закључком се решавају и друга питања из 

надлежности Скупштине и радних тела. 

 Аутентичним тумачењем се даје тумачење 

аката или појединих њихових одредаба које доноси 

Скупштина.  

 

   Поступак доношења аката  

 

Члан 144. 

            Предлог одлуке и другог акта за усвајање на 

седници Скупштине,  подноси  општинско веће, 

одборничка група , одборник и грађани путем гра-

ђанске иницијативе у складу са законом и Статутом. 

  Предлог се подноси у облику у коме се  

одлука или други акт доноси и мора бити образло-

жен. 

  Образложење мора да садржи: правни основ, 

разлоге  за доношење одлуке или другог акта, 

објашњење циља који се жели постићи, образложе-

ње конкретних решења и процену износа финансиј-

ских средстава потребних за спровођење одлуке 

односно акта. 

  Предлог одлуке и другог акта који је при-

премљен у складу  са ставом 2. и 3. овог члана, увр-

стиће се у дневни ред седнице Скупштине у року  не 

дужем од  60 дана, од дана његовог подношења. 

  Ако предлог одлуке или другог акта није 

припремљен у складу  са ставом 2. и 3. овог члана, 

председник Скупштине ће у року од 15 дана од под-

ношења предлога затражити од предлагача да пре-

длог одлуке или акта усклади са одредбама овог 

члана у року од  30 дана, при чему ће прецизно на-

вести у чему се састоји та неусклађеност. 

  Ако предлагач не усклади свој предлог у 

року из претходног става, сматраће се да је предлог 

повучен. 

 

Члан 145. 

 У случају подношења грађанске иницијативе 

за доношење акта из надлежности Скупштине, гра-

ђанску иницијативу разматра и Нацрт акта израђује 

општинска управа и исти доставља општинском 

већу.  

 

Члан 146. 

Предлог одлуке или другог акта, пре разма-

трања на седници Скупштине, разматрају надлежна 

радна тела и општинско веће ако оно није предла-

гач. 

 Надлежна радна тела или општинско веће 

достављају мишљење о предлогу, по правилу, три 

дана пре дана одређеног за одржавање седнице 

Скупштине на којој се разматра предлог одлуке или 

другог акта. 

 У оправданим случајевима овај рок може 

бити и краћи.  

 Надлежно радно тело може да предложи 

Скупштини да прихвати предлог акта, да предлог 

акта не прихвати или да га прихвати са поднетим 

амандманима. 

 Уколико надлежно радно тело или општин-

ско веће не достави мишљењем о предлогу, Скуп-

штина може да одлучи да се предлог акта размотри 

и без датог мишљења или одложи разматрање док 

се мишљење не достави у року који одреди Скуп-

штина. 

 

Члан 147. 

 Предлог за измену или допуну предлога акта 

који се разматра подноси се у облику амандмана. 

 Амандман се подноси у писаном облику, са 

образложењем, најкасније 72 сата пре почетка сед-

нице. 

 Изузетно, предлагач може поднети амандман 

писмено и пре почетка седнице и усмено у току 

седнице све до закључења расправе. 

 Уколико су на предлог акта поднети аман-

дмани, прво се расправља о амандманима. 

           Амандмани који нису поднети у складу са 

ставом 2. овог члана, одбацују се. 

 У расправи по амандману могу да учествују: 

подносилац амандмана, предлагач акта, представ-

ник одборничке групе, известилац надлежног рад-

ног тела, и то најдуже три минута. 

          О поднетим амандманима се обавезно изјаш-

њава предлагач, који је дужан да предложи Скуп-

штини које амандмане да прихвати а које да одбије. 

 После расправе, приликом одлучивања, 

Скупштина гласа о сваком поднетом амандману 

појединачно, а након тога одлучује о предлогу акта. 

 Амандман који подноси предлагач акта, као 

и амандман који је предлагач прихватио, постаје 

саставни део предлога акта и о њему се одвојено не 

гласа. 

 

Члан 148. 

 Скупштина прво одлучује о приспелим а-

мандманима радних тела Скупштине па општинског 

већа и одборника, по редоследу чланова. 

 Уколико је поднето више амандмана на исти 

члан предложеног акта, прво се одлучује о аман-

дману којим се предлаже брисање одредбе тог чла-

на. 

 

Члан 149. 

 Предлагач акта има право да повуче свој 

предлог пре седнице Скупштине, у писаном облику. 
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 Председник Скупштине ће о томе обавестити 

Скупштину. 

 Предлагач акта може да повуче свој предлог 

и усмено у току седнице, све до закључења распра-

ве.  

 Председник Скупштине констатује да је пре-

длог повучен. 

 

Члан 150. 

 Акти које доноси Скупштина, а за чије до-

ношење је законом прописана претходна сагласност 

или мишљење надлежног министарства могу се до-

носити на седници, тек по добијању сагласности, 

односно мишљења и у складу са истим. 

 

Хитан поступак 

Члан 151. 

 Сваки одборник, одборничка група, радно 

тело Скупштине, и општинско веће по питањима из 

своје надлежности може да предложи Скупштини 

да одлуку или други акт донесе по хитном поступ-

ку. 

 По хитном поступку може да се донесе само 

одлука или други акт чије недоношење по хитном 

поступку би могло да проузрукује негативне после-

дице. 

 Предлог да се одлука или други акт донесе 

по хитном поступку мора бити образложен. 

 У образложењу предлагач је дужан да наведе 

разлоге за предлагање хитног поступка, као и да 

укаже на негативне последице које би могле да 

наступе ако се одлука или други акт не донесе. 

 Предлог да се одлука или други акт донесе 

по хитном поступку доставља се Скупштини најка-

сније до почетка седнице на којој се предлаже 

разматрање. 

 Ако се предлог разматра по хитном поступ-

ку, амандман се може поднети писмено пре почетка 

седнице и усмено у току седнице све до закључења 

расправе. 

 

Члан 152. 

 О предлогу да се одлука или други акт доне-

се по хитном поступку, Скупштина одлучује пре 

утврђивања дневног реда. 

 Када Скупштина усвоји предлог да се одлука 

или други акт доноси по хитном поступку, предлог 

одлуке или другог акта уноси се у дневни ред сед-

нице. 

 Ако Скупштина не прихвати предлог да се 

одлука или други акт доноси по хитном поступку, 

примењују се одредбе овог Пословника које се од-

носе на поступак доношења одлука.  

 

   Чување и објављивање аката 

Члан 153. 

 На изворник одлуке и другог акта Скупшти-

не као и на аутентично тумачење ставља се печат 

Скупштине. 

 Изворником одлуке, односно другог акта или 

аутентичног тумачења, сматра се текст одлуке, од-

носно другог акта или аутентичног тумачења усво-

јен на седници Скупштине. 

 Изворник одлуке, односно другог акта 

Скупштине и аутентичног тумачења чува се у 

Скупштини. 

 О изради изворника, стављању печата на њих 

и о њиховом чувању стара се секретар Скупштине. 

 

Члан 154. 

 Акти које доноси Скупштина објављују се у 

«Службеном гласнику града Врања», а по потреби и 

у другом службеном гласнику и на огласној табли 

Оштинске управе општине Босилеград.  

 О објављивању одлука и других аката Скуп-

штине и аутентичних тумачења стара се секретар 

Скупштине. 

 Секретар Скупштине, на основу изворног 

текста одлуке, другог акта или аутентичног тумаче-

ња, даје исправке грешака у објављеном тексту 

одлуке и другог акта или аутентичног тумачења, ако 

за тим има потребе. 

 

VIII  ПОСТУПАК У ВЕЗИ СА ОДБОРНИЧКИМ 

ПИТАЊЕМ  

 

Члан 155. 

 Одборник има право да постави одборничко 

питање. 

            Одборничка питања која се односе на посло-

ве и задатке из надлежности Општинске управе, 

секретар Скупштине упућује начелнику  Општинске 

управе. 

  Начелник Општинске управе  има обавезу да  

преко организационих јединица Општинске управе 

обезбеди благовремено давање одговора  на 

постављено питање. 

             Остала одборничка питања секретар Скуп-

штине упућује надлежним органима, јавним слу-

жбама и другим институцијама из чије надлежности 

је постављено одборничко питање.   

 Одборничко питање поставља се писмено 

или усмено након завршетка рада по утврђеном 

дневном реду седнице Скупштине. 

 

Члан 156. 

 Питање које одборник постави мора бити 

јасно формулисано и не сме имати обележје распра-

ве.  

Члан 157. 
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           Када питање није постављено у складу са 

одредбама овог Пословника, председник Скупшти-

не ће указати одборнику на то и позвати га да своје 

питање усклади са тим одредбама. 

  Ако одборник своје питање не ускла-

ди са одредбама овог Пословника, председник 

Скупштине неће то питање упутити на давање одго-

вора и о томе ће обавестити одборника. 

 

Члан 158. 

 Одговор на одборничко питање постављено 

на седници може се дати усмено на истој седници 

Скупштине на којој је питање постављено или 

писмено до наредне седнице Скупштине, ако је за 

припрему одговора на одборничко питање неопход-

но да се прибаве подаци и чињенице без којих се не 

може дати потпун одговор.  

 Изузетно ако је у припреми одговора потре-

бно утврдити више чињеница или извршити сложе-

нију анализу, рок за давање одговора може се  про-

дужити али не дуже од 30 дана. 

 

Члан 159. 

 После датог одговора на одборничко питање  

одборник који је поставио питање има право да у 

трајању од највише три минута, коментарише одго-

вор на своје питање и да постави допунско питање.  

 Одговором на допунско питање одмах или на 

наредној седници, завршава се поступак одговора на 

одборничко питање. 

 

IX  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА  

 

Члан 160. 

 Одборник има право и дужност да присус-

твује седницама Скупштине и њених радних тела 

чији је члан и да учествује у њеном раду и одлучи-

вању. 

 Одборник има право да присуствује седни-

цама других радних тела Скупштине, и ако није њи-

хов члан, и да учествује у њиховом раду, без права 

одлучивања. 

Одборник је дужан да своје присуство на 

седници Скупштине, односно радног тела пријави 

секретару Скупштине.  

 Одборник који из оправданих разлога не мо-

же да присуствује седници Скупштине или радног 

тела, обавештава о томе председника или секретара 

Скупштине. 

 

Члан 161. 

 Право одборника на накнаду изгубљене за-

раде, путне трошкове за долазак и одлазак на сед-

ницу Скупштине и њених радних тела као и днев-

нице утврђује  се посебном одлуком Скупштине.  

 Одборници који живе у сеоским насељима 

која немају линијски превоз имају право на превоз 

за долазак и одлазак на седницу Скупштине и ње-

них радних тела. 

 

Члан 162. 

 Одборник може поднети оставку усмено на 

седници Скупштине општине, а између две седнице 

подноси је у форми оверене писане изјаве. 

             После подношења усмене оставке одборни-

ка, Скупштина без одлагања,  на истој седници 

утврђује да је одборнику престао мандат.  

             О оставци коју је одборник поднео између 

две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на 

првој наредној седници. 

             Одборник може опозвати поднету оставку 

све док Скупштина не утврди престанак његовог 

мандата. 

 

Члан 163. 

Одборник лично подноси оставку, оверену 

код органа надлежног за оверу потписа, 

председнику Скупштине општине, у року од три 

дана од дана овере. 

Председник Скупштине општине је дужан да 

поднету оставку стави на дневни реда Скупштине 

на првој наредној седници, са предлогом да то буде 

прва тачка дневног реда. 

 

Члан 164. 

 Одборници су дужни да поштују достојан-

ство Скупштине, да се једни другима обраћају са 

уважавањем не користећи увредљиве изразе, и не 

могу износити чињенице и оцене које се односе на 

приватни живот других лица. 

 Одборник на седници, може да говори само о 

питању које је на дневном реду, а за време говора 

нико не сме да га прекида или омета добацивањем 

нити на било који начин угрожава слободу говора.  

 

Члан 165. 

 Секретар Скупштине обезбеђује, у оквиру 

својих задатака, у складу са Статутом и законом , 

услове за вршење функције одборника. 

 

Члан 166. 

 Одборник не може да буде позван на одго-

ворност за изражено мишљење и давање гласа у 

Скупштини. 

 

X  ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ  

 

Члан 167.  

 Рад Скупштине и њених радних тела је 

доступан јавности. 
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 Радио и телевизијски пренос седница Скуп-

штине обавља Радио телевизија Босилеград. 

 

Члан 168. 

 Седници Скупштине и њених радних тела 

могу присуствовати акредитовани представници 

штампе и других средстава јавног информисања и 

то: 

-националних,  

-регионалних, и  

-локалних који имају седиште на територији 

општине Босилеград.  

            Пре уласка у салу за седнице, акредитовани 

новинари дужни су да покажу овлашћеном лицу 

које одреди секретар Скупштине, своју новинарску 

картицу средства информисања од којег долазе, и 

дужни су да је носе на видном месту.  

 

Члан 169. 

 Акредитованом новинару могу се ставити на 

располагање предлози одлука и других општих ака-

та, као и информативно – документациони матери-

јал о питањима из рада Скупштине и њених радних 

тела.  

 

Члан 170. 

          О раду Скупштине може се дати службено 

саопштење за штампу и друго средство јавног 

информисања. Текст службеног саопштења састав-

ља секретар Скупштине а одобрава председник 

Скупштине или лице које он овласти. 

  Конференцију за штампу у Скупштини могу 

да држе председник Скупштине или његов заменик, 

председник општине и његов заменик и председни-

ци одборничких група. 

 

Члан 171. 

           Седнице Скупштине и њена радна тела могу 

бити затворене за јавност у целости или при разма-

трању одређених питања у случајевима одређеним 

законом, ако то предложи председник општине, 

општинско веће, радно тело или најмање 10 одбор-

ника. 

                 Предлог из предходног става мора бити 

образложен и о њему одлучује радно тело, односно 

Скупштина, без расправе. 

 

XI  РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПО-

СРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ 

СТАЊА ИЛИ    ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

Члан 172. 

           Одредбе овог Пословника примењују се у 

раду Скупштине и у случају непосредне ратне опа-

сности, ратног стања или ванредног стања,  уколико 

овим Пословником или другим прописима није дру-

гачије одређено. 

 

Члан 173. 

            У случају непосредне ратне опасности, рат-

ног стања или ванредног стања, председник Скуп-

штине:  

- одређује време и место одржавања седница Скуп-

штине,  

- утврђује начин позивања одборника на седнице, 

као и начин и рокове достављања материјала за сед-

нице, 

- може одредити посебан начин вођења, издавања и 

чувања записника и стенограских бележака са сед-

нице Скупштине и радних тела,  

- одлучује о начину рада и извршавању задатака 

Скупштинске службе.  

 

Члан 174. 

            У условима непосредне ратне опасности, 

ратног стања или ванредног стања, не примењују се 

одредбе овог Пословника о кворуму за одржавање и 

одлучивање на седници Скупштине и радних тела.  

          Седнице Скупштине и радних тела одржавају 

се са оним одборницима који су присутни на седни-

ци, а одлуке се доносе већином гласова присутних 

одборника на седници Скупштине, односно радних 

тела. 

 

Члан 175. 

            У случају непосредне ратне опасности, за 

време ратног стања или ванредног стања, предлози 

одлука и других аката које треба да разматра Скуп-

штина, могу се разматрати и доносити без претход-

ног разматрања у надлежним радним телима. 

 

Члан 176. 

            У случају непосредне ратне опасности, за 

време ратног стања или ванредног стања, одборни-

ци су дужни одмах и на најпогоднији начин да оба-

весте секретара Скупштине о свакој промени пре-

бивалишта или боравишта.  

 

XII   ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ 

ПОСЛОВА    ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ 

 

Члан 177. 

            Стручне и друге послове за потребе Скуп-

штине, њених радних тела  и одборника врши 

општинска управа. 

 

XIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 178. 
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           За све што није регулисано овим Пословни-

ком, примењују се одредбе Закона о локалној само-

управи, другог прописа и Статута општине. 

 

Члан 179. 

          Даном ступања на саногу овог Пословника, 

престаје да важи Пословник Скупштине општине 

Босилеград („Службени гласник града Врања“, бр 

17/13  16/15, 22/15 и 33/17). 

 

Члан 180. 

           Овај Пословник објавити у «Службеном гла-

снику града Врања» . 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

  
 

188. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 

47/18), члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине 

Босилеград („Службени гласник града Врања“, број 

3/19), Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној 27. марта 2019. године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ БОСИ-

ЛЕГРАД  

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1.  

Овом Одлуком уређује се организација, 

начин рада и одлучивања Општинског већа 

општине Босилеград (у даљем тексту: Општинко 

веће). 

  

Члан 2.  

Општинско веће:  

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте 

које доноси Скупштина општине;  

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 осно-

ву процене ризика из изворне надлежности Општи-

не, као и посебне елементе плана одређеног инспек-

цијског надзора из изворне надлежности општине; 

7) прати реализацију програма пословања и врши 

координацију рада јавних предузећа чији је оснивач 

Општина; 

8) подоноси тромесечни извештај о раду јавних 

предузећа Скупштини општине, ради даљег извеш-

тавања 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) одлучује решењем о употреби средстава текуће 

и сталне буџетске резерве; 

11) стара се о извршавању поверених надлежности 

из оквира права и дужности Републике;  

12) поставља и разрешава начелника Општинске 

управе; 

13) поставља општинског правобраниоца; 

14) доноси План одбране Општине који је саставни 

део Плана одбране Републике Србије, усклађује 

припреме за одбрану правних лица у делатностима 

из надлежности Општине са Планом одбране Репу-

блике Србије, доноси одлуку о организовању и 

функционисању цивилне заштите и јединица опште 

намене; 

15) доноси Процену угрожености и План заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите 

од удеса; 

16) образује жалбену комисију; 

17) образује стручна саветодавна радна тела за поје-

дине послове из своје надлежности; 

18) информише јавност о свом раду; 

19) доноси пословник о раду на предлог председни-

ка Општине; 

20) врши и друге послове у складу са законом. 

 Одлуку из тачке 3. овог члана Општинско 

веће доноси већином гласова од укупног броја чла-

нова општнског већа. 

 

Члан 3.  

Општинско веће у вршењу послова из своје 

надлежности има свој печат.  

Печат је округлог облика у чијој је средини 

грб Републике Србије, са исписаним текстом: 
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Република Србија, Општина Босилеград, Општин-

ско веће, Босилеград. 

Текст печата исписује се на српском језику и 

ћириличним писмом и бугарском језику и ћирилич-

ним писмом. 

Пречник печата износи 32 мм.  

            Текст печата исписује се у концентричним 

круговима око грба Републике Србије. У спољном 

кругу печата исписује се назив Република Србија. У 

првом следећем кругу  назив Општинско веће 

општине Босилеград. Седиште органа исписује се у 

дну печата 

Члан 4.  

У вршењу својих права и дужности, 

Општинско веће сарађује са органима Општине, са 

Јавним предузећима и установама чији је Општина 

оснивач, са грађанима и другим субјектима у 

пословима од значаја за Општину.  

 

Члан 5.  

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.  

 

Члан 6.  

Рад Општинског већа је јаван, а у 

случајевима предвиђеним Законом и Пословником о 

раду, јавност се искључује.  

Општинско веће обавештава јавност о свом 

раду давањем информација средствима јавног 

информисања, одржавањем конференција за 

штампу у путем званичног сајта Општине.  

 

Члан 7.  

Средства за рад Општинског већа обезбеђују 

се у буџету општине.  

 

II САСТАВ, ИЗБОР И ПРЕСТАНАК 

ЧЛАНСТВА  У ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

  

Члан 8.  

Општинско веће чине председник Општине, 

заменик председника Општине и пет чланова 

Општинског већа.  

Када одлучује о избору председника 

Општине Супштина општине истовремено и обја-

дињено одлучује о избору заменика председника 

Општине и  чланова Општинског већа.  

Кандидате за чланове Општинског већа 

предлаже кандидат за председника Општине.  

Број кандидата за чланове Општинског већа 

одговара броју чланова Општинског већа који се 

бира.  

Предлог кандидата за избор чланова 

Општинског већа подноси се у писменом облику. 

Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку 

биографију и писмену сагласност кандидата о 

прихватању кандидатуре.  

 

Члан 9.  

 Скупштина општине бира чланове 

Општинског већа на период од четири године, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника. 

 

Члан 10.  

Тајно гласање за избор чланова Општинског 

већа врши се по одредбама Пословника Скупштине 

општине Босилеград, којима је уређено одлучивање 

тајним гласањем.  

У колико неки од кандидата не буде изабран 

у првом кругу гласања, за тог кандидата поступак 

гласања се понавља.  

Ако и у поновљеном гласању предложени 

кандидат не буде изабран, поступак избора се 

понавља, с тим што се више не могу предложити 

кандидати који у досадашњем гласању нису добили 

потребан број гласова 

 

Члан 11.  

Након објављивања резултата избора, 

изабрани председник Општине, заменик 

председника Општине и чланови Општинског већа 

дају следећу изјаву:  

„Изјављујем да ћу права и дужности 

председника општине Босилеград /заменика 

председника Општине/члана Општинског већа, 

извршавати у складу са Уставом, Законом и 

Статутом општине Босилеград, а у интересу грађана 

општине Босилеград“.  

 

Члан 12.  

Преседник Општине је председник 

Општинског већа.  

Заменик председника Општине је члан 

Општинског већа по функцији.  

 

Чланови Општинског већа које бира 

Скупштина општине 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.  

 

Члан 13. 

Разрешењем председника Општине престаје 

мандат Општинског већа. 

  



756-Страна-Број -8-           „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“           Уторак.09.април.2019.године. 
  

 

Члан 14. 

Члан Општинског већа, може бити разрешен 

и пре истека времена на које је биран, на предлог 

председника Општине или најмање 1/3 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.  

Члан Општинског већа који је разрешен или 

који поднесе оставку, остаје на дужности и врши 

текуће послове, до избора новог члана Општинског 

већа. 

  

Члан 15.  

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.  

 

III ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Члан 16.  

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. 

  

Члан 17.  

Чланови Општинског већа имају право и 

дужност да предлажу расправљање појединих 

питања из надлежности Општинског већа, да дају 

иницијативе за припремање одлука и других аката 

које досноси Скупштина општине, да учествују у 

раду радних тела Скупштине општине и обављају 

друге послове из своје надлежности.  

 

Члан 18.  

Чланови Општинског већа могу бити 

задужени за једно или више одређених подручја из 

надлежности општине, о чему се одлучује на првој 

седници Општинског већа, након избора чланова 

Општинског већа.  

 

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА  

 

Члан 19.  

Општинско веће ради и одлучује о 

пословима из своје надлежности, на седницама.  

Седницом Општинског већа председава 

председник Општине  

Председник општине сазива седнице 

Општинског већа, предлаже дневни ред, усклађује 

рад и стара се о спровођењу аката Општинског већа.  

Председник општине потписује акте које 

доноси Општинско веће.  

У случају одсутности или спречености 

председника Општине, замењује га заменик 

председника Општине. 

  

Члан 20.  

Председник општине сазива седнице 

Општинског већа по својој иницијативи.  

Председник општине обавезан је да сазове 

седницу Општинског већа ако исту писменим путем 

захтева председник Скупштине, или најмање три 

члана Општинског већа.  

 

Члан 21.  

           Општинско веће може да одлучује ако седни-

ци присуствује већина од укупног броја његових 

чланова. 

Општинско веће одлучује јавним гласањем 

већином гласова присутних чланова, уколико 

Статутом општине или овом одлуком није другачије 

одређено. 

  

Члан 22.  

Општинско веће, на предлог председника 

општине, доноси Пословник о раду, којим ближе 

уређује начин свога рада.  

 

Члан 23.  

Седници Општинског већа могу 

присуствовати представници Општинске управе, 

Јавних предузећа, установа и других органа и 

организација који својим учешћем могу допринети 

решавању питања из надлежности локалне 

самоуправе. 

 

Члан 24.  

О раду седнице Општинског већа води се 

записник, који потписује председавајући Опшин-

ског већа. 

 

 

V ОДНОСИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРЕМА  

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ  И ДРУГИМ ОРГАНИМА  
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Члан 25.  

У вршењу послова из своје надлежности 

Општинско веће остварује сталну сарадњу са 

Скупштином општине и Општинском управом. 

  

Члан 26.  

Општинско веће поставља и разрешава 

начелника Општинске управе.  

Начелник Општинске управе поставља се и 

разрешава већином гласова од укупног броја 

чланова Општинског већа.  

За начелника Општинске управе може бити 

постављено лице које има стечено високо образо-

вање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академ-

ским студијама, специјалистичким струковним сту-

дијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четри године или специјалистичким студи-

јама на факултету, најмање пет година радног 

искуства у струци и положен државни стручни 

испит за рад у органима државне управе. 

Начелник Општинске управе може имати 

заменика, који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност.  

Општинско веће посебним актом одлучује о 

правима начелника и заменика начелника 

Општинске управе.  

 

Члан 27. 

Начелник Општинске управе поставља се на 

основу јавног огласа, на пет година.  

Јавни оглас из става 1. овог члана расписује 

Општинско веће.  

           За спровођење јавног огласа, Општинско веће 

образује Комисију од три члана. 

Комисија из претходног става, утврђује 

испуњеност услова кандидата за начелника 

Општинске управе и о томе подноси извештај .  

На основу извештаја Комисије, председник 

Општине предлаже кандидата за начелника 

Општинске управе.  

Заменик начелника Општинске управе 

поставља се и разрешава на исти начин и под истим 

условима као начелник.  

 

Члан 28.  

Општинско веће одлучује о изузећу 

начелника општинске управе. 

  

Члан 29.  

На образложен предлог председника 

Општине начелник Општинске управе може бити 

разрешен и пре истека времена на које је постављен.  

Начелник Општинске управе може поднети 

оставку.  

У случају подношења оставке, начелник се 

разрешава на првој наредној седници Општинског 

већа. 

  

Члан 30.  

Општинско веће може наложити у оквиру 

своје надлежности, Општинској управи да, у 

одређеном року припреми анализу, информацију 

или извештај са одговарајућим предлозима, или да 

предузме радње за које је овлашћена.  

 

Члан 31.  

У вршењу надзора над радом Општинске 

управе, Општинско веће поништава или укида акте 

Општинске управе који нису у сагласности са 

Законом, Статутом и другим општим актом или 

одлуком коју доноси Скупштина општине. 

                        Члан 32.  

Општинско веће решава у управном 

поступку у другом степену о правима и обавезама 

грађана, предузећа и установа и других органа из 

изворног делокруга Општине.  

Општинска управа дужна је да у року од 15 

дана од дана пријема достави Општинском већу 

предмете о којима Општинско веће решава у другом 

степену.  

Приликом решавања у управном поступку у 

другом степену, на седници Општинског већа 

обавезно присуствује начелник Општинске управе 

или лице које он овласти.  

 

Члан 33.  

Општинско веће решава сукоб надлежности 

између Општинске управе и других предузећа, 

организација и установа када на основу одлуке 

Скупштине општине одлучују о појединим правима 

грађана, правних лица или других странака.  

            О решавању сукоба надлежности из става 1. 

овог члана, Општинско веће доноси решење у року 

од 15 дана, од дана пријема захтева. 

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 35.  

            Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о Општинском већу општине Боси-

леград („Службени гласник Пчињског округа“, број 

32/08 и „Сл. глсник града Врања“, број 3/14 и 

16/15).  

 



758-Страна-Број -8-           „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“           Уторак.09.април.2019.године. 
  

 

Члан 36.  

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

  

189. 

На основу члана 20. став 4. и 5.  и члана 

57.став 2. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Србије“, број 24/11) , а у вези са 

чланом 66. и 72. став 2. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Службени 

гласник Републике Србије“, број 36/ 09, 88/2010, 

38/15, 113/17 и 113/17-др. закон) и  члана  40. став. 1 

тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени 

гласник града Врања“, број 3/19),  Скупштина 

општине Босилеград на седници одржаној дана 27. 

марта 2019. године, донела је   

   

О Д Л У К У  

О   ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА  

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови и начин 

остварења права послодавца - Јавних предузећа, 

Центра за социјални рад и других установа на суб-

венционисање минималне зараде и обрчунатог по-

реза на зараде и доприноса за пензијско и инвалид-

ско осигурање, ради подстицања запошљавања теже 

запошљивих незапослених лица.  

  

Члан 2. 

Послодавац - Јавно предузеће, Центар за со-

цијални рад и друге установе са седиштем у Боси-

леграду  који запосли на одређено време - до годину 

дана лице које најмање шест месеци без прекида 

није било у радном односу (доказ: потврда, извод  

или др. надлежног државног органа) и којем  до 

испуњења првог услова за остваривање права на 

пензију, у складу са прописима о пензијском и 

инвалидском осигурању, недостаје до три године  (у 

даљем тексту: новозапослено лице ) под условом, 

да почев од  01.01.2012.године није смањио број 

запослених, остварује право на субвенционисање  

минималне зараде и обрачунатог пореза на зараде и  

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, 

док траје радни однос на одређено време новозапо-

сленом лицу. 

Припаднице женског пола које су искори-

стиле могућност из члана 2. став 1. али због проме-

не прописа – закона и повећања старосне границе за 

одлазак у пензију на 65 година поступно по 6 месе-

ци за сваку текућу годину омогућава се поновно 

коришћење права из члана 2. став 1. Одлуке по 

испуњењу услова из члана 2. став 1. 

 

Члан 3.  

Ближе услове и поступaк за остваривање о-

вог права прписује  Општинско веће. 

 

Члан 4. 

Захтев за остваривање овог права подноси се 

Општинском већу.  

 

Члан 5.  

Административне и стручне послове за 

спровођење ове одлуке врши Општинска управа. 

 

Члан 6.  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о запошљавању теже запошљивих не-

запослених лица („Службени гласник града Врања“, 

број 45/13, 20/15 и 3/16 ).  

Члан 7.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

  

190. 

На основу члана 20. став 1. тачка 17. и члана 32. 

став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон, 

101/2016 – др. закон и 47/18), члана 209. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 

24/11), на основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Босилеград („Службени гласник града 

Врања“, број 3/19) Скупштина општине Босилеград, 

на седници одржаној 27. марта 2019. године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ О  ЧИЈЕМ СЕ ОБЕЗБЕЂЕЊУ СТА-

РА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

 

1.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет одлуке 

Члан 1. 

      Овом одлуком урeђује се врста, обим, усло-

ви и поступaк остваривања права на  социјалну заш-

титу о чијем се обезбеђењу у складу са Законом о 
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социјалној заштити (у даљем тексту: Закон) стара 

општина Босилеград (у дањем тексту: Општина),  и 

права и обавезе корисника социјалне заштите, као и 

друга питања од значаја за социјалну заштиту на 

нивоу локалне заједнице.  

 

Право на социјалну заштиту 

Члан 2. 

          Сваки појединац и породица којима је неоп-

ходна друштвена помоћ и подршка, ради савлада-

вања социјалних и животних тешкоћа и стварање 

услова за задовољење основних животних потреба, 

имају право на социјалну заштиту у складу са Зако-

ном, у висини, под условима и на начин утврђено 

овом одлуком и у складу са материјалним и другим 

могућностима Општине. 

          Права на социјалну заштиту обезбеђују се 

пружањем услуга социјалне заштите и материјал-

ном подршком.  

          Права утврђена овом одлуком везана су за 

личност и не могу се преносити. 

 

Корисници социјалне заштите  

Члан 3. 

          Сваки појединац односно породица (у даљем 

тексту: Корисник) који се суочава с препрекама у 

задовољавању потреба услед чега не може да 

достигне или да одржи квалитет живота или ко нема 

довољно средстава за подмирење основних живот-

них потреба, а није у стању да их оствари својим 

радом, приходом од имовине или из других извора, 

може да оствари права на социјалну заштиту утвр-

ђена овом одлуком у складу са Законом. 

          Социјална заштита на основу ове одлуке обез-

беђује се свим појединцима односно породицама, 

која имају пребивалиште односно боравиште на 

територији Општине. 

          Изузетно, право на социјалну заштиту у скла-

ду са одредбама ове одлуке признаје се и:   

              -лицима која имају боравиште на територи-

ји Општине која се нађу у стању потребе за услуга-

ма социјалне заштите и мерама материјалне подр-

шке; 

 -лицима која се нађу у скитњи или им је из 

других разлога потребно обезбедити право на соци-

јалну заштиту;  

 -корисницима социјалних услуга који има-

ју пребивалиште на територији других општина, у 

складу са одредбама Међуопштинског споразума о 

пружању услуга социјалне заштите;  

 -страним држављанима и лицима без 

држављанства у потреби за социјалном заштитом, у 

складу са Законом и Међународним уговорима. 

  

Средства за остваривање права 

Члан 4. 

Средства за обављање делатности социјалне 

заштите у надлежности локалне самоуправе обезбе-

ђују се у буџету Општине . 

Средства за обезбеђивање услуга социјалне 

заштите могу се прибављати и путем донација, као 

и уступањем имовине, оснивањем задужбина и 

фондација, у складу са законом. 

Средства за обезбеђивање права на услуге 

социјалне заштите предвиђене овом одлуком обез-

беђују се и из наменских трансфера буџета Репу-

блике Србије у складу са чланом 207. Закона о соци-

јалној заштити и Уредбом о наменским трансфери-

ма. 

У обезбеђивању средстава за пружање услуга 

социјалне заштите учествује и корисник, у обиму и 

на начин утврђен законом и овом одлуком.  

 

Поступак за остваривање права на социјлну 

заштиту 

 

Члан 5. 

На поступак за остваривање права на услуге 

социјалне заштите и мере материјалне подршке 

предвиђене овом одлуком, примењују се одредбе 

закона којим се уређује општи управни поступак, 

ако Законом о социјалној заштити није другачије 

одређено.  

Средства за покриће трошкова поступка за 

остваривање права из ове одлуке обезбеђују се у 

буџету Општине и те трошкове не сносе грађани. 

 

Сарадња у обезбеђивању права на социјалну 

заштиту 

Члан 6. 

Општина у обезбеђивању права грађана на 

социјалну заштиту сарађује са јавним предузећима, 

установама и другим облицима организовања утвр-

ђених Законом. Сарадња у пружању услуга социјал-

не заштите остварује се у оквирима и на начин 

утврђен споразумима о сарадњи. 

 

2.  МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА 

 

2.1. Сврха и врсте мера матријалне подршке 

Члан 7. 

          Право на материјалну подршку остварује се у 

циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и 

подршке социјалној укључености корисника. 

          Права на материјалну подршку утврђена овом 

одлуком су: 

          -једнокртна новчана помоћ 

          -новчана помоћ ученицима прв године средње 

школе 

           -новчана помоћ новорођеној деци 
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           -новчана помоћ деци, ученицима и студенти-

ма без једног или оба родитеља 

           -погребни трошкови 

           -новчана помоћ оболелим од малигних обо-

љења 

           -новчана помоћ за вантелесну оплодњу 

           -новчана помоћ за лечење стерилитета 

           -особађање од плаћања комуналних и других 

услуга и накнада 

           -право на стипендирање специјализаната 

           -право на решавање стамбеног питања соци-

јално угрожених лица 

           -право на  превоз 

 

2.2. Једнократна помоћ 

Члан 8. 

Право на једнократну помоћ, као вид 

материјалне подршке, обезбеђује се појединцу и 

породици, који се изненада или тренутно нађу у 

стању социјалне потребе, у случајевима везаним за 

задовољење основних животних потреба, 

отклањање последица елементарних непогода, као и 

у другим ванредном приликама које не могу 

самостално превазићи, а нарочито када немају 

никаквих прихода и не могу, из Законом 

предвиђених разлога, да остваре право на редовну 

новчау социјалну помоћ. 

Право на једнократну помоћ  признаје се у: 

           1. новчаном износу;  

           2. натури;   

           3. новчаној надокнади за добровољно радно 

ангажовање; 

 

2.2.1.Једнократна помоћ у новчаном износу 

Члан 9. 

          Једнократна помоћ  у новчаном износу 

обезбеђује се за: 

          -санирање последица од елементарних 

непогода, 

          -задовољење основних животних потреба 

(храна, обућа, одећа, средства за хигијену) 

          -набавку лекова који се налазе ван позитивне 

листе и плаћање трошкова партиципације за лекове 

на позитивној листи, 

          -плаћање трошкова лечења и набавку 

помагала за тешко оболела лица, 

          -лекарска уверења за смештај у установу 

социјалне заштите, 

          -трошкове прекида нежељене трудноће из 

социјалних и других индикација, 

          -прибављање личне документације ради 

остваривања права у области социјалне заштите 

          -случај угинућа стоке  

          -у свим оправданим случајевима када се на 

други начин не може превазићи стање социјалне 

потребе . 

  

Члан10. 

          Висина једнократне помоћи утврђује се у за-

висности од потреба и материјалног положаја поје-

динца, односно породице. 

          Максимални износ једнократне новчане по-

моћи не може бити већи  од просечне зараде оства-

рене по запосленом у јединици локалне самоуправе 

у месецу који предходи месецу у коме се врши 

исплата, а према званичним статистичким подацима 

објављеним у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 

Члан 11. 

          О признавању права на једнократну новчану 

помоћ, врсту и висину исте одлучује Комисија за 

остваривање и признавање права у области социјал-

не заштите грађана (у даљем тексту: (Комисија).  

Комисија се састои од 5 чланова које именује 

Скупштина општине. 

На основу  одлуке Комисије, Центар за соци-

јални рад доноси решење.  

О праву на санирање последица од елемен-

тарних непогода одлучује Комисија на основу 

извештаја Општинске комисије за процену штете од 

елементарних непогода . 

 

Члан 12. 

Једнократна новчана помоћ у изузетно хит-

ним случајевима може се одобрити на предлог 

Председника општине или Заменика председника с 

тим што се документација подноси Општинском 

већу, а Веће прослеђује Центру за социјални рад на 

даље поступање. 

Центар за социјални рад може у хитним слу-

чајевима да изврши исплату једнократне новчане 

помоћи уз сагласност Комисије. 

 

2.2.2.Једнократна помоћ у натури 

Члан 13. 

          Једнократна помоћ може се одобрити и у на-

тури у виду обезбеђења основних животних намир-

ница и огревног дрвета . 

 Једнократну помоћ у виду основних живот-

них намирница и огревно дрво обезбеђује Црвени 

крст на основу потврде Центра за социјални рад.  

 

2.2.3.Једнократна новчана надокнада за добро-

вољно радно ангажовање 

Члан 14. 
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Једнократна новчана надокнада за добро-

вољно радно ангажовање припада радно способним 

лицима, који се налазе у стању социјалне потребе. 

Лица која прихвате добровољно радно анга-

жовање, не могу остварити право на било коју мате-

ријалну подршку регулисану овом Одлуком. 

Право на добровољно радно ангажовање ли-

це може остварити више пута у току календарске 

године. 

Лица ангажована по основу права на добро-

вољно радно ангажовање упућују се на пословима у 

јавним предузећима, установама и организацијама 

Општине, где могу бити ангажована шест сати 

дневно. 

 

Члан 15. 

У поступку остваривања права на добровољ-

но радно ангажовање, овлашћена лица јавних пре-

дузећа и установа Општине  обраћају се писменим 

захтевом  Центру за социјални рад, о броју лица 

која би била ангажована на пословима од јавног 

интереса и значаја за предузећа и установе у 

Општини . 

          Овлашћена лица јавних предузећа, установа и 

организација, обавезују се да ће предузети све 

потребне мере о безбедности и заштите за лица која 

су ангажована по основу права на добровољно рад-

но ангажовање. 

 

Члан 16. 

          Радно способно лице подноси захтев са 

потребном документацијом за добровољно радно 

ангажовање. 

          О добровољном радном ангажовању одлучује 

Комисија на основу Правилника о добровољном 

радном ангажовању који доноси Општинско веће 

општине Босилеград. 

          На основу одлуке Комисије, Центар за соци-

јални рад доноси решење о упућивању лица на 

добровољно радно ангажовање у јавним предузећи-

ма, установама и организацијама. 

          Комисија одлучује о надокнади за добровољ-

но радно ангажовање на основу списка присутности 

радно способних лица, које Центру за социјални рад 

достављају овлашћена лица јавних предузећа, уста-

нова и организација. 

 

2.3.Новчана помоћ ученицима прве године сред-

ње школе  

Члан17. 

          Новчана помоћ ученицима прве године сред-

ње школе у Босилеграду исплаћиваће се  у трајању 

од 10 месеци . 

 

Члан 18. 

          Висина новчане помоћи одређује се у износу 

од 3.000,00 динара месечно. 

          Комисија ће својом одлуком једанпут годиш-

ње одређивати надокнау за текућу школску годину. 

 

Члан 19. 

          Уз захтев за признавање права на новчану по-

моћ ученицима,  доставља се: 

          -фотокопија личне карте или потврда о преби-

валишту за ученика, 

          -потврду о упису у средњу школу у Боси-

леграду 

 

2.4.Новчана помоћ новорођеној деци 

Члан 20. 

          Новчану помоћ за новорођено дете остварује : 

          -родитељ који има пребивалиште на подручју 

Општине. 

          -старатељ, усвојилац и хранитељ који има 

пребивалиште на подручју Општине ако то право 

није остварило лице из претходне алинеје ово члана. 

 

Члан 21. 

          Ради остваривања права на новчану помоћ за 

новорођено дете, лица из предходног члана подносе 

писмени захтев, најкасније до навршене године дана 

живота детета уз који прилажу: 

         -извод из МКР детета. 

         -решење надлежног органа старатељства (за 

усвојену децу, децу под старатељством и децу у 

хранитељским породицама). 

         -фотокопија личне карте подносиоца захтева. 

  

Члан 22. 

          Корисницима право на новчаноу помоћ ново-

рођеној деци одређује се  у  износу од 20.000,00 ди-

нара.,  

          Измене наведеног износа врши ће Комисија. 

          Исплата средстава из става 1. овог члана 

исплаћиваће се у две једнаке рате у размаку од шест 

месеци.  

 

2.5.Новчана помоћ деци, ученицима и студенти-

ма без једног или оба родитеља 

Члан 23. 

Право на новчану помоћ имају деца ученици 

и студенти:  

-који су остали без једног или оба родитеља, 

услед њихове смрти,      

-који су остали без родитељског старања 

услед потпуног лишења родитељског права једног 

или оба родитеља, 

-који живе са једним од родитеља.  

- чији су родитељи непознати. 
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Члан 24. 

  Право на новчану помоћ могу остварити 

деца до навршених 15 година живота,  редовни и 

ванредни ученици средњих школа до навршених 18 

година живота и редовни и ванредни студенти до 

навршених 26 година живота, а који имају пребива-

лиште на подручју Општине. 

 Право на новчану помоћ лица из става 1. овог 

члана остварују  у току целе године. 

 

Члан 25. 

 Уз захтев за признавање на новчану помоћ 

деци подносиоци захтева прилажу: 

 -доказ о пребивалишту (копија личне карте 

или потврда о пребивалишту)-сви, 

 -доказ о школовању –ученици средњих шко-

ла и студенти,   

 -извод из матичне књиге умрлих за родите-

ља/е, 

 -решење/а о лишењу родитељског права,  

 -изјава сведока и уверење Центра за соци-

јални рад да родитељ подносилац захтева води бри-

гу о детету – ученици и студенти према којима један 

или оба родитеља не извршавају законску обавезу 

издржавања,  

  -извод из матичне књиге рођених- деца,  уче-

ници и студенти чији су један  или оба родитеља 

непознати.  

Стари корисници достављају: 

-доказ о пребивалишту ( копија личне карте 

или потврда о пребивалишту) 

-доказ о школовању. 

Захтеви се подносе до краја октобра месеца, 

а преиспитивање права врши се новембра месеца 

сваке године за текућу школску годину. 

Захтев поднет после истека рока из претход-

ног става размотриће се ако је подносилац захтева 

очигледном омашком прекорачио рок. 

Подносилац захтева је дужан да у захтеву 

изнесе околности због којих је био спречен да у ро-

ку поднесе захтев и да те околности учини вероват-

ним. 

 

Члан 26. 

 Корисницима права на новчану помоћ деци, 

ученицима и студентима без једног или оба роди-

теља припада новчана помоћ и то: 

-деци, ученицима и студентима без једног 

родитеља у једнаким месечним  износима од 

2.000,00 динара, 

 -деци, ученицима и студентима без оба  ро-

дитеља у једнаким месечним  износима од 4.000,00 

динара.  

 Исплата ће се вршити једном у три месеца и 

то: крајем новембра, фебруара, маја и августа. 

Промену износа из овог члана вршиће Коми-

сија. 

   

Члан 27. 

 Корисник права из ове одлуке који је на 

основу неистинитих или нетачних података, или 

непријављивањем промена које утичу на губитак 

или обим права остварио право, дужан је да надок-

нади штету.  

 

2.6.Погребни трошкови 

Члан 28. 

Право на погребне трошкове имају лица без 

прихода, а која се налазе у стању социјалне потребе. 

Погребни трошкови одобравају се у висини 

учињених стварних трошкова. 

  

Члан 29. 

 За лица која немају стално пребивалиште, а 

смрт их је затекла на територији Општине, као и за 

лица која имају стално пребивалиште на територији 

Општине, а немају сроднике који су по Закону оба-

везни да их сахране, сахрану ће извршити Центар за 

социјални рад. 

 

  У појединим случајевима  Центар за соци-

јални рад може да ангажује јавна предузећа, устано-

ве и организације да изврше потребне радње везане 

за сахрањивање умрлог. 

 

2.7.Новчана помоћ оболелима од малигних обо-

љења 

Члан 30. 

Новчану помоћ остварују лица оболела од 

малигних обољења, која имају пребивалиште на 

територије Општине. 

У случај да лице из става 1. ове одлуке није 

остварило право на новчану помоћ за живота, ово 

право остварују чланови уже породице умрлог, или 

лице које је извршило сахрану. 

Чланови уже породице сматрају се супруж-

ник, деца и родитељи. 

 

Члан 31. 

          Ради остваривања права из предходног члана 

оболела лица уз захтев прилажу: 

         -доказ о пребивалишту (фотокопије личне кар-

те) и  

         -потврда Дома здравља у Босилеграду. 

         -сагласност Општинског већа Општине. 

          За умрла лица уз захтев се прилаже: 

          -доказ о обољењу умрлог (дијагноза лекара) 

коју потврђује Комисија из претходног става овог 

члана. 
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         -доказ о смрти оболелог (фотокопија извода из 

МКУ или потврда о смрти или отпусна листа). 

        -доказ о сродству (фотокопија извода из МКР 

или МКВ), односно 

        -доказ о извршеној сахрани (потврда месне за-

једнице). 

 

Члан 32. 

        Корисницима новчане помоћи оболелих од ма-

лигних обољења исплаћује се једнократно износ од 

10.000,00 динара. 

        Промену износа  одређује Комисија.   

 

2.8.Новчана помоћ за вантелесну оплодњу 

Члан 33. 

Право на новчану помоћ за вантелесну 

оплодњу обезбеђује се породици која због стерили-

тета или привремене неплодности нема деце, као и 

породице са децом у којој је накнадно наступила 

неплодност. 

 

Члан 34. 

За остваривање права потребан је захтев са 

одговарајућом медицинском документацијом, одно-

сно потврдом Комисије за вантелесну оплодњу на-

длежне државне здравствене установе.  

О праву на вантелесну оплодњу одлучује 

Комисија на основу Правилника за вантелесну 

оплодњу кога ће донети Општинско веће. 

 

2.9.Новчана помоћ за лечење стерилитета 

Члан 35. 

Право на новчану помоћ за лечење стерили-

тета може се признати жени и мушкарцу којима је 

надлежна здравствена установа утврдила неплод-

ност.  

 

Члан 36. 

За остваривање права на новчану помоћ за 

лечење стерилитета потребно је уз захтев приложи-

ти фотокопију личне карте и налаз надлежне здрав-

ствене установе о неплодности. 

 

Члан 37. 

Новчану помоћ одређује на основу захтева 

Комисија. 

 

2.10.Ослобађање од плаћања комуналних и дру-

гих услуга и накнада 

Члан 38. 

Под комуналним и другим услугама и накна-

дама подразумева се плаћање накнаде воду, канали-

зацију, грејање изношење смећа. 

 

Члан 39. 

 Право ослобађања од плаћања комуналних и 

других услуга и накнада из предходног члана ове 

одлуке имају појединци, односно породице које по 

решењу Центра за социјални рад остварују право на 

новчану социјалну помоћ. 

Одлуку о ослобађању од плаћања услуга и 

накнада из става 1. овог члана доносе Управни 

одбори јавних предузећа на предлог Комисије.  

 

2.11.Право на стипендирање специјализаната 

Члан 40. 

Право на стипендирање специјализаната мо-

гу остварити доктори медицине и стоматологије, 

који имају пребивалиште на територији Општине, 

који су обавили  стаж у Дому здравља Босилеград, 

положили стручни испит и који су добили волон-

терску специјализацију која је дефицитарна у Дому 

здравља Босилеград. 

Члан 41. 

За остваривање права на стипендирање 

потребо је уз захтев приложити фотокопију личне 

карте, доказ о дефицитрности специјализације у 

Дому здравља Босилеград, доказ о обављенм стажу 

у Дому здравља Босилеград, одобрење Министар-

ства здравља о додели специјализације, потврда о 

упису на факултет специјалистичких студија. 

Члан 42. 

Надокнада за стипендирање, као и сва друга 

права и обавезе специјализаната биће регулисана 

Правилником о стипендирању специјализаната кога 

доноси Општинско веће.  

 

2.12.Право на решавање стамбеног питања соци-

јално угрожених лица 

Члан 43.  

Право на решавање стамбеног питања може 

се признати појединцу или породици, који се налазе 

у стању социјалне потребе,  а немају решено ста-

мбено питање или им стамбени услови не одговара-

ју условима нужног смештаја. 

Стамбено питање би ће решено: 

-доделом стана на коришћење 

-изградњом стамбеног објекта,ради обезбе-

ђивања минималних услова за становање 

-доделом новчане помоћи за адаптацију или 

реконструкцију постојећег дотрајалог стамбеног 

објекта у циљу обезбеђења нужног смештаја. 

-набавком и доделом контејнера. 

 

Члан 44. 

 Изградњу стамбеног објекта, ради обезбеђе-

ња минималних услова за становање, биће ангажо-

вана јавна предузећа чији је оснивач Општина, без 

накнаде, под условом да су годишњим програмом 

рада предвидели извођење тих радова. 
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 Надзор на пословима приликом израде обје-

ката одреди ће Општинско веће. 

 

Члан 45. 

  За остваривање права на решавање стамбеног 

питања потребно је уз захтев приложити фотокопи-

ју личне карте, уверење о имовном стању Катастра 

непокретности као и уверење Општинске комисије 

за процену штете од елементарних непогода, ако је 

услед елементарних непогода лице остало без 

основног смештаја. 

 

Члан 46. 

  О накнади за остваривање овог права одлучу-

је Комисија у зависности од броја захтева и опре-

дељених средстава у буџету Општине. 

Члан 47. 

 Контролу наменски средстава за изградњу 

стамбеног објекта врши ће надлежно Одељење за 

финансије и привреду општинске управе. 

 

2.13.Право на превоз 

Члан 48. 

          Редовни ученици, студенти и остали грађани 

имају право на превоз на територији Р. Србије и 

Р.Бугарске приликом прибављања потребне доку-

ментације за школовање и упис, лечење, обезбеђење 

виза држављанство и др. 

          Превоз ових лица вршиће се превозним сред-

ствима органа локалне самоуправе, јавних предузе-

ћа и установа. 

          Ближи услови за остваривање овог права ре-

гулисаће се закључком Општинског већа. 

 

Члан 49. 

          У хитним случајевима право на превоз одо-

брава се од места боравишта до Здравствене уста-

нове. Превоз ће вршити органи локалне самоуправе, 

јавна предузећа и установе. 

 

Члан 50. 

          За остваривање права на превоз по хитности, 

подноси се захтев Општинском већу, а Општинско 

веће обавештава Центар за социјални рад и исти ће 

решењем одобрити захтев уз накнадну сагласност 

Комисије. 

 

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ 

 

Члан 51. 

          Поступак за остваривање права из ове одлуке 

покреће се на захтев странке, односно њеног закон-

ског заступника или стараоца. 

          Захтев мора бити образложен и подкрепљен 

доказима и то: 

         - потврда месне канцеларије о породичним 

приликама и броју чланова домачинства издато на 

основу службене евиденције . 

         - друга одговарајућа документација којом се 

доказују наводи у захтеву (потврде, уверења исл.) 

         - фотокопија личне карте 

          Поред услова предвиђених у ставу 2. овог 

члана уз захтев потребно је приложити и доку-

ментцију која је предвиђена за свако појединачно 

право на материјалну подршку регулисано овом 

одлуком као и сагласност Општинског већа општи-

не Босилеград за права која су предвиђена чланом 

17. и 23. ове Одлуке. 

 

 

Члан 52. 

         Поступак за остваривање права из ове одлуке 

води се по одребама Закона о социјалној заштити и 

Закона о општем управном поступку. 

 

Члан 53.  

          О захтевима за остваривање права из ове 

одлуке у првом степену решава Комисија. 

По жалби на решење  Комисије у другом 

степену одлучује Општинско веће Општине . 

 

Члан 54. 

 Средства за остваривање права из ове одлуке 

увећавају се за 15% од бруто зараде радника Центра 

за социјални рад, на име учињених трошкова у 

поступку реализације ове одлуке, као и за одржава-

ње зграде старе болнице а иста се обезбеђују у бу-

ђету Општине и користе се строго наменски. 

 

3. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 55. 

Услуге социјалне заштите су активности 

пружања подршке и помоћи појединцу и породици 

ради побољшања односно очувања квалитета живо-

та, отклањања или ублажавања ризика неповољних 

животних околности као и стварање могућности да 

самостално живе у друштву.  

Услуге које се утврђују овом одлуком су: 

1) Дневне услуге у заједници  

2) Услуге подршке за самосталан живот 

3) Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 

 

3.1.Дневне услуге у заједници 

Члан 56. 
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Дневне услуге у заједници обухватају актив-

ности које подржавају боравак корисника у породи-

ци и непосредном окружењу. 

  Од дневних услуга у заједници Општина о-

безбеђује право на помоћ у кући. 

 

3.1.1.Помоћ у кући 

Члан 57. 

Услуга помоћи у кући пружа се старијима ко-

ји имају ограничења физичких и психичких спосо-

бности услед којих нису у стању да независно живе 

у својим домовима без редовне помоћи у активно-

стима дневног живота, неге и надзора при чему је 

породична подршка недовољна или није располо-

жива.  

         Услуга помоћи у кући доступна је лицима из 

става 1. овог члана која имају пребивалиште одно-

сно боравиште на територији Општине. 

Приоритет у коришћењу услуге имају: 

а) лица старија од 80 година; 

б) старија лица са процењеним I или II сте-

пеном потребне подршке; 

ц) житељи неурбаног дела општине; 

г) старије особе са инвалидитетом; 

д) занемарене или злостављане старије особе 

 

Садржај и квалитет услуге 

Члан 58. 

Услуга помоћ у кући пружа се у складу са 

ближим условима и стандардима за пружање услуга 

социјалне заштите,које је одговарајућим 

правилником прописао министар надлежан за 

социјалну заштиту. 

 

Финансирање и учешће у трошковима услуге 

Члан 59. 

Услуге социјалне заштите из ове одлуке фи-

нансирају се из средстава буџета општине, а у тро-

шковима услуге учествују корисник, сродник који 

има законску обавезу и могућност издржавања ко-

рисника, као и лица која су преузела обавезу плаћа-

ња трошкова пружања услуге. 

Критеријуме и мерила за одређивање учешћа 

корисника у трошковима услуге прописује правил-

ником надлежни орган општине. 

Решење о учешћу корисника у трошковима 

услуге доноси Центар за социјални рад. 

Члан 60. 

Обавеза учешћа корисника утврђује се у 

складу са „Табелом прихода и процента учешћа“, и 

то на следећи начин: 

 

Табела прихода и процента учешћа 

 

ПРОСЕЧНИ МЕСЕЧНИ 

ПРИХОД КОРИСНИКА                                                      

                                                                                                 

 

ПРОЦЕНАТ 

УЧЕШЋА У 

ЦЕНИ УСЛУГЕ 

 

До двоструког износа 

новчане социлалне помоћи 

за појединца 

 

0% 

 

Од двоструког до  троструког                                                                                              

износа новчане социјалне 

помоћи за појединца 

 

20% 

Од троструког до 

четвороструког износа 

новчане социјане помоћи 

за појединца 

40% 

 

Од четороструког до 

петоструког износа новчане 

социјалне помоћи за 

појединца 

60% 

 

Од петоструког до 

шестоструког износа 

новчане социјалне помоћи за 

појединца 

80% 

 

Преко шестоструког износа 

новчане социјалне помоћи за 

појединца 

100% 

 

 

За утврђивање обавезе и износа учешћа ко-

рисника узима се у обзир износ новчане социјалне 

помоћи за месец за који је познат последњи податак 

у време доношења решења. 

Изузетно од става 4. овог члана корисници 

који остварују право на додатак за помоћ и негу 

другог ица и право на увећани додатак за помоћ и 

негу другог лица, односно право на новчану накна-

ду за помоћ и негу другог лица по било ком основу, 

учествују са најмање 20% износа тог додатка одно-

сно накнаде у трошковима услуге. 

 

Средства којима корисник учествује у трошковима 

услуге 

Члан 61. 

Средства којима обвезник учествује у тро-

шковима услуге јесу она средства која од прихода 

корисника преостану по умањењу за износ потре-

бан за издржавање сродника према којима има оба-

везу издржавања, а који је утврђен одлуком суда. 

 

Члан 62. 

Корисници услуга и услови за коришћење 

права наведени су у члану 10. ове одлуке, а услуге 

се могу пружати лицима ван наведене категорије 
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уколико исти врше партиципацију трошкова за рад 

даваоца услуга по критеријуму из ове Одлуке. 

 

Члан 63. 

Комисија израчунава приход корисника на 

основу Закона о социјалној заштити, даје предлог о 

корисницима услуга који ће користити помоћ у ку-

ћи, одређује подобност геронтодомаћица, одређује 

са којим корисницима услуга и којим геронтодома-

ћицама треба склопити уговор о коришћењу услуга 

и уговор о добровољном раду. 

 

Члан 64. 

Лице може да оствари право на помоћ у кући 

код Центра за социјални рад захтевом за признава-

ње права уз које је потребна следећа документаци-

ја: 

            -доказ о редовним месечним примањима, 

            -доказ о стамбеним приликама, 

            -фотокопија личне карте. 

  Остала потребна документација као доказ о 

другим приходима, могућностима обвезника издр-

жавања о учешћу у партиципацији корисници услу-

га достављају уз договор са социјалним радником 

Центра за социјални рад. 

 

Начин учешћа корисника 

Члан 65. 

Решењем се обавезује корисник да про-

центуални и номинални износ од утврђене цене 

услуге, уплаћује директно на рачун Скупштине 

општине са које се финансира пружалац услуге По-

моћ у кући за старе. 

Надлежни Центар за социјални рад Ре-

шење којим се корисник обавезује на учешће у цени 

услуге доставља служби Општине која врши испла-

те пружаоцу услуге помоћ у кући за старе. 

Износ из става 1. oвог члана корисник 

уплаћује до десетог у месецу за претходни месец у 

коме је пружена услуга. 

Ако корисник не врши уплату у складу са 

решењем Центра за социјални рад у року од 30 дана 

од дана доспелости потраживања може се покрену-

ти поступак за наплату пред надлежним судом. 

 

Пружаоци услуге социјалне заштите 

Члан 66. 

     Пружлац услуге социјалне заштите из ове 

одлуке, може бити установа социјалне заштите, 

други овлашћени шружалац услуге социјалне заш-

тите изабран кроз поступак јавне набавке у складу 

са законом којим се уређују јавне набавке и законом 

којим се уређује социјална заштита, као  Центар за 

социјални рад, под условима прописаним законом 

којимсе уређује социјална заштита. 

 

Члан 67. 

     Евалуацију и мониторинг вршиће Комиси-

ја. 

 

 Члан 68. 

 Ближе услове за коришћење и организовање 

рада овог права доноси Општинско 

веће Општине. 

 

3.2.Услуге подршке за самосталан живот 

Члан 69. 

Услуге подршке за самосталан живот пружа-

ју се појединцу да би му се побољшао квалитет жи-

вота, да би могао да води активан и самосталан жи-

вот у друштву и да би се његове могућности за за-

довољење основних потреба изједначиле с могућно-

стима осталих члнова друштва. 

Овом одлуком утврђују се следеће услуге 

подршке за самосталан живот: 

1) Становање уз подршку 

2) Персонална асистенција 

 

3.2.1.Становање уз подршку 

Члан 70 . 

Сврха услуге становања уз подршку за особе 

са физичким инвалидитетом, интелектуалним или 

менталним тешкоћама јесте помоћ и подршка у сти-

цању што већег степена самосталности корисника 

која им омогућава независтан живот у заједници. 

Услуга становања уз подршку доступна је 

надуже две године. 

 

Члан 71 . 

Услуга је намењена лицима узраста између 

15 и 26 година, која, по престанка смештаја у уста-

нову социјалне заштите или хранитељску породицу, 

као и по престанку боравка у установи за васпитање 

деце и омладине, односно у установи за извршење 

кривичних санкција, не могу или не желе да се вра-

те у биолошку или сродничку породицу, нити су у 

могућности да започну самосталан живот. 

 

3.2.2.Персонална асистенција 

Члан 72. 

Сврха услуге персоналне асистенције је пру-

жање одговарајуће индивидуалне практичне подр-

шке која је кориснику неопходна за задовољавање 

личних потреба и укључивање у образовне, радне и 

друштвене активности у заједници, ради успостав-

љања што већег нивоа самосталности. 

 

Члан 73. 

Услуге персоналне асистенције доступне су 

пунолетним лицима са инвалидитетом, којима је 
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утврђена потреба за првим или другим степеном 

подршке, који остварују право на увећани додатак 

на туђу негу и помоћ, имају способност за само-

стално доношење одлука, радно су ангажовани или 

активно укључени у рад различитих удружења гра-

ђана, спортских друштава, политичких партија и 

других облика друштвеног ангажмана, односно, 

укључени су у редовни или индивидуални образов-

ни програм. 

 Малолетном лицу које има сметње у развоју 

(телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говор-

но-језичке, социји-емоционалне и др.) припада 

услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом 

као подршка за задовољавање  основних потреба у 

свакодневном животу.  

 

3.3.Саветодавно-терапијске и социјално едука-

тивне услуге 

Члан 74 .  

Ове услуге пружају се као вид помоћи поје-

динцима и породицама које су у кризи, ради прева-

зилажења кризних ситуацја и стицања вештина за 

самосталан и продуктиван живот у друштву. 

 

Наручивање услуге социјалне заштите 

Члан 75. 

Пружање услуга социјалне заштите из ове 

Одлуке за које су, од стране Министарства рада, 

запошљавања, борачких и социјалних питања Пра-

вилником о ближим условима и стандардима за 

пружања услуга социјалне заштите, прописани ста-

ндарди за пружање услуга, поверава се уговором 

овлашћеном пружаоцу услуге изабраном у поступку 

јавне набавке у складу са Законом о социјалној заш-

тити и Законом о јавним набавкама.  

Орган општинске управе надлежан за соци-

јалну заштиту, као наручилац услуге, позив за под-

ношење понуда за пружање услуга социјалне заш-

тите објављује у складу са законом којим се уређују 

јавне набавке. 

 

Члан 76. 

Уговор о јавној набавци услуге закључује се 

између наручиоца услуге и одабраног овлашћеног 

пружаоца услуге социјалне заштите, и њиме се 

обавезно уређује начин плаћања, праћење и трајање 

пружања услуге, као и начин извештавања и услови 

раскида уговора.  

 

Члан 77. 

Услуге социјалне заштите за које нису про-

писани стандарди обезбеђују се путем јавног кон-

курса, а права и обавезе локалне самоуправе и иза-

браног пружаоца услуге регулишу се уговором. 

Обавезни елементи уговора се односе на де-

финисање садржине услуге, начина и динамике 

плаћања, трајање услуге, извештавања о пруженим 

услугама и услови за раскид уговора.  

 

Члан 78. 

Иницијативу за покретање поступка за приз-

навање права на услуге социјалне заштите може 

поднети свако физичко или правно лице. 

Центар за социјални рад је надлежан за 

покретање поступка за коришћење услуге лицу које 

се затекло на територији Општине, у случају потре-

ба за неодложном интервенцијом. 

Члан 79. 

Поступак за коришћење услуге из ове одлу-

кекоју обезбеђује општина, спроводи Центар за со-

цијални рад, по службеној дужности или на захтев 

корисника. 

Центар за социјални рад је месно надлежан за 

спровођење поступка за признавање права на услугу 

за кориснике који имају пребивалиште на Општине.  

Изузетно, Центар за социјални рад може 

спровести поступак за коришћење услуге из става 1. 

овог члана у случају да корисник има боравиште на 

територији Општине.  

Центар за социјални рад одлучује о ко-

ришћењу услуга предвиђених овом одлуком, при-

меном одредаба закона којим се уређује општи 

управни поступак, ако Законом о социјалној зашти-

ти није другачије одређено. 

У поступку одлучивања о признавању права 

на услуге социјалне заштите које се пружају деци и 

младима, а које су признате овом одлуком центар за 

социјални рад, по потреби, прибавља мишљење 

Интерресорне комисије.  

 

Члан 80. 

Ако водитељ случаја, односно, када је то за-

коном и другим прописом одређено – стручни тим 

центра за социјални рад, процени да корисник има 

потребу за услугом центар за социјални рад доноси 

решење о признавању права на коришћење услуге 

коју обезбеђује јединица локалне самоуправе и упу-

ћује корисника код изабраног пружаоца услуге.  

 

Члан 81. 

Центар за социјални рад упућује корисника, 

ради коришћења услуге/а коју је Општина обезбе-

дила путем јавне набавке, овлашћеном пружаоцу 

услуге којим је закључен Уговор о пружању услуге. 

 

Члан 82. 

Ако водитељ случаја, односно стручни тим 

центра за социјални рад процени да корисник нема 
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потребу за услугом , захтев за коришћење тражене 

услуге социјалне заштите одбиће се решењем. 

 

Члан 83. 

Против решења којим се одбија захтев за ко-

ришћење услуге може се изјавити жалба у року од 

15 дана.  

Жалба из става 1. овог члана изјављује се 

Oпштинском већу као надлежном органу јединице 

локалне самоуправе.  

Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси 

се у року од 30 дана. 

 

Члан 84. 

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да 

кориснику пружи услугу предвиђену решењем о 

признавању права (упутом), дужан је да о томе 

одмах, писменим путем, обавести центар за соци-

јални рад и корисника, и да за то наведе разлоге. 

Поводом обавештења из става 1. овог члана, 

корисник у року од осам дана од пријема обавеш-

тења, може упутити притужбу центру за социјални 

рад. 

Центар за социјални рад ће, пошто размотри 

притужбу из става 2. овог члана, упутити корисника 

другом овлашћеном пружаоцу са списка овлашће-

них пружалаца услуге, ако овлашћени пружалац 

услуге из става 1. овог члана упућеном кориснику 

не може пружити услугу. 

О одбијању пружања услуге центар за соци-

јални рад одмах обавештава надлежно одељење 

градске/општинске управе, орган надлежан за изда-

вање лиценце пружаоцима услуга социјалне зашти-

те и инспекцију социјалне заштите. 

 

Члан 85. 

О реализованим упутима, односно закључе-

ним уговорима о пружању услуге социјалне зашти-

те из става 1. претходног члана, центар за социјални 

рад извештава надлежно одељење град-

ске/општинске управе о непосредном уговарању 

коришћења услуге одмах по отпочињању пружања 

услуге. 

Центар за социјални рад подноси годишњи 

извештај о одбијању пружања услуга министарству 

надлежном за социјална питања, надлежном оде-

љењу градске/општинске управе и заводу за соци-

јалну заштиту. 

 

Члан 86. 

Корисник, односно законски заступник кори-

сника, може непосредно одабрати услугу социјалне 

заштите, односно пружаоца услуге социјалне заш-

тите и закључити уговор о коришћењу услуге са 

изабраним пружаоцем услуге социјалне заштите. 

У случају из става 1. овог члана процену 

потребе корисника за услугом врши установа соци-

јалне заштите која пружа услугу, односно пружалац 

услуге социјалне заштите, у складу са овом одлу-

ком. 

 

     Члан 87. 

Средства за пружање услуга социјалне заш-

тите обезбеђују се:  

-из буџета Општине за кориснике који имају 

пребивалиште на територији општине. 

-из средства корисника и учешћа корисника у 

трошковима услуге; 

-из наменских трансфера обезбеђених у складу 

са чланом 207. Закона о социјалној заштити и   У-

редбом о наменским трансферима;  

-из других извора (партнерства са националним 

и међународним организацијама, донација, добро-

вољних прилога и сл.). 

 

Члан 88. 

           У зависности од социјално-економског стату-

са корисника, плаћање услуге може бити: 

-у целости из средстава корисника, његовог 

сродника или трећег лица; 

-уз делимично учешће корисника, његовог срод-

ника, трећег лица или буџета јединице локалне са-

моуправе; 

-у целости из буџета јединице локалне самоу-

праве. 

 

4.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 89. 

Поступaк зa коришћење услугa и 

оствaривaње мaтеријaлне подршке води се по 

одредбaмa Зaконa о општем упрaвном поступку, aко 

Зaконом о социјaлној зaштити није другaчије одре-

ђено.  

  

Члан 90. 

Поступци зa оствaривaње прaвa и пружaњa 

услугa социјaлне зaштите који су зaпочети, a нису 

окончaни до дaнa ступaњa нa снaгу ове одлуке, о-

кончaће се по одредбaмa ове одлуке. 

 

Члан 91. 

Дaном ступaњa нa снaгу ове Одлуке престaје 

дa вaжи Одлуке о остваривању права на социјалну 

заштиту о чијем се обезбеђењу стара општине Бо-

силеград („Сл.гласник града Врања“ , бр. 4/18), 

Одлука о допунама Одлуке о остваривању права на 

социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара 

општина Босилеград („Сл.гласник града Врања“ , 

бр. 13/18) и Исправака Одлуке о остваривању права 
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на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара 

општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“ , 

бр. 17/18).  

 

Члан 92. 

Овa одлукa ступa нa снaгу даном доношења а 

објавиће се у "Службеном гласнику  грaдa Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

 

191. 

 На основу члана 63. Закона о буџетском 

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

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

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

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

Закона о локалној самоуправи  («Службени гласник 

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

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

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

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

Скупштина општине Босилеград на седници одржа-

ној  дана 27.03. 2019. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О  II. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТA  ОПШТИНЕ БО-

СИЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I. ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

По II.  ребалансу буџета извршене су измене у члану 

1. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2019.годину  и то наекономским класификацијама 

датих ниже у табеларном прегледу: 

 Приходи и примања, укупни расходи  и из-

даци  буџета  Општине Босилеград  и рачун финан-

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

састоје се од: 

 

ОПИС 
Износ у 

динарима по 

првом 

ребалансу 

Износ у 

динарима по 

другом 

ребалансу 
1 

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА     

1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 651.049.936,00 653.991.936,00 

1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:     

буџетска средства 613.919.783,00 616.861.783,00 

сопствени приходи 2.656.000,00 2.656.000,00 

донације 34.474.153,00 34.474.153,00 

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

2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 678.645.182,00 681.587.182,00 

2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ  у чему: 538.049.389,00 541.331.602,00 

текући буџетски расходи 533.549.627,00 536.831.840,00 

расходи из сопствених прихода 2.361.000,00 2.361.000,00 

донације 2.138.762,00 2.138.762,00 

2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 140.595.793,00 140.255.580,00 

текући буџетски издаци 107.965.402,00 107.625.189,00 

издаци из сопствених прихода 295.000,00 295.000,00 

донације 32.335.391,00 32.335.391,00 

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

Издаци за набавку финансијске имовине 0,00 0,00 

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

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 27.595.246,00 27.595.246,00 

Примања од продаје финансијске имовине     

Примања од задуживања 0,00 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 27.595.246,00 27.595.246,00 

Издаци за отплату главнице  дуга 0,00 0,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 27.595.246,00 27.595.246,00 

 

По II.  ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничке грешке у члану2. Одлуке  о буџету 

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

прегледу: 
Општи 

део1.пр
иходи 

ПЛАН ПРИХОДА 

ЗА 2019.ГОДИНУ        
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Еконо

мска 

класи
фикац

ија 

ОПИС 

приходи из 
буџета  по 

првом 

ребалансу 
извор 01 

сопствени 

приходи  

по првом 

ребалансу 

из извора 

04, 

остали 

приходи  по 
првом 

ребалансу из 

извора  05-
08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна 

средства  по 

првом 

ребалансу 

приходи из 
буџета  по 

другом 

ребалансу 
извор 01 

сопствени 

приходи  

по другом 

ребалансу 

из извора 

04, 

остали 

приходи  по 
другом 

ребалансу из 

извора  05-08-
,9-12и 13/15 и 

56  

Укупна 

средства  по 

другом 

ребалансу 

731150 

Текуће  
донације од 

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

733000 

Трансфери од 

других нивоа 

власти       0,00       0,00 

733151 

Текући 

ненаменски 
трансфери  од 

Републике у 

корист 
општина 369.491.882,00     369.491.882,00 372.105.790,00     372.105.790,00 

733154 

Текући 

наменски 
трансфери , у 

ужем смислу, 

од Републике у 
корист нивоа 

општина     14.093.473,00 14.093.473,00     

15.282.565,00 15.282.565,00 

733251 

Капитални 

наменски 
трансфери , у 

ужем смислу, 

од Републике у 
корист нивоа 

општина     49.119.548,00 49.119.548,00     

47.956.548,00 47.956.548,00 

  УКУПНО 369.491.882,00 0,00 63.213.021,00 432.704.903,00 372.105.790,00 0,00 63.239.113,00 435.344.903,00 

744150 

Текући 

добровољни 

трансфери од 
физичких и 

правних лица   345.100,00   345.100,00   345.100,00 302.000,00 647.100,00 

744250 

Капитални  

добровољни 
трансфери од 

физичких и 

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

  УКУПНО 0,00 345.100,00 3.404.686,00 3.749.786,00 0,00 345.100,00 3.706.686,00 4.051.786,00 

  

УКУПНИ 

ПРИХОДИ 

БУЏЕТА ЗА 

2019. годину  547.302.076,00 2.656.000,00 

128.687.106,0

0 678.645.182,00 549.915.984,00 2.656.000,00 129.015.198,00 681.587.182,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
Ек

он

ом

ск

а 

кл

ас

иф

ик

ац

ија 

ОПИС 

расходи 

средства  по 

првом 
ребалансу из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 

расходи 
средства 

из извора 

04, са 
подрачуна 

индиректн
их 

буџетских 

корисника  

расходи 

средства по 
првом 

ребалансу из 
осталих  

извора,05-08-

,9-12и 13/15 и 

56  

Укупна јавна 

средства  по 
првом 

ребалансу 

расходи 

средства  по 

другом 
ребалансу из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 

расходи 

средства 
по другом 

ребалансу 

из извора 
04, са 

подрачуна 
индиректн

их 

буџетских 
корисника  

расходи 

средства по 
другом 

ребалансу из 
осталих  

извора,05-

08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна 

јавна 
средства по 

другом 
ребалансу  

1 

2 

  

РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ                 

411 
Плате, додаци и 
нак. запосленима 87.362.236,00     87.362.236,00 85.497.354,00     85.497.354,00 

412 

Социјални 

доприноси 15.621.487,00     15.621.487,00 15.200.721,00     15.200.721,00 

  УКУПНО 110.901.223,00 86.000,00 575.000,00 111.562.223,00 108.615.575,00 86.000,00 575.000,00 109.276.575,00 

  

КОРИШЋЕЊЕ 

РОБА И 

УСЛУГА       0,00       0,00 

422 
Трошкови 
путовања 3.519.300,00 303.300,00 100.000,00 3.922.600,00 3.922.700,00 303.300,00 148.092,00 4.374.092,00 

423 Услуге по уговору 27.074.235,00 766.000,00 9.172.919,00 37.013.154,00 30.209.050,00 766.000,00 9.643.919,00 40.618.969,00 

424 

Специјализоване 

услуге 9.607.078,00 345.000,00 4.829.477,00 14.781.555,00 9.913.019,00 345.000,00 4.841.477,00 15.099.496,00 

426 Материјал 10.378.500,00 339.200,00 1.883.560,00 12.601.260,00 10.716.408,00 339.200,00 2.833.560,00 13.889.168,00 
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  УКУПНО 138.277.053,00 2.171.500,00 19.846.951,00 160.295.504,00 142.459.117,00 2.171.500,00 21.328.043,00 165.958.660,00 

  

ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 

ОСТАЛИМ 

НИВОИМА 

ВЛАСТИ       0,00       0,00 

465 

Остале текуће 

дотације по закону 

  

8.473.206,00 0,00 0,00 8.473.206,00 8.577.911,00 0,00 0,00 8.577.911,00 

  УКУПНО 126.209.269,00 0,00 0,00 126.209.269,00 126.313.974,00 0,00 0,00 126.313.974,00 

  
ОСНОВНА 

СРЕДСТВА       0,00       0,00 

511 

Зграде и 

грађевински 
објекти 26.193.613,00   96.125.864,00 122.319.477,00 26.193.613,00   94.125.864,00 120.319.477,00 

512 Машине и опрема 7.580.184,00 275.000,00 7.056.132,00 14.911.316,00 8.192.971,00 275.000,00 7.873.132,00 16.341.103,00 

  

УКУПНО 

36.118.797,00 295.000,00 104.181.996,00 140.595.793,00 36.731.584,00 295.000,00 

103.028.996,0

0 140.055.580,00 

  

УКУПНО 

РАСХОДИ ЗА 

2019.ГОДИНУ 547.302.076,00 2.656.000,00 128.687.106,00 678.645.182,00 549.915.984,00 2.656.000,00 

129.015.198,0

0 681.587.182,00 

 

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

2019.годину  по програмима дате ниже у табеларном прегледу: 

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

За период: 0101.2019-31.12.2019 

Назив 

расходи 

средства  по 
првом 

ребалансу из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 

расходи 

средства  по 
првом 

ребалансу 

из извора 
04, са 

подрачуна 
индиректни

х буџетских 

корисника  

расходи 
средства по 

првом 

ребалансу из 
осталих  

извора,05-08-
,9-12и 13/15 и 

56  

Укупна 
јавна 

средства  по 

првом 
ребалансу 

расходи 

средства  по 
другом 

ребалансу из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 

расходи 

средства  по 
другом 

ребалансу 

из извора 
04, са 

подрачуна 
индиректни

х буџетских 

корисника  

расходи 
средства 

подругомреб

алансу из 
осталих  

извора,05-
08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна јавна 

средства  по 
другом 

ребалансу 

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

Програм 2.  Комунална 

делатност 
22.387.180,00   38.846.500,00 61.233.680,00 22.387.180,00   36.846.500,00 59.233.680,00 

Програм 3.  Локални 

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

Програм 4.  Развој 

туризма 
3.399.000,00 100.000,00   3.499.000,00 4.589.000,00 100.000,00 1.752.000,00 6.441.000,00 

Програм 13.  Развој 

културе 
47.729.497,00 2.556.000,00 4.361.004,00 54.646.501,00 48.753.405,00 2.556.000,00 4.937.096,00 56.246.501,00 

Програм 16.  

Политички систем 

локалне самоуправе 

30.143.583,00     30.143.583,00 30.543.583,00     30.543.583,00 

УКУПНИ 
ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ  

547.302.076,00 2.656.000,00 128.687.106,00 
678.645.182,0

0 
549.915.984,00 2.656.000,00 129.015.198,00 681.587.182,00 

 

Члан 3. Не мења се  

Члан 4 Не мења се 

 

По  II.  ребалансу буџета извршене су у члану 5. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 2019.годину   

код  капиталних  пројеката период 2019-2021 датих ниже у табеларном прегледу: 

Ре

д. 

бр

ој 

Ек.

кла

сиф

ика

циј

а 

опис 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

    А КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ             

27 421 

Наставак пројекта за водоснадбевање 

Босилеграда Рода  извор 01 44.958,00     44.958,00     

28 423 

Наставак пројекта за водоснадбевање 

Босилеграда Рода 01 1.059.329,00     1.059.329,00     

29 511 

Наставак пројекта за водоснадбевање 

Босилеграда Рода 18000000 извор 07  

,17746500-извор06 35.746.500,00     35.746.500,00     
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  Б ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

53 512 

Набавка опреме за пројекат Промоција 

традиционалних производа кроз 

манифестације савлађивање планинског 

врха Црноок (1881м)2019 372.000,00     372.000,00     

55 512 

Машине и опрема установе центар 

културе 645.000,00     1.492.787,00     

57 512 Машине и опрема НБ Христо Ботев 195.000,00     540.000,00     

 

II.ПОСЕБАН ДЕО 

 

ПоII.  ребалансу буџета извршене су измене у члану 6. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2019.годину Укупни расходи и издаци, укључујући и издатке за отплату главнице дуга у износу од 

0,00динара, финансирани  из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, 

и то 

 1 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД                 

 ПОСЕБАН ДЕО                     

р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

п
р

о
г
р

а
м

ск
а

 к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

Ф
у
н

к
ц

и
ја

 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

ск
а
  

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

О П И С 

расходи 
средства  

по првом 

ребалансу 
из извора 

01,са 

редовног 
рачуна 

буџета 

расходи 

средства  
по првом 

ребалансу 

из извора 
04, са 

подрачуна 

индиректн
их 

буџетских 

корисника  

расходи 
средства 

по првом 

ребалансу 
из 

осталих  

извора,05
-08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна 
јавна 

средства  

по првом 
ребаланс

у 

расходи 
средства  

по другом 

ребалансу 
из извора 

01,са 

редовног 
рачуна 

буџета 

расходи 

средства  

по  
другом 

ребаланс

у из 
извора 

04, са 

подрачу
на 

индирек

тних 
буџетски

х 

корисни
ка  

расхо

ди 
средс

тва по  

друго
м 

ребал

ансу 
из 

остал

их  
извор

а,05-

08-,9-
12и 

13/15 

и 56  

Укупна 

јавна 

средства  
по  

другом 

ребаланс
у 

1 2   3 4 5 6 7   8 9   10 11   12  13  14 

2 1.01   110     

ПРЕДСЕДНИК                                              

Извршни и 

законодавни 

органи ЈББК  

65943                 

    2101       

ПРОГРАМ 16 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ  

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ                 

    

2101-

0002 110     

Функционисање  

извршних органа                 

      110     

извршни и 
законодавни 

органи, 

финансијски и 
фискални 

послови и спољни 

послови                 

      110 21 423 

Услуге по 

уговору 400.000,00     

400.000,0

0 

800.000,0

0     

800.000,0

0 

            

Извори 

финансирања за 
функцију 110 

програмску 

активност 2101-
0002 програм 16 

главу 1 Раздео 2; 

01 Приходи из 
буџета 

5.440.415,0
0     

5.440.415
,00 

5.840.415,
00     

5.840.415
,00 

            

свега за 

програмску 

активност 2101-

0002: 

5.440.415,0

0 0,00 0,00 

5.440.415

,00 

5.840.415,

00 0,00 0,00 

5.840.415

,00 

            
Укупно за 

програм 16 

6.725.515,0

0     

6.725.515
,00 

7.125.515,

00     

7.125.515
,00 

            

УКУПНО 

РАЗДЕО 2 

6.825.515,0

0 0,00 0,00 

6.825.515

,00 

7.225.515,

00 0,00 0,00 

7.225.515

,00 

            Програм 2       0,00       0,00 
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Комунална 

делатност 

5 1.14         пројекти 0601-П       0,00       0,00 

  1.14 

 

630 224 511 

Наставак 

пројекта за 

водоснадбевање 
Босилеграда Рода 

18000000 

извор07  , 
14195493извор 

15 и  3551007-
извор 06     

37.746.50
0,00 

37.746.50
0,00     

35.74

6.500,
00 

35.746.50
0,00 

            

Укупно за 

програм 2 22.387.180,

00 0,00 

38.846.50

0,00 

60.733.68

0,00 

22.387.18

0,00 0,00 

36.84

6.500,

00 

58.733.68

0,00 

            

Програм 4   

Развој туризма 

       0,00       0,00 

5 2.02 

1502-

П2 473     

Пројекат  
Промоција 

традиционалних 

производа кроз 

манифестације 

савлађивање 

планинског врха 
Црноок 

(1881м)2019       0,00       0,00 

    
1502-
П2 473  319 422 

Трошкови 
путовања       0,00 

385.000,0
0     

385.000,0
0 

    

1502-

П2 473  320 423 

Услуге по 

уговору         

400.000,0

0   

418.0

00,00 

818.000,0

0 

    
1502-
П2 473  321 424 

Специјализоване 
услуге       0,00 

205.000,0
0   

12.00
0,00 

217.000,0
0 

    

1502-

П2 473  322 426 

Материјал 

      0,00 

200.000,0

0   

950.0

00,00 

1.150.000

,00 

    
1502-
П2 473  323 512 

Машине и 
опрема             

372.0
00,00 

372.000,0
0 

            

Укупно за 1502-

П1 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.190.000,

00 0,00 

1.752.

000,0

0 

2.942.000

,00 

            

Извори  

финансирања 

за,Програм 13  
1201-П1, раздео 

5 ,главу 4.03 и 

функцију 820        0,00       0,00 

            

01 Приходи из 

буџета         

1.190.000,

00 0,00   

1.190.000

,00 

            

07  Трансфери 

других нивоа 
власти       0,00     

1.450.

000,0
0 

1.450.000
,00 

            

08 Текући 

добровољни 
трансфери       0,00     

302.0
00,00 

302.000,0
0 

            

Укупно за 

програм4 

12.000,00 100.000,00 0,00 

112.000,0

0 

1.202.000,

00 

100.000,

00 

1.752.

000,0

0 

3.054.000

,00 

            

укупно за 

главу2: 

12.000,00 100.000,00 0,00 

112.000,0

0 

1.202.000,

00 

100.000,

00 

1.752.

000,0

0 

3.054.000

,00 

      

Друштвена 

брига о деци     

ЈББК 04641         

            

ПРОГРАМ 8 

ПРЕДШКОЛСК

О 

ВАСПИТАЊЕ       0,00       0,00 

5 3.01 
2001-
0001 911     

 ПА 

Функционисање 

предшколских 

установа        0,00       0,00 

      911 245 412 

Социјални 

доприноси 

2.408.475,0

0     

2.408.475

,00 

2.307.534,

00     

2.307.534

,00 

      911 252 423 
Услуге по 
уговору 

2.851.000,0
0   

203.000,0
0 

3.054.000
,00 

2.701.000,
00   

203.0
00,00 

2.904.000
,00 

      911 253 424 

Специјализоване 

услуге 371.000,00   

115.000,0

0 

486.000,0

0 

471.941,0

0   

115.0

00,00 

586.941,0

0 

      911 256 465 

Остале дотације 
и трансфери 

(остале текуће 

дотације по 500.000,00     

500.000,0

0 

650.000,0

0     

650.000,0

0 
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закону) 

            

Укупно за 

пројекат  2001-

П1 0,00 0,00 

7.421.845,

00 

7.421.845

,00 0,00 0,00 

7.421.
845,0

0 

7.421.845

,00 

            

Укупно за 
програм 8 25.499.639,

00 0,00 

10.485.84

5,00 

35.985.48

4,00 

25.499.63

9,00 0,00 

10.48
5.845,

00 

35.985.48

4,00 

            

Укупно заглаву 

3 25.499.639,

00 0,00 

10.485.84

5,00 

35.985.48
4,00 

25.499.63

9,00 0,00 

10.48

5.845,

00 

35.985.48
4,00 

5 4   820     

Центар за 

културу      

ЈББК 04643       0,00       0,00 

            

Програм13  

Развој културе       0,00       0,00 

5 4.01 
1201-
0001 820     

 ПА 

Функционисање 

локалних 

установа 

културе       0,00       0,00 

      820 261 411 

Плате, накнаде и 

додаци 

запослених 

15.439.705,

00     

15.439.70

5,00 

12.579.95

0,00     

12.579.95

0,00 

      820 262 412 

Социјални 

доприноси 

2.763.708,0

0     

2.763.708

,00 

2.273.259,

00     

2.273.259

,00 

      820 270 512 
Машине и 
опрема 465.000,00 180.000,00   

645.000,0
0 

867.787,0
0 

180.000,
00   

1.047.787
,00 

            

Укупно за 

ПА1201-0001 

22.190.153,

00 526.000,00 0,00 

22.716.15

3,00 

19.242.73

6,00 

526.000,

00 0,00 

19.768.73

6,00 

5 4.02 

1201-

0002       

Унапређење 
система очувања 

и представљања 

културно 
историјског 

наслеђа       0,00       0,00 

      820 272 423 

Услуге по 

уговору 

1.598.000,0

0 456.000,00   

2.054.000

,00 

1.658.000,

00 

456.000,

00   

2.114.000

,00 

            

Укупно за 

ПА1201-0002 

5.385.000,0

0 

1.390.000,

00 0,00 

6.775.000

,00 

5.445.000,

00 

1.390.00

0,00 0,00 

6.835.000

,00 

5 4.03 

1201-

П1 820     

Пројекат  

Дигитализација 

културне 

баштине 

општине 

Босилеград II 

фаза       0,00       0,00 

    

1201-

П1 820 304 411 

Плате, накнаде и 
додаци 

запослених       0,00 

640.218,0

0     

640.218,0

0 

    
1201-
П1 820 305 412 

Социјални 
доприноси         

109.797,0
0     

109.797,0
0 

    

1201-

П1 820 306 422 

Трошкови 

путовања       0,00     

48.09

2,00 48.092,00 

    
1201-
П1 820 307 423 

Услуге по 
уговору       0,00 

1.340.115,
00   

53.00
0,00 

1.393.115
,00 

    

1201-

П1 820 308 426 

Материјал 

      0,00 14.500,00     14.500,00 

    
1201-
П1 820 309 512 

Машине и 
опрема             

445.0
00,00 

445.000,0
0 

    

1201-

П1 820 310 515 

Набавка књига  и 

опреме             

30.00

0,00 30.000,00 

            
Укупно за 1201-
П1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.104.630,

00 0,00 

576.0

92,00 

2.680.722

,00 

            

Извори  

финансирања 

за,Програм 13  
1201-П1, раздео 

5 ,главу 4.03 и 

функцију 820        0,00       0,00 

            

01 Приходи из 

буџета         

2.104.630,

00 0,00   

2.104.630

,00 

            

07  Трансфери 
других нивоа 

власти       0,00     

576.0

92,00 

576.092,0

0 

5 4.04 

1201-

П2 820     

Пројекат 

"Културна 

баштина у 

служби 

социјалне 

кохезије"                 

    1201- 820 311 411 Плате, накнаде и       0,00 2.219.537,     2.219.537
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П2 додаци 

запослених за 
пројекат  

00 ,00 

    

1201-

П2 820 312 412 

Социјални 

доприноси         

380.652,0

0     

380.652,0

0 

    
1201-
П2 820 313 422 

Трошкови 
путовања        0,00 18.400,00     18.400,00 

    

1201-

П2 820 314 423 

Услуге по 

уговору        0,00 84.700,00     84.700,00 

    

1201-

П2 820 315 426 

Материјал  

      0,00 99.500,00     99.500,00 

    

1201-

П2 820 316 512 

Машине и 

опрема          80.000,00     80.000,00 

            

Укупно за 1201-

П2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.882.789,

00 0,00 0,00 

2.882.789

,00 

            

Извори  

финансирања 
за,Програм 13 

1201-П2, , раздео 

5 ,главу 4.04  и 
функцију 820        0,00       0,00 

            

01 Приходи из 

буџета 

27.575.153,

00     

27.575.15

3,00 

29.675.15

5,00     

29.675.15

5,00 

            
Укупно за 
програм 13 

27.575.153,

00 

1.916.000,

00 0,00 

29.491.15
3,00 

35.303.83

9,00 

1.916.00

0,00 

576.0

92,00 

32.167.24

7,00 

            

Укупно заглаву 

4 

27.575.153,

00 

1.916.000,

00 0,00 

29.491.15

3,00 

29.675.15

5,00 

1.916.00

0,00 

576.0

92,00 

32.167.24

7,00 

            

Народна 

библиотека   

ЈББК 04642       0,00       0,00 

            

ПРОГРАМ 13 

РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ       0,00       0,00 

5 5.01 
1201-
0001 820     

 ПА 

Функционисање 

локалних 

установа 

културе       0,00       0,00 

      820 276 411 

Плате, накнаде и 

додаци 

запослених 

9.300.785,0

0     

9.300.785

,00 

7.435.903,

00     

7.435.903

,00 

      820 277 412 

Социјални 

доприноси 

1.664.840,0

0     

1.664.840

,00 

1.345.015,

00     

1.345.015

,00 

      820 286 465 

Остале дотације 

и трансфери 
(остале текуће 

дотације по 

закону) 622.735,00 0,00   

622.735,0

0 

577.440,0

0 0,00   

577.440,0

0 

      820 289 512 

Машине и 

опрема 285.000,00 95.000,00   

380.000,0

0 

415.000,0

0 

95.000,0

0   

510.000,0

0 

            

укупно за 

програмску 
активност 1201-

0001 

14.525.660,

00 640.000,00 0,00 

15.165.66

0,00 

12.425.65

8,00 

640.000,

00 0,00 

13.065.65

8,00 

5 5.02 

1201-

П1 820     

Пројекат "НЕ 

(БРИГА О 

КУЛТУРНОМ 

НАСЛЕЂУ)                 

      820 317 423 
Услуге по 
уговору        0,00 

1.000.000,
00     

1.000.000
,00 

      820 318 426 Материјал        0,00 23.908,00     23.908,00 

            

Извори  
финансирања за 

Главу 

5.02,Програм13 , 
1201-П1 и  

функцију 820       0,00       0,00 

           01 

Приходи из 

буџета       0,00 

1.023.908,

00     

1.023.908

,00 

            

Укупно за 1201-

П1 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.023.908,

00 0,00 0,00 

1.023.908

,00 

            

Укупно за 

програм 13 

14.525.660,

00 640.000,00 0,00 

15.165.66

0,00 

13.449.56

6,00 

640.000,

00 0,00 

14.089.56

6,00 

            

укупно за главу 

5: 

14.525.660,

00 640.000,00 0,00 

15.165.66

0,00 

13.449.56

6,00 

640.000,

00 0,00 

14.089.56

6,00 

               

               

            

УКУПНО 

РАЗДЕО 5 510.461.39

3,00 

2.656.000,

00 

128.687.1

06,00 

641.804.4

99,00 

512.675.3

01,00 

2.656.00

0,00 

129.0

15.19

8,00 

644.346.4

99,00 
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УКУПНО 

547.302.07

6,00 

2.656.000,

00 

128.687.1

06,00 

678.645.1

82,00 

549.915.9

84,00 

2.656.00

0,00 

129.0

15.19

8,00 

681.587.1

82,00 

 

 
       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА     

Фу

нк

циj
e 

Функционална класификација  
Средства из 

буџета 
  

Средства из 

буџета 

Укупна 
јавна 

средства 

расходи 

средства  по 
првом 

ребалансу из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна 

буџета 

расходи 
средства  

по првом 

ребаланс
у из 

извора 

04, са 
подрачун

а 

индирект
них 

буџетски

х 
корисник

а  

расходи 

средства 
по првом 

ребалансу 

из осталих  
извора,05-

08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна 

јавна 
средства  

по првом 

ребалансу 

1 2 3   3 6 3   3 6 

110 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
      

                            

-       
      

                            

-       

110

  

Укупно за функционалну 

класификацију  110 
законодавна и извршна власт 

      

35.372.801       
    

           

35.372.801       

      

35.772.801       
    

           

35.772.801       

473 

Укупно за економску 

класификацију Туризам 

        

3.399.000       

           

100.000       
  

             

3.399.000       
4.589.000,00 

           

100.000       

        

1.752.000       

             

6.341.000       

630 

Укупно за функционалну 
класификацијуВодоснабдевање

; 

      

29.499.496       
  

      

17.746.500       

           

47.245.996       

      

11.643.820       
  

      

35.746.500       

           

47.390.320       

820 
Укупно за функционалну 
класификацију Услуге културе; 

      
46.700.813       

        
2.556.000       

        
2.160.000       

           
48.860.813       

      
47.724.721       

        
2.556.000       

        
2.736.092       

           
50.460.813       

  
УКУПНО 

    

563.055.085       

        

2.656.000       

    

103.656.372       

         

669.367.457       

    

549.915.984       

        

2.656.000       

    

129.015.198       

         

681.587.182       

 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ДАТИ ПО ПРОГРАМИМА 

 

Средства буџета у износу од  
 

п
р

о
г
р

а
м

ск
а

 к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
и

ја
 

О П И С 

расходи 

средства из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 

расход
и 

средств
а из 

извора 

04, са 
подрач

уна 

индире
ктних 

буџетск

их 
корисн

ика  

расходи 

средства по 

првом 
ребалансу из 

осталих  

извора,05-
08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна јавна 

средства  

расходи 

средства из 

извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 

расходи 

средства 
из 

извора 
04, са 

подрачу

на 
индирек

тних 

буџетск
их 

корисни

ка  

расходи 

средства по 

првом 
ребалансу из 

осталих  

извора,05-
08-,9-12и 

13/15 и 56  

Укупна јавна 

средства  

  6                 

  

ОПШТИНСКА 

УПРАВА      

БОСИЛЕГРАД   

ЈББК 04602       0,00       0,00 

  

Програм13  Развој 

културе       0,00       0,00 

1201-

П1 

Пројекат  

Дигитализација 
културне баштине 

општине Босилеград 

II фаза         2.104.630,00   576.092,00 2.680.722,00 

1201-

П2 

Пројекат "Културна 

баштина у служби 

социјалне кохезије"         2.882.789,00       

1201-

П1 

Пројекат "НЕ(БРИГА 
О КУЛТУРНОМ 

НАСЛЕЂУ)         1.023.908,00       

1502-

П2 

Пројекат  Промоција 
традиционалних 

производа кроз 

манифестације 

савлађивање       0,00 1.190.000,00 0,00 1.752.000,00 2.942.000,00 
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планинског врха 

Црноок (1881м)2019 

  

Програм 2 

Комунална 

делатност       0,00       0,00 

1102-

П1 

Наставак пројекта за 
водоснадбевање 

Босилеграда Рода  

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

Наставак пројекта за 

водоснадбевање 

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

Наставак пројекта за 

водоснадбевање 
Босилеграда Рода 

18000000 извор07  , 

14195493извор 15 и  
3551007-извор 06     37.746.500,00 37.746.500,00     35.746.500,00 35.746.500,00 

  УКУПНО 104.200.721,00 0,00 

105.145.686,0

0 209.346.407,00 105.390.721,00 0,00 

105.473.778,0

0 210.288.407,00 

 

Члан 7. 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА          

Назив 

Шиф

ра 

 

Прог

рамс

ка 

акти

внос

т/  

Прој

екат 

  

Осн

ов 

Опис Циљ 

Индикато

р 

Вред

ност 

у 

базн

ој 

годи

ни(2

018) 

Оч

ек

ив

ан

а 

вр

ед

но

ст 

201

9 

Ци

ља

на 

вр

ед

но

ст 

20

20 

202

1 

расход

и 

средст

ва  по 

првом 

ребала

нсу из 

извора 

01,са 

редовн

ог 

рачуна 

буџета 

расхо

ди 

средс

тва  

по 

прво

м 

ребал

ансу 

из 

извор

а 04, 

са 

подра

чуна 

инди

ректн

их 

буџет

ских 

корис

ника  

расх

оди 

сред

ства 

по 

прво

м 

реба

ланс

у из 

оста

лих  

изво

ра,05

-08-

,9-

12и 

13/1

5 и 

56  

Укуп

на 

јавна 

средс

тва  

по 

прво

м 

ребал

ансу 

расходи 

средств

а  по 

ребалан

су из 

извора 

01,са 

редовно

г 

рачуна 

буџета 

расхо

ди 

средс

тва  

по 

прво

м 

ребал

ансу 

из 

извор

а 04, 

са 

подра

чуна 

инди

ректн

их 

буџет

ских 

корис

ника  

расходи 

средств

а по 

првом 

ребалан

су из 

осталих  

извора,

05-08-

,9-12и 

13/15 и 

56  

Укупн

а јавна 

средст

ва  по 

првом 

ребала

нсу 

                                

3 

2 

2               4,00 6,00 4,00 7,00 4,00 6,00 4,00 7,00 

Прогр

ам 2.  

Комун

ална 

делатн

ост 

    

Пружањ

а 

комунал

них 

услуга 

од 

значаја 

за 

остваре

ње 

животн

их 

потреба 

физичк

их и 

правних 

лица уз 

обезбеђе

ње 

одговар

ајућег 

квалите

та, 

обима, 

доступн

ости и 

контину

итета; 

Повећање 

покривен

ости 

териториј

е 

комуналн

им 

делатност

има 

одржавањ

а јавних 

зелених 

површина

, 

одржавањ

а чистоће 

на 

површина

ма јавне 

намене и 

зоохигије

не 

Степен 

покривен

ости 

корисник

а услугом 

јавне 

расвете 

(број  

домаћинс

тава 

обухваћен

их 

услугом у 

односу на 

укупни 

број 

домаћ. у 

општини 80 83 86 90 

22.387.1

80,00 0,00 

38.846.

500,00 

61.233.

680,00 

22.387.18

0,00 0,00 

36.846.50

0,00 

59.233

.680,0

0 

Настав

ак 

пројект

а за 

водосн

адбева

ње 

Босиле

града 

Рода 

180000

0601-

П1 

Зако

н о 

кому

налн

им 

дела

тнос

тима

, ЗБС 

и 

стат

Максима

лна 

могућа 

покриве

ност 

корисни

ка и 

територи

је 

услугама 

уклањањ

Максимал

на могућа 

покривено

ст 

корисника 

и 

територије 

услугама 

уклањања 

отпадних 

вода 

Степен 

покривено

сти 

корисника 

услугом 

канализац

ије (број  

домаћинст

ава 

обухваћен

их 80 83 86 90 

1.104.28

7,00   

37.746.

500,00 

38.850.

787,00 

1.104.287,

00   

35.746.50

0,00 

36.850

.787,0

0 
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00 

извор0

7  , 

141954

93изво

р 15 и  

355100

7-извор 

06 и 

110428

7 извор 

01 

ут 

општ

ине 

а 

отпадни

х вода 

услугом у 

односу на 

укупни 

број 

домаћ. у 

општини 

Прогр

ам 4.  

Развој 

туризм

а 

    

Унапређ

ење 

туристич

ке 

понуде у 

граду/оп

штини 

Усвојенос

т и 

испуњење 

циљева 

дефинисан

их  у 

релевантн

ој 

стратегији 

која се 

односи на 

туризам  

          

3.399.00

0,00 

100.000

,00 0,00 

3.499.0

00,00 

4.589.000,

00 

100.000

,00 

1.752.000,

00 

6.441.

000,00 

Пројек

ат  

Промо

ција 

традиц

ионалн

их 

произв

ода 

кроз 

манифе

стације 

савлађ

ивање 

планин

ског 

врха 

Црноок 

(1881м

)2019 

1502-

П2 

Зако

н о 

лпка

лној 

само

упра

ви 

ЗБС 

Унапређ

ење 

туристич

ке 

понуде у 

граду/оп

штини 

Усвојенос

т и 

испуњење 

циљева 

дефинисан

их  у 

релевантн

ој 

стратегији 

која се 

односи на 

туризам  

Приходи 

од 

боравишне 

таксе 

9915

0 

3500

00 

4000

00     0,00   0,00 

1.190.000,

00 0,00 

1.752.000,

00 

2.942.

000,00 

Прогр

ам 13.  

Развој 

култур

е 

                  

47.729.4

97,00 

2.556.0

00,00 

4.361.0

04,00 

4.361.0

04,00 

48.753.40

5,00 

2.556.0

00,00 

4.937.096,

00 

52.339

.804,0

0 

Пројек

ат  

Дигита

лизациј

а 

култур

не 

баштин

е 

општи

не 

Босиле

град II 

фаза 

1201-

П1 

Зако

н о 

култ

ури 

и 

библ

иоте

чко-

инфо

рмац

ионо

ј 

дела

тнос

ти 

Очување

, 

унапређе

ње и 

представ

љање 

културно

г-

историјс

ког 

наслеђа, 

културне 

разноврс

ности, 

продукц

ије и 

стварала

штва у 

локалној 

заједниц

и; 

Оствари

вање 

права 

грађана 

информи

сање и 

унапређе

ње 

јавног 

информи

сања 

Подстица

ње развоја 

културе 

кроз 

јачање 

капацитета 

културне 

инфрастру

ктуре 

Укупно 

издвајање 

за културу 

у оквиру 

локалног 

буџета 

        

        

2.104.630,

00   

576.092,0

0 

2.680.

722,00 

Пројек

ат 

"Култу

рна 

баштин

а у 

служби 

социјал

не 

кохезиј

е" 

1201-

П2 

Зако

н о 

култ

ури 

и 

библ

иоте

чко-

инфо

рмац

ионо

ј 

Очување

, 

унапређе

ње и 

представ

љање 

културно

г-

историјс

ког 

наслеђа, 

културне 

Подстица

ње развоја 

културе 

кроз 

јачање 

капацитета 

културне 

инфрастру

ктуре 

Укупно 

издвајање 

за културу 

у оквиру 

локалног 

буџета 

        

        

2.882.789,

00       
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дела

тнос

ти 

разноврс

ности, 

продукц

ије и 

стварала

штва у 

локалној 

заједниц

и; 

Оствари

вање 

права 

грађана 

информи

сање и 

унапређе

ње 

јавног 

информи

сања 

Пројек

ат 

"НЕ(БР

ИГА О 

КУЛТ

УРНО

М 

НАСЛ

ЕЂУ) 

1201-

П1 

Зако

н о 

култ

ури 

и 

библ

иоте

чко-

инфо

рмац

ионо

ј 

дела

тнос

ти 

Очување

, 

унапређе

ње и 

представ

љање 

културно

г-

историјс

ког 

наслеђа, 

културне 

разноврс

ности, 

продукц

ије и 

стварала

штва у 

локалној 

заједниц

и; 

Оствари

вање 

права 

грађана 

информи

сање и 

унапређе

ње 

јавног 

информи

сања 

Подстица

ње развоја 

културе 

кроз 

јачање 

капацитета 

културне 

инфрастру

ктуре 

Укупно 

издвајање 

за културу 

у оквиру 

локалног 

буџета 

        

        

1.023.908,

00       

Прогр

ам 16.  

Полит

ички 

систем 

локалн

е 

самоуп

раве 

2101-

0001   

Одрживо 

управно 

и 

финансиј

ско 

функцио

нисање 

града/оп

штине у 

складу 

надлежн

остима и 

послови

ма 

локалне 

самоупр

аве 

Одрживо 

управно и 

финансијс

ко 

функцион

исање 

града/опш

тине у 

складу 

надлежнос

тима и 

пословима 

локалне 

самоуправ

е 

Број 

донетих  

аката 

органа и 

служби 

града/опш

тине 

  

      

30.143.5

83,00 0,00 0,00 

30.143.

583,00 

30.543.58

3,00 0,00 0,00 

30.543

.583,0

0 

Функц

иониса

ње 

изврш

них 

органа 

2101-

0002 

Стат

ут 

општ

ине 

ЗБС 

и 

Зако

н о 

лока

лној 

само

упра

ви 

Обавља

ње 

основни

х 

функциј

а 

изборни

х органа 

локалне 

самоупр

аве 

Функцион

исање 

извршних 

органа 

Број 

седница 

изврсних 

органа 

        

17.559.8

27,00     

17.559.

827,00 

17.959.82

7,00     

17.959

.827,0

0 

Израда 

пројека

та и пр. 

Докуме

нтације 

"мала 

фотона

понска 

соларн

а 

електра

0501

П-4 

Зако

н о 

ефик

асно

м 

кори

шћен

ју 

енер

гије 

Одрживо 

управно 

и 

финансиј

ско 

функцио

нисање 

града/оп

штине у 

складу 

надлежн

Одрживо 

управно и 

финансијс

ко 

функцион

исање 

града/опш

тине у 

складу 

надлежнос

тима и 

Број 

донетих  

аката 

органа и 

служби 

града/опш

тине 

            

500.00

0,00 

500.000

,00     

500.000,0

0 

500.00

0,00 
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на на 

крову 

произ. 

Објека

та"суш

аре"Бо

силегра

д-извор 

07 

остима и 

послови

ма 

локалне 

самоупр

аве 

пословима 

локалне 

самоуправ

е 

УКУП

НИ 

ПРОГ

РАМС

КИ 

ЈАВН

И 

РАСХ

ОДИ                    

547.302.

076,00 

2.656.0

00,00 

128.68

7.106,0

0 

678.645

.182,00 

548.725.9

84,00 

2.656.0

00,00 

127.263.1

98,00 

678.64

5.182,

00 

 

Остали чланови остају непромењени 

 

Члан 35. 

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику и доставити министарству надлежном за послове фи-

нансија 

 

 

Члан 36. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће  објављена у службеном гласнику града Врања  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

  
 

            

 Табела 1. 

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

КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 

Р

ед
н

и 

б
р

ој 

Директни и 

индиректни 

корисници 
буџетских 

средстава 

локалне власти 

Број 

запослених у 

октобру 2018. 

године 

Запослени који 

су одсутни са 

рада у октобру 

2018. године (по 

основу 

боловања, пл. 

одсуства, непл. 

одсуства и сл.) 

Укупан број 

запослених у 

октобру 2018. 

године 

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2019. године 

Планирано 

увећање 

броја 

запослених 

до 1. 

децембра 

2019. године 

Планирано 

смањење 

броја 

запослених 

до 1. 

децембра 

2019. године 

Укупан број 

запослених 1. 

децембра 2019. 

Године 

Бро

ј 

запо

сле
них 

на 

нео

дре

ђен

о  

Бро

ј 
запо

сле

них 
на 

одр

еђе

но  

У

ку

па

н 

бр

ој 

за

по

сл
ен

их 

Б

ро

ј 
за

по

сл
ен

их 

на 

не

од

ре

ђе

но  

Бро

ј 
зап

осл

ени
х на 

одр

еђе

но  

Укуп

ан 

број 

запос

лених 

Бро

ј 

запо

сле
них 

на 

нео

дре

ђен

о  

Број 

запос
лених 

на 

одређ

ено  

Укуп

ан 

број 

запос

лених 

Број 

запос
лених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запос
лених 

на 

одређ

ено  

Укуп

ан 

број 

запос

лених 

Б

ро

ј 
за

по

сл
ен

их 

на 

не

од

ре

ђе

но  

Б

ро

ј 

за
по

сл

ен
их 

на 

од

ре

ђе

но  

Уку

пан 

бро

ј 

запо

сле

них 

Бр

ој 
зап

осл

ен
их 

на 

не

од

ре

ђе

но  

Б

ро

ј 

за
по

сл

ен
их 

на 

од

ре

ђе

но  

Уку

пан 

бро

ј 

запо

сле

них 

Б

ро

ј 
за

по

сл
ен

их 

на 

не

од

ре

ђе

но  

Број 

запос
лени

х на 

одре

ђено  

Укуп

ан 

број 

запос

лених 

1 2 3 4 

5(

3+
4) 

6 7 
8(6+7

) 
9 10 11 12 13 

14(12

+13) 
15 16 

17(1

5+1
6) 

18 19 

20(1

8+1
9) 

21 22 
23(21

+22) 

1 

Органи и службе 

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

      Изабрана 

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

      Постављена 

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

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

2 
Установе 

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

 
Центар културе 

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

лица    1 1   0 0   1 1     1   0 0   0 0   1 1 

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

3 

Установе 

културе Народна 

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

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

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

6 

Предшколске 

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

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

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

8 

Укупно за све 

кориснике 

буџетa који се 

финансирају  са 

ек. кл 411 и 412 58 47 

10

5 0 0 0 58 47 105 59 52 113 11 7 18 0 1 1 70 60 130 

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

 
      Постављена 

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

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

  

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

лица 

 

 

 

 

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

 Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за 

период  I-XII  2018. године на економским 

класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редн
и 

број 

Директни и 
индиректни 

корисници 

буџетских 
средстава локалне 

власти 

Укупан број зап. 

у октобру 2018. 

године из 

извора 01 

Маса средстава за 

плате на извору 01  

Укупан планиран број 

зап. у децембру 2019. 

године из извора 01 

Маса 

средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2019. године 

из извора 04 

Укупан број зап. 

у октобру 2018. 

године из извора 

01 

1 2 3 4 9 10 11 3 

1 

Органи и службе 

локалне власти 52 44.804.806 66 57.951.046 0 52 

      Изабрана лица 10   11   0 10 

      Постављена 
лица  3   6   0 3 

      Запослени 39   49   0 39 

2 

Остале установе 

из области јавних 

служби које се 

финансирају из 

буџета (навести 
назив установе):                                                                                           0   

3 

Установе културе 35 22.955.270 45 26.984.331 0 35 

1.Центар Културе 

Босилеград 24 15.086.682 26 18.203.413 0 24 

      Постављена 

лица  1   1   0 1 

      Запослени 23   25   0 23 

Народна 

библиотека 
Христо Ботев 11 7.868.588 19 8.780.918 0 11 

      Постављена 

лица  1   1   0 1 

      Запослени 10   18   0 10 

4 

Дирекције 

основане од 

стране локалне 

власти 0   0   0 0 

5 

Месне заједнице 0   0 0 0 0 

     Изабрана лица  0   0   0 0 

      Запослени 0   0   0 0 

6 

Предшколске 

установе  18 14.253.035 19 15.762.698 0 18 

Постављена лица 1   1   0 1 

Запослени 17   18   0 17 

8 Укупно за све 105 82.013.111 130 100.698.075 0 105 
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кориснике буџетa 

који се 

финансирају  са 

ek. класификација 

411 и 412 

 

  10   11   0 10 

  6   9   0 6 

  89   110   0 89 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2019. ГОДИНИ 

 

Табела 4.  2018 2019 

Ре

д.б
р. 

Директни и индиректни 

корисници буџетских 
средстава локалне власти 

Планирана 

средства на 

економској 

класификац
ији 465 у 

2018. 

години 

Маса 
средстав

а за 

запослен
е чија  

плата не 

може да 
се умањи 

у складу 

са 
Законом 

за 2018. 

годину 

Број 

запослених 
чија плата 

не може да 

се умањи у 
складу са 

Законом у 

2018. 
години 

Исплаћена 

средства на 
економској 

класификацији 

465 у 2018. 
Години 

Планирана 

средства на 
економској 

класификаци

ји 465 за 
2019. годину 

Маса 
средстав

а за 

запослен
е чија  

плата не 

може да 
се умањи 

у складу 

са 
Законом 

за 2019. 

годину 

Укупна 
маса 

средстава 

на 
економској 

класифика

цији 465 да 
је могла да 

се умањи 

за 10% 

Број 

запослених 

чија плата не 

може да се 

умањи у 

складу са 
Законом у 

2019. години 

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

1 
Органи и службе локалне 

власти 6 334 731 140 000 5 
4.714.169 

6.194.731   6.194.731 6.194.731 

2               0   

3 

Установе културе                                                                                                                                                         1 667 227 2 056 320 4 1.588.359 1.733.180 1.119.300 613.880 1.733.180 

1.Центар Културе 

Босилеград 

1 085 232 1 046 076 2 1.083.976 1.155.740 1.119.300 

36.440 

1.155.740 

Народна библиотека 

Христо Ботев 

581 995 1 010 244 2 504.383 577.440   

577.440 

577.440 

6 Предшколске установе  153 448     101.966 650.000   650.000 650.000 

7 
Нове установе и органи 

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

8 

Укупно за све кориснике 

буџетa који се 

финансирају  са 

економских 

класификација 411 и 412 8 155 406 2 196 320 9 6.404.494 8.577.911 1.119.300 7.458.611 8.577.911 

 

192. 

 На основу члана32.Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“,број 129/07) и 

члана 40.став1,тачка 6, Статута Општине 

Босилеград („Службени гласник града Врања“,број 

03/19),Скупштина Општине Босилеград на седници 

одржаној 27. марта 2019. године  , донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

О ОДЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊA У 

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊE 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 

Члан 1. 

 Одређује се Председник Општине 

Босилеград,као надлежни орган за доношење 

одлуку  о спровођењу поступка   давања у закуп и 

на коришћењe пољопривредног земљишта у 

државној својини,уз сагласност Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде(у даљем 

тексту:Министарство) а у складу са Годишњем 

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

време; 10 
- 6 постављена лица (начелник  и заменик  начелника ОУ, секретар СО и 2 помоћника председника, и јавни правобранилац) и 11 изабрана лица Председник и заменик председника 

Општине  председник СО и 8 члана ОВ у складу са Одлуком о максималном броју запослених у ЛС за 2017.г( колона 9) . Основице за зараду су на основу закључка  Владе број 121-

163/2019.Такође у 2018  од августа месеца запосленима на инспекцијским пословима дат је додатак  до 20% по основу Уредбе, те из  свих  претходно поменутих разлога маса за зараде 

код органа и служби локалне власти је у већем обиму од реализације из 2018г( број запослених се да видети из колоне 3) са припадајућим увећањем по основу претходног закључка 
владе  
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програму заштите ,уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта Општине Босилеград. 

 

Члан2. 

  Одређује  се Председник Општине 

Босилеград,као надлежни орган, да на основу 

предлога Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања ,донесе Одлуку о давању у закуп и на 

коришћењe пољопривредног земљишта у државној 

својини уз сагласност Министарства. 

 

Члан 3. 

  Одредбе члана 1.и 2. ове одлуке односе се и 

на пољопривредно земљиште које је у складу са 

посебним законом,одређено као грађевинско 

земљиште, а користи се за пољопривредну 

производњу до привођења планираној намени. 

 

Члан 4. 

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

  

 

193. 

     На основу члана 27. став 10. и 11., члана 

28. став 2., члана 36. став 6., члана  49. став 3., члана 

51. и 52. Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 105/2014, 

104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана  32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014 – др закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), 

члана 2. став 1., члана 6. и 10. став 1. и 4. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења  непокретности 

непосредном погодбом  и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања  

искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Службени гласник РС“, број 

16/2018) и члана 40. став 1. тачка  6., 24. и 35. 

Статута општине Босилеград („Службени гласник 

града Врања“), број 3/2019), Скупштина општине 

Босилеград на седници одржаној дана 27. марта 

2019. године,  донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ, 

КОРИШЋЕЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД  

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

            Овом одлуком, уређује се начин, услови и 

поступак прибављања,  располагања и управљања 

стварима у јавној  својини општине Босилеград, ( у 

даљем тексту: Општина), начин, услови и поступак 

прибављања, располагања и управљања другим 

имовинским правима, као и коришћење, одржавање 

и управљање стварима у јавној својини које користе 

органи Општине. 

 

Ствари у јавној својини које користе органи 

Општине 

Члан 2.  

            Ствари у јавној својини које користе органи 

и организације Општине  за остваривање њихових 

права и дужности  чине  непокретне и покретне 

ствари и друга имовинска права,  у сладу са 

законом. 

 

Члан 3. 

             Прибављање ствари у јавној својини 

Општине, у смислу  ове одлуке, је прибављање 

ствари по тржишној вредности, разменом, 

изградњом и  бестеретним правним послом 

(наслеђе, поклон или једнострана изјава воље). 

           Изградњом објекта, у смислу ове одлуке, не 

сматра се реконструкција, адаптација, санација, 

инвестиционо или текуће одржавање објекта. 

           Право коришћења ствари, у смислу ове 

одлуке, је право на држање ствари, коришћење 

ствари у складу са природом и наменом ствари, 

давање ствари у закуп и управљање истом. 

            Управљање ствари, у смислу ове одлуке, је 

одржавање, обнављање и унапређење ствари, као и 

извршавање законских и других обавеза у вези са 

тим стварима. 

           Располагањем ствари у јавној својини 

Општине  у смислу  ове одлуке, је :  

1. давање ствари на коришћење, 

2. давање ствари у закуп, 

3. пренос права јавне својине Општине на 

другог носиоца јавне својине (са накнадом 

или без накнаде), укључујући и размену, 

4. отуђење ствари, 

5. заснивање хипотеке на непокретностима, 

6. улагање у капитал, 

7. залагање покретних  ствари. 

 

           Под отуђењем непокретности  у смислу става 

5. тачка 4. овог члана, сматра се и расходовање и 

рушење објеката, осим у случају када рушење 

налаже надлежни орган због тога што објекат склон 

паду угрожава безбедност, односно кад надлежан 
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орган наложи рушење објекта изграђеног супротно 

прописима о планирању и изградњи. 

 

Члан 4. 

            Под непокретним стварима подразумевају се 

службене зграде и пословне просторије, стамбене 

зграде и станови, гараже и гаражна места и друге 

непокретности у складу са законом. 

            Службене зграде и пословне просторије јесу 

зграде, делови зграда и просторије изграђене, 

купљене и на други начин прибављене у јавну 

својину Општине. 

             Распоред службених зграда и пословних 

просторија врши Председник општине                                                                                                                                                   

            Стамбеним зградама сматрају се стамбене 

зграде, станови, гараже и пословни простор у 

стамбеним зградама, који су изградњом, куповином 

или по другом основу прибављени у својину 

Општине за потребе органа  Општине. 

            Посебним актом Скупштине општине 

Босилеград, у складу са Законом и Уредбом Владе, 

ближе се уређују критеријуми и поступак давања 

станова у закуп и њихове куповине и додељивање 

стамбених зајмова запосленима у органима 

Општине. 

 

Члан 5. 

           Под покретним стварима подразумевају се 

превозна средства, опрема и потрошни материјал и 

предмети историјско-документарне, културне и 

уметничке вредности и друге ствари у складу са 

законом. 

           Превозна средства јесу моторна возила и 

друга средства која служе за потребе органа 

Општине. 

           Начин коришћења превозних средстава 

уређује се посебним актом  Скупштине општине. 

           Опрема и потрошни материјал јесу 

рачунарски системи, биротехничка опрема, 

средства веза, канцеларијски намештај и други 

предмети потребни за рад органа Општине. 

          Предмети историјско-документарне, културне 

и уметничке вредности јесу писани и други 

историјски документи, скулптуре, слике и други 

предмети ликовне и примењене уметности, као и 

други предмети и дела од историјског-

документарног, културног и уметничког значаја у 

јавној својини. 

           Покретне ствари у смислу става 1. овог члана 

јесу и новац и хартије од вредности, који се уређују 

посебним прописима. 

 

Члан 6. 

            Друга имовинска права, у смислу ове одлуке, 

су право на патент, право на лиценцу, модел, узорак 

и жиг, ауторско и сродна права и друга имовинска 

права утврђена законом којим је уређена јавна 

својина. 

 

II  ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ 

 

Члан7. 

              Непокретности се прибављају у јавну 

својину Општине, односно отуђују из јавне својине 

Општине, у поступку јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда. 

             Почетна, односно најнижа, односно највиша 

купопродајна цена непокретности која  се прибавља 

у јавну својину Општине, односно отуђује из јавне 

својине Општине, утврђује се у  висини тржишне 

вредности  непокретности, изражене у еврима, с 

тим што се исплата врши у динарској 

противвредности по средњем званичном курсу  

Народне банке Србије на дан уплате. 

            Купопродајна цена непокретности утврђује 

се на основу акта  надлежног пореског органа или 

другог надлежног органа,  који је извршио процену 

тржишне вредности непокретности. 

            Изузетно, непокретности се могу прибавити 

у јавну својину Општине, односно отуђити из јавне 

својине Општине, непосредном погодбом, у 

случајевима утврђеним  законом  уредбом  и овом 

Одлуком. 

 

Члан 8. 

            Нацрт одлуке о покретању поступка 

прибављања непокретности у јавну својину 

Општине, односно отуђења непокретности из јавне 

својине Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, односно 

непосредном погодбом, припрема служба за 

имовинско-правне послове. 

           Предлог одлуке утврђује Општинско веће 

општине Босилеград (у даљем тексту: Општинско 

веће). 

          Одлуку о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину Општине, односно 

отуђења непокретности из јавне својине Општине, 

јавним надметањем или прикупљањем писмених 

понуда, односно непосредном погодбом, доноси 

Скупштина општине Босилеград (у даљем тексту: 

Скупштина општине). 

           Одлука о прибављању непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђењу непокретности 

из јавне својине Општине, доноси се по поступку 

утврђеним у ставу 1. и 2.овог члана. 
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Члан 9. 

            Поступак прибављања непокретности у 

јавну својину Општине, односно отуђења 

непокретности из јавне својине Општине, јавним 

надметањем или прикупљањем писмених понуда, 

односно непосредном погодбом, спроводи 

Комисија за прибављање непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђења непокретности 

из јавне својине Општине (у даљем 

тексту:Комисија). 

           Комисију  именује Скупштина општине, на 

период од четири године. 

           Актом о именовању утврђује се број чланова  

Комисије. 

 

Прибаваљање непокретности у јавну својину 

Општине 

 

Прибављање непокретности у јавну својину 

Општине јавним недметањем     или 

прикупљањем писмених понуда 

Члан 10. 

 Кад Скупштина општине донесе одлуку о 

покретању поступка прибављања непокретности у 

јавну својину Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, објављује оглас о 

спровођењу поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда за прибављање 

непокретности у јавну својину Општине, који 

обавезно садржи: 

1. назив органа за чије потребе се непокретност 

прибавља у јавну својину (назив купца); 

2. карактеристике непокретности која се 

прибавља у јавну својину; 

3. ближе услове за прибављање непокретности 

у јавну својину (у погледу рокова плаћања, 

дана увођења у посед и сл.); 

4. обавезу подносиоца пријаве за учествовање 

у поступку јавног надметања, односно 

прикупљања писмених понуда, да уз 

пријаву, односно понуду достави 

одговарајући доказ о праву својине на 

непокретности која је предмет прибављања у 

јавну својину и уписана у одговарајућу јавну 

књигу о евиденцији непокретности и 

правима на њима; 

5. обавезу власника непокретности која се нуди 

да достави изјаву да на истој не постоје 

права трећих лица, да није оптерећена 

теретима, да није под спором, нити забраном 

располагања, да није предмет теретног или 

бестеретног правног посла, или уговора о 

доживотном издржавању и да не постоје 

друге сметње за пренос права својине, као и 

изјаву да уколико се утврди да на 

непокретности која се нуди постоји било 

какав терет, продавац се обавезује да га 

отклони о свом трошку, односно да купцу 

пружи заштиту од евикције и сноси сву 

одговорност за евентуалне правне 

недостатке; 

6. обавезу подносиоца пријаве, односно 

понуде, да уз пријаву, односно понуду, 

достави доказ да су измирени сви трошкови 

коришћења непокретности која се нуди 

(утрошена електрична енергија, комуналије, 

порез на имовину и др.); 

7. критеријум  за избор најповољнијег 

понуђача; 

8. обавезан садржај пријаве, односно понуде и 

исправе које је потребно доставити уз 

пријаву, односно понуду: подаци о 

подносиоцу пријаве-за физичка лица: име и 

презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ, 

број телефона; за предузетника:, име и 

презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ, 

број телефона, назив радње, МБ и ПИБ, 

оригинал  извод из регистра привредних 

субјекатата, а за правна лица: назив и 

седиште, број телефона и оригинал извод из 

регистра привредних субјеката и потврда о 

поеском идентификационом броју, као и 

пуномоћје за лице које заступа подносиоца 

пријаве, оверено од надлежног органа; 

9. адресу за достављање пријаве, односно 

понуде; 

10. рок за подношење пријаве, односно понуде;  

11. место и време одржавања јавног надметања, 

односно отварања понуда; 

12. обавештење да подносиоци неблаговремене 

и непотпуне пријаве, односно понуде неће 

моћи да учествују у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања писмених 

понуда, односно да ће исте бити одбачене. 

            Оглас о спровођењу поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених 

понудаза за прибављање непокретности у јавну 

својину Општине, објављује се у листу који се 

дистрибуира на целој  територији Општине или у 

листу који се дистрибуира на целој терторији 

Републике Србије. 

 

Члан 11. 

           Основни критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је купопродајна цена коју понуђач 

захтева. 

            Услови за спровођење поступка јавног 

надметања, односно разматрања писмених понуда 

су испуњени уколико пристигне најмање једна 

благовремена и потпуна пријава, односно понуда. 
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Уколико подносилац благовремене и 

потпуне пријаве, односно понуде  не приступи 

јавном надметању, односно отварању писмених 

понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, 

односно понуде. 

          Након спроведеног поступка јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда, 

Скупштина општине доноси одлуку о прибављању 

непокретности у јавну својину Општине, на предлог 

Комисије о избору најповољнијег понуђача. 

 

Прибављање непокретности у јавну својину 

Општине непосредном погодбом       

Члан 12. 

            Непокретности се могу прибавити у јавну 

својину Општине непосредном погодбом, али не 

изнад процењене тржишне вредности 

непокретности од стране надлежног органа, ако у 

конкретном случају то представља једино могуће 

решење, које подразумева: 

1.случај када непокретност која се прибавља у јавну 

својину Општине по свим карактеристикама једина 

одговара потребама Општине, корисника, односно 

носиоца права коришћења, с тим да предлог акта, 

односно акта о оваквом располагању садржи 

образложење разлога оправданости и 

целисходности прибављања са аспекта остварења 

интереса Општине и разлоге због којих се 

прибављање не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем понуда, 

2. случај када се ради о међусобном располагању 

између носилаца права јавне својине, 

3. случај прибављања непокретности у јавну 

својину Општине путем размене, ако је та размена у 

интересу Општине уз испуњење свих прописаних 

законских услова. 

             Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе, Скупштина општине доноси одлуку о 

прибављању непокретности у јавну својину 

Општине, на образложен предлог Комисије. 

 

 Отуђење непокретности из јавне својине 

Општине 

 

Отуђење непокретности из јавне својине 

Општине јавним надметањем или прикупљањем 

писмених понуда 

Члан 13. 

           Кад Скупштина општине донесе одлуку о 

покретању поступка отуђења непокретности из 

јавне својине Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, објављује оглас о 

спровођењу поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда за отуђење 

непокретности из јавне својине Општине, који 

обавезно садржи: 

1. назив органа и корисника непокретности 

која се отуђује из јавне својине који 

објављује оглас (назив продавца); 

2. ближе податке о начину отуђења 

непокретности из јавне својине (јавно 

надметање или прикупљање писмених 

понуда ); 

3. опис непокретности која се отуђује из јавне 

својине; 

4. почетну цену по којој се непокретност 

отуђује из јавне својине; 

5. рокове плаћања ; 

6. критеријуме за избор најповољнијег 

понуђача; 

7. висину и начин полагања депозита; 

8. рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда и 

број рачуна на који ће се извршити повраћај 

депозита; 

9. обавезан садржај пријаве, односно понуде и 

исправе које је потребно доставити уз 

пријаву,односно понуду: подаци о 

подносиоцу пријаве: за физичка лица: име и 

презиме, адреса, број личне карте, ЈМБ и 

број телефона; за предузетника: име и 

презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ, 

број телефона, назив радње, МБ и ПИБ и 

оригинал извод из регистра надлежног 

органа,  а за правна лица: назив и седиште, 

број телефона, оригинал извод из регистра 

надлежног органа и потврда о пореском 

идентификационом броју, као и пуномоћје за 

лице које заступа подносиоца пријаве, 

оверено од надлежног органа; 

10.  адресу за достављање пријаве, односно 

понуде; 

11.  место и време увида у документацију (акти 

о власништву и измиреним трошковима 

коришћења непокретности) у вези са 

непокретности која се отуђује из јавне 

својине; 

12.  рок за подношење пријаве, односно понуде; 

13.  место и време одржавања јавног надметања, 

односно отварања понуда; 

14.  обавештење да подносиоци неблаговремене, 

односно непотпуне пријаве, односно понуде, 

неће моћи да учествују у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања понуда; 

15. обавештење да заинтересовани понуђачи 

могу да разгледају непокретност, која је 

предмет јавне продаје, све до дана 

одржавања јавне продаје; 
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16. обавештење да на усменом јавном 

надметању  могу учествовати само лица која 

су положила депозит. 

           У поступку прикупљања писмених понуда , у 

пријави се  наводи износ који се нуди за предметну 

непокретност. 

           Оглас о спровођењу поступка јавног 

надметања, односно прикупљања пиосмених 

понуда за отуђење непокретности из јавне својине 

Општине, објављује се у дневном листу који се 

дистрибуира на целој територији Републике Србије. 

           Основни критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је висина понуђене купопродајне цене. 

 

Члан 14. 

           Поступак јавног надметања   ће се спровости 

и у случају да пристигне најмање једна 

благовремена и потпуна пријава на основу које се 

подносилац региструје и проглашава купцем, 

односно понуђачем, ако прихвати почетну цену, с 

тим да уколико не прихвати почетну цену, губи 

право на враћање депозита. 

            Поступак разматрања писмених понуда 

спровешће се ако на оглас пристигне најмање једна 

благовремена и потпуна понуда. 

 Учесник који понуди најповољнији износ 

потписује изјаву о висини понуђене цене. Уколико 

не закључи уговор, односно не уплати уговорену 

цену у предвиђеном року, губи право на повраћај 

депозита. 

 Учесници поступка јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда, који нису 

изабрани за најповољнијег понуђача, имају право на 

повраћај депозита у року утврђеном огласом. 

              Након спроведеног поступка јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда, 

Скупштина општине доноси одлуку о отуђењу 

непокретности из јавне својине Општине, на 

предлог Комисије  да се непокретност отуђи 

понуђачу који је понудио највишу купопродајну 

цену. 

    

Отуђење непокретности из јавне својине 

Општине непосредном погодбом 

Члан 15. 

            Непокретности се могу отуђити из јавне 

својине непосредном погодбом, али не испод 

процењене тржишне вредности непокретности од 

стране надлежног органа, ако у конкретном случају 

то представља једино могуће решење, уз посебно 

образложење разлога оправданости и 

целисходности отуђења и разлога због којих се 

отуђење не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем писмених 

понуда. 

             Изузетно из става 1. овог члана, 

непокретности се могу отуђити из јавне својине 

Општине и испод тржишне цене, односно без 

накнаде, ако постоји интерес за таквим 

располагањем, као што је: 

1. отклањање последица елементарних 

непогода, 

2. успостављање добрих односа са другим 

државама, односно међународним 

организацијама,  

3. други случајеви отуђења непокретности 

предвиђени посебним законом. 

            Након спровођења поступка непосредне 

погодбе, Скупштина општине доноси одлуку о 

отуђењу непокретности из јавне својине Општине, 

на образложен предлог Комисије. 

           Одлука о отуђењу непокретности из јавне 

својине Општине мора да садржи образложење из 

којег се може утврдити постојање прописаних 

разлога по којима се непокретност може отуђити 

испод тржишне цене, односно без накнаде. 

 

     Уговор о прибављању и отуђењу 

непокретности из јавне својине Општине 

Члан 16. 

            Уговор о прибављању непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђењу непокретности 

из јавне својине Општине, у име Општине , 

закључује Председник општине. 

            Уговор о прибављању непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђењу непокретности 

из јавне својине Општине, закључује се по 

претходно прибављеном мишљењу  Општинског 

правобранилаштва. 

            Јавно правобранилаштво је дужно да 

мишљење из става 2. овог члана да у року од 30 

дана од дана пријема захтева. 

            Примерак закљученог уговора доставља се 

Јавном правобранилаштву у року од 15 дана од дана 

закључења уговора. 

 

III  НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ У ПОСТУП-

ЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУП-

ЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 

Члан 17. 

             Посупак прибављања непокретности у јавну 

својину Општине, односно отуђења непокретности 

из јавне својине Општине, спроводи Комисија из 

члана 9. ове одлике, која о току поступка води 

записник и по окончању поступка утврђује предлог 

за избор најповољнијег понуђача. 

Члан 18. 

 Рок за подношење пријава за јавно надмета-

ње, односно достављање писмених понуда не може 
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бити краћи од 15 дана од дана јавног оглашавања у 

штампаним медијима. 

  Пријава, односно понуда, подноси се Коми-

сији у затвореној коверти, са јасном назнаком на 

коју се непокретност односи.  

 На полеђини коверте наводи се назив 

подносиоца пријаве, односно понуде, са адресом и 

контакт телефоном.  

 Пријава, односно  понуда, поднета у 

отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се 

непокретност односи, сматраће се неуредном, 

односно непотпуном и као таква ће бити одбачена.  

  Неблаговремене или непотпуне пријаве, од-

носно понуде, се одбацују, а подносиоци истих не 

могу учествовати у поступку јавног надметања, од-

носно отварања понуда. 

  Пријава, односно понуда, је неблаговремена 

ако је поднета по истеку рока означеног у огласу. 

  Пријава, односно понуда, се сматра непотпу-

ном ако нема прописану обавезну садржину, ако 

нису приложене све тражене исправе, односно ако 

не садржи све податке и доказе предвиђене огласом 

или су подаци дати супротно огласу.  

 

Члан 19.  

 Поступак јавног надметања  почиње тако 

што Комисија прво проверава идентитет подноси-

лаца уредних пријава, односно понуда, или њихо-

вих овлашћених заступника, утврђује ко је све од 

подносилаца пријава, односно понуда, стекао статус 

учесника, те утврђује листу учесника јавног надме-

тања, односно отварања понуда. 

  Председник Комисије објављује почетак јав-

ног надметања и наводи непокретност која је пред-

мет јавног надметања, почетни износ, као и 

лицитациони корак.  

 Потом, председник Комисије пита да ли има 

заинтересованих учесника за непокретност која је 

предмет јавног надметања и ко нуди почетни 

износ.  

 Председник Комисије пита учеснике јавног 

надметања да ли неко нуди већи износ. Поступак се 

понавља све док има учесника јавног надметања 

који нуде већи износ. 

 Када на трећи позив председника Комисије 

нико од присутних учесника не понуди већи износ 

од последње дате понуде, Комисија записнички 

констатује која је најповољнија понуда и председ-

ник Комисије потом објављује да је надметање за 

предметну непокретност завршено. 

  Председник Комисије ће објавити да је јавно 

надметање завршено за предметну непокретност и 

када, после његовог трећег позива на надметање, 

нико од присутних учесника не понуди ни почетни 

износ. 

  По објављивању завршетка јавног надметања 

не могу се поднети накнадне понуде. 

 Одредбе овог члана сходно се примењују и 

на поступак отварања понуда. 

 

Члан 20.  

 О току поступка јавног надметања, односно 

отварања понуда, Комисија води записник у који се 

обавезно уносе следећи подаци: 

1. дан и час отпочињања јавног надметања, 

односно отварања понуда; 

2. састав Комисије; 

3. број пријављених учесника и њихови подаци; 

3. време завршетка поступка јавног надметања, 

односно отварања понуда; 

4. остали подаци од значаја за рад Комисије и 

ток поступка јавног надметања, односно 

отварања понуда; 

5. констатација о најповољнијем понуђачу; 

6. други подаци везани за поступак. 

  Записник потписују председник и чланови 

Комисије. 

 

IV  ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 21. 

            Непокретности у јавној својини Општине 

дају се у закуп полазећи од прописане висине 

закупнине у поступку јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда, а изузетно и 

непосредном погодбом, под условима утврђеним 

Законом, Уредбом и овом Одлуком. 

               

Члан 22. 

            Одлуку о покретању поступка давања у 

закуп непокретности у јавној својини Општине, 

јавним надметањем или прикупљањем писмених 

понуда, односно непосредном погодбом доноси  

Предеседник општине,  у складу са законом, 

уредбом и овом одлуком. 

             Нацрт одлуке из става1. овог члана 

припрема служба за имовинско-правне послове. 

 

Члан 23. 

              Поступак давања у закуп непокретности у 

јавној својини Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, односно  

непосредном погодбом, спроводи Комисија 

образована решењем Председника општине, на 

период од 4 године. 

               Комисија има пет чланова и то: 

председника и  и четири члана. 
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           О току поступка јавног надметања, односно 

отварања  понуда, Комисија води записник и 

предлаже избор најповољнијег понуђача. 

             Избор најповољнијег понуђача врши се 

применом критеријума  највише понуђене 

закупнине. 

            Уолико у поступку два или више понуђача 

понуде исти износ закупнине Комисија ће позвати 

понуђаче који су понудили исти износ закупнине да 

у року од три дана од дана пријема позива, доставе 

нову писмену затворену понуду , са увећаним 

износом закупнине у односу на претходно дату 

понуду. 

            Уколико понуђачи из става 5 овог члана у 

року од три дана не доставе нову попнуду, односно 

ако даставе нову понуду са истоветном закупнином, 

Комисија ће путем жреба  извршити избор 

најповољнијег понуђача.               

 

Давање у закуп непокретности у јавној својини 

Општине јавним надметањем или прикупљањем 

писмених понуда 

Члан 24. 

            Када Председник општине, донесе одлуку о 

покретању поступка давања у закуп непокретности 

у јавној својини Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, објављује оглас о 

спровођењу поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда за давање у закуп 

непокретности у јавној својини Општине, који 

обавезно садржи: 

1. назив органа и корисника непокретности  

која се даје у закуп (назив Закуподавца); 

2. ближе податке о начину давања у закуп 

непокретности у јавној својини (јавно 

надметање или прикупљање писмених 

понуда); 

3. опис непокретности у јавној својини која се 

даје у закуп; 

4. услове под којима се непокретност у јавној 

својини даје у закуп (рок трајања закупа и 

др.); 

5. напомена да закупац не може предметну 

нпокретност издати у подзакуп; 

6. обавезе закупца у вези са коришћењем 

непокретности за одређену сврху и намену; 

7. време и место одржавања јавног надметања, 

односно разматрања приспелих понуда; 

8. начин, место и време за достављање пријаве 

за учешће у поступку јавног надметања, 

односно писмених понуда за учешће у 

поступку прикупљања писмених понуда; 

9. време и место увида у документацију у вези 

са непокретности која се даје у закуп; 

10. почетну, односно најнижу висину закупнине 

по којој се непокретност у јавној својини 

може дати у закуп; 

11.  висину и начин полагања депозита; 

12.  рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда; 

13. критеријуме за избор најповољнијег 

понуђача; 

14. назнаку да се у пријави, односно понуди 

обавезно наводи број рачуна  на који ће се 

извршити повраћај депозита; 

15. датум и време разгледања непокретности 

која се даје у закуп; 

16. друге елементе од значаја за  давање у закуп 

пословног простора. 

           Пријава, односно понуда која се доставља 

обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ 

закупнине која се нуди, као и: за физичка лица –име 

и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ; за 

предузетнике-име и презиме предузетника, 

оригинал извод из регистра надлежног органа и 

ПИБ, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње и 

МБ; за правна лица:- назив и седиште, оригинал 

извод из регистра   надлежног органа и потврда о 

ПИБ-у, као и пуномоћје за лице које заступа 

подносиоца пријаве, односно понуде, оверено од 

надлежног органа. 

             Подносиоци неблаговремене и непотпуне 

пријаве, односно понуде, не могу учествовати у 

поступку јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда, а непотпуне и неблаговремене 

пријаве, односно понуде се одбацују. 

             Оглас се објављује у листу који се 

дистрибуира на целој територији  

Општине. 

 

Члан 25. 

             Поступак јавног надметања сматра се 

успелим и у случају достављања једне исправне 

пријаве за учешће којом се подносилац пријаве 

региструје и присуствује јавном надметању и 

проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину 

закупнине по којој се непокретност може дати у 

закуп. 

             Уколико подносилац пријаве или писмене 

понуде не прихвати почетну висину закупнине или 

буде изабран за најповољнијег понуђача, а не 

закључи уговор о закупу, губи право на враћање 

депозита. 

             Поступак прикупљања писмених понуда 

спровешће се и уколико пристигне једна исправна 

понуда. 

             Након спроведеног поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда, 
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Председник општине доноси одлуку-решење о 

давању у закуп непокретности на предлог Комисије 

о избору  најповољнијег понуђача. 

              

Давање у закуп непокретности у јавној својини 

Општине непосредном погодбом 

Члан 26. 

           Изузетно, непокретности у јавној својини 

Општине могу се дати у закуп и ван поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда, 

у случајевима утврђеним законом и уредбом. 

           Одлуку о давању у закуп непокретности из 

става 1. овог члана доноси председник општине, на 

образложен предлог Комисије. 

 

Члан 27. 

             Пословни простор у јавној својини Општине 

даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од 

процењене тржишне висине закупнине, у поступку 

јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда утврђене посебном Одлуком о давању у  

закуп пословног простора у јавној својини 

Општине, коју доноси Скупштина општине. 

           Висина закупнине за остале непокретности 

утврђује се у складу са посебним прописима. 

 

Уговор о закупу непокретности у јавној својини 

Општине 

Члан 28. 

             Уговор о давању у закуп непокретности у 

јавној својини Општине, са изабраним 

најповољнијем понуђачу, закључује Председник 

општине или лице које он овласти. 

             Уговором из става1. овог члана регулишу се 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

             Уговор о закупу закључује се на одређено 

време, у складу са Законом и посебним прописима. 

 

V  ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 29. 

               Прибављање покретних ствари у јавну 

својину Општине врши се на начин прописан 

законом којим се уређују јавне набавке. 

               О располагању покретним стварима у јав-

ној својини Општине, одлучује Председник општи-

не. 

  

                Поступци за отуђење покретних ствари 

Члан 30. 

          Покретне ствари се отуђују из јавне својине 

Општине по правилу у поступку јавног надметања, 

односно прикупљањем писаних понуда, на начин 

којим се обезбеђује интерес Општине. 

          Изузетно, покретне ствари могу се отуђити из 

јавне својине Општине непосредном погодбом, у-

колико нису отуђене у првом покушају продаје у 

поступку јавног надметања, односно прикупљања 

писаних понуда. 

           У поступку отуђења непосредном погодбом, 

купопродајна цена ствари из става 2. овог члана, не 

може бити мања од најниже, односно почетне цене 

утврђене у поступку јавног надметања, односно 

прикупљања писаних понуда. 

          Изузетно од става 3. овог члана, отуђење 

покретних ствари из јавне својине општине може се 

вршити и испод тржишне цене, односно без накна-

де, ако постоји интерес за таквим располагањем, 

као што је отклањање последица елементарних не-

погода и у другим случајевима утврђеним законом 

или актом Владе. 

Председник Општине  може одлучити да се 

расходују покретне ствари које није могуће отуђити 

на начин прописан ставовима 1, 2, 3 и 4. овог члана 

и као такве отуђе из јавне својине општине. 

 

Надлежан орган за покретање поступка за оту-

ђење покретних ствари 

Члан 31. 

Одлуку о покретању поступка отуђења 

покретних ствари из јавне својине Општине, у 

поступку јавног надметања, односно прикупљања 

писаних понуда, доноси Председник општине Бо-

силеград. 

 Председник општине, истовремено са до-

ношењем одлуке о покретању поступка из става 1. 

овог члана, образује и именује Комисију за отуђење 

покретних ствари из јавне својине Општине. 

             Нацрт одлуке о покретању поступка за оту-

ђење покретних ствари из јавне својине Општине 

израђује имовинско правна служба или други на-

длежни  орган општинске управе и доставља га 

Председнику општине. 

Уз нацрт одлуке из става 3. овог члана, 

општинска управа доставља  и текст јавног огласа, 

осим у случају отуђења покретних ствари из јавне 

својине Општине непосредном погодбом. 

 

Члан 32. 

     Комисија из члана 31. став 2. ове одлуке 

има председника, заменика председника, два члана 

и њихове заменике. 

              Актом о образовању и именовању Комисије 

уређују се послови и задаци Комисије. 

              Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља надлежан  орган општин-

ске управе . 

 

  Члан 33. 
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Комисија из члана 31. став 2. ове одлуке, 

доставља служби за имовинско правне послове, 

записник о свом раду и образложен предлог за оту-

ђење покретних ствари из јавне својине Општине. 

            Имовинско правна служба на основу запи-

сника и предлога из става 1. овог члана, доставља 

Председнику општине нацрт  одлуке-решења о оту-

ђењу покретних ствари из јавне својине Општине и 

текст уговора о отуђењу покретних ствари из јавне 

својине Општине.  

 

 Закључење уговора о отуђењу покретних ствари  

Члан 34. 

Након доношења одлуке-решења 

Председника општине за отуђење покретне ствари,  

уговор о отуђењу одређене покретне ствари, у име 

општине потписује Председник Општине  или лице 

које он овласти. 

 

  Давање покретних ствари у закуп 

Члан 35. 

          На давање у закуп покретних ствари у јавној 

својини Општине сходно се примењују одредбе 

закона и подзаконских аката, као и ове одлуке, које 

се односе на давање у закуп непокретности у јавној 

својини Општине. 

 

Давање покретних ствари на коришћење 

Члан 36. 

 Покретне ствари у јавној својини Општине 

Босилеград, могу се дати на коришћење директним 

и индиректним корисницима буџетских средстава 

Републике Србије и Општине, јавним предузећима 

и установама чији је оснивач општина Босилеград, 

у сврху обављања њихове делатности, ако нису не-

опходне за обављање послова органа Општине. 

Одлуку о давању на коришћење покретних 

ствари у јавној својини Општине, доноси 

Председник општине. 

           Нацрт одлуке из става 2. овог члана и текст 

уговора о давању покретних ствари у јавној својини 

Општине на коришћење израђује орган општинске 

управе и доставља га Председнику општине. 

            Уговор из става 3. овог члана закључује 

Председник или лице које он овласти. 

             Уговором из става 4. овог члана, ближе се 

уређују међусобни односи.  

                                                         

  Залагање покретних ствари 

Члан 37. 

           О залагању покретних ствари у јавној својини 

Општине одлучује Председник општине на начин 

прописан одредбама ове одлуке. 

Нацрт одлуке о залагању покретних ствари у 

јавној својини Општине и текст уговора о залагању 

покретних ствари, сачињава орган Општинске 

управе и доставља га Председнику општине. 

 Уговор из става 2 овог члана  закључује 

Председник општине или лице које он овласти. 

 Уговором из сатава 3. овог члана , ближе се 

уређују међусобни односи. 

 

  Давање и примање поклона  

Члан  38. 

         Представници Општине могу давати домаћим 

и страним лицима протоколарне пригодне поклоне 

мање вредности, којима се на прикладан начин пре-

зентује општина Босилеград у складу са Правилни-

ком о поклонима са протоколарном наменом бр. 06-

48-2/2017 год. од 08.02.2017.године.      

 

Члан 39. 

Поклони које представници Општине добију 

у вршењу послова представљања Општине у међу-

народној сарадњи, постају јавна својина Општине.  

 Изузетно од става 1. овог члана представни-

ци Општине могу стећи право својине на пригод-

ном поклону мање вредности, који не може бити у 

новцу, а који се даје за успомену или у знак међу-

народне сарадње или солидарности.  

Под пригодним поклоном мање вредности, у 

смислу ове Одлуке, подразумева се поклон чија 

вредност не прелази износ утврђен законом којим 

се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 

јавних функција.  

            О чувању поклона из става 1. овог члана ста-

ра се Кабинет Председника општине, а о њиховом 

коришћењу одлучује Председник, у складу са под-

законским прописом. 

 

VI  КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СТВАРИ-

МА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 40. 

         Носиоци права коришћења  на стварима у 

јавној својини Општине  су: 

1. месне заједнице и други облици месне 

самоуправе, у складу са законом и другим 

прописима; 

2. установе и друге организације чији је 

оснивач Општина, уколико им се пренесе 

право коришћења на тим стварима. 

 

            Носиоци права коришћења имају право да 

ствар држе и да је користе у складу са природом и 

наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме 

управљају у складу са законом и овом одлуком. 

             Давање у закуп ствари у јавној својини 

Општине врши се по претходно прибављеној 

сагласности Председника општине. 
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            Актом из става 3. овог члана даје се начелна 

сагласност да се ствар да у закуп, опредељује се 

намена ствари за време трајања закупа, али не и 

будући закупац и услови закупа. 

           Уговор о закупу закључен без сагласности 

Председника општине  у смислу става 3. и 4. овог 

члана, ништав је. 

            Председник општине може одлучити да се 

непокретност  у јавној својини Општине на којој 

постоји право коришћења, а која није у функцији 

остваривања надлежности, односно делатности 

носиоца права коришћења на тој ствари, као и 

непокретност која се користи супротно Закону и 

овој Одлуци, другом пропису или природи и 

намени непокретности, одузме од носиоца права 

коришћења. 

            У случају када се непокретност изда у закуп 

без сагласности Председника општине сматраће се 

да се непокретност користи супротно Закону и 

другим прописима, у смислу става 6. овог члана. 

            Председник општине може одлучити да се 

непокретност у јавној својини Општине на којој 

постоји право коришћења, одузме од носиоца права 

коришћења и у случајевима који нису обухваћени 

ставом 6. овог члана, под условом да се носиоцу 

права коришћења обезбеди коришћење друге 

одговарајуће непокретности. 

             О давању на коришћење непокретности 

одузете у смислу става 6. и 8. овог члана, као и о 

непокретности коју Општина стекне наслеђем, 

поклоном или једностраном изјавом воље, или на 

други Законом одређен начин, одлучује Председник 

општине. 

 

Члан 41. 

           Органи и организације Општине, државни 

органи и организације користе непокретне и 

покретне ствари у јавној својини Општине које су 

намењене извршавању њихових надлежности. 

            Корисници ствари у јавној својини Општине 

могу бити и јавна предузећа и друштва капитала 

чији је оснивач Општина, на основу уговора 

закљученим са надлежним органом Општине, којим 

те ствари нису пренете у својину јавног предузећа, 

односно друштва капитала. 

           Оснивачким актом јавног предузећа или 

друштва капитала, односно уговором о давању на 

коришћење тзв. комерцијалних непокретности 

(пословни простор, гараже, гаражна места и др.) 

том предузећу или друштву капитала, ближе се 

уређује надлежност и поступак давања  у закуп, 

односно на коришћење тих непокретности и 

остваривање прихода Општине по том основу. 

           Корисници ствари у јавној својини Општине 

који нису носиоци права јавне својине у обавези су 

да носиоцу права јавне својине, односно надлежном 

органу Општине доставе податке о спроведеном 

поступку давања у закуп ствари у јавној својини, у 

року од 8 дана по окончању поступка. 

 

Члан 42. 

             Органи Општине дужни су да ствари у 

јавној својини Општине користе на начин којим се 

обезбеђује ефикасно вршење њихових права и 

дужности, као и рационално коришћење и очување 

тих ствари. 

            Функционер који руководи органом 

Општине, односно друго овлашћено лице, стара се 

о законитости и одговоран је за законито 

коришћење и управљање стварима у јавној својини 

које користи тај орган.  

            Запослени у органима Општине одговорни 

су за савесно и наменско коришћење ствари у  

јавној својини Општине које користе у обављању 

послова.  

 

Члан 43. 

 Носиоци права коришћења и корисници 

управљају стварима у јавној својини Општине које 

користе. 

 Управљање стварима у јавној својини, у 

смислу става 1. овог члана, јесте њихово одржава-

ње, обнављање и унапређивање, као и извршавање 

законских и других обавеза у вези са тим стварима, 

ако за одређени случај права коришћења, односно 

коришћења, законом, подзаконским актом или овом 

одлуком није нешто друго прописано.  

 

VII  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О РАСПОЛАГАЊУ   

СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 44. 

            О преносу права јавне својине на другог 

носиоца јавне својине (са накнадом или без 

накнаде) укључујући и размену, заснивању 

хипотеке на непокретностима, улагању ствари у 

јавној својини Општине у капитал јавног предузећа 

и друштва капитала чији је оснивач, као  и другим 

облицима отуђења непокретности у смислу закона и 

ове одлуке, одлучује Скупштина општине, на начин 

прописан одредбама ове одлуке. 

 

VIII  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА УПИС 

ПРАВА СВОЈИНЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У СВОЈИНИ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОСНО ДРУШТВА 

КАПИТАЛА 

 

Члан 45. 
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            О давању сагласности на упис права својине 

јавног предузећа, односно друштва капитала и 

установа чији је оснивач Општина, одлучује 

Скупштина општине доношењем посебног акта о 

сагласности и измени оснивачког акта тог јавног 

предузећа, односно друштва капитала. 

          Јавно предузеће односно друштво капитала из 

става 1. овог члана, које стекне својину на 

грађевинском земљишту у складу са законом, не 

може отуђити то земљиште, нити га дати у 

дугорочни закуп, без претходне сагласности 

Скупштине општине. 

          О давању сагласности на упис права својине 

установе чији је оснивач Општина, сходно се 

примењује одредба става 1. овог члана. 

 

IX ПРИБАВЉАЊЕ  И РАСПОЛАГАЊЕ 

ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА  

 

Члан 46. 

            О прибављању и располагању другим 

имовинским  правима, одлучује Скупштина 

општине сходно применом одредби ове одлуке које 

се односе на прибављање и располагање 

непокретним стварима у јавној својини Општине. 

             Прибављање и располагање другим 

имовинским правима, у смислу ове одлуке, врши се 

у складу са законом  којим се уређује јавна својина 

и по поступцима ближе уређеним  уредбом  којом 

се уређују услови и поступци прибављања и 

отуђења непокретности и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права. 

 

X ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 47. 

             Служба надлежна за послове финансија 

води евиденцију о стању, вредности и кретању 

средстава у јавној својини које користе органи и 

организације Општине. 

            Служба из става 1. овог члана, води посебну 

евиденцију непокретности у јавној својини које  

користе органи и организације Општине, у складу 

са законом и уредбом. 

             Јавно предузеће, друштво капитала, зависно 

друштво, установа или друго правно лице чији је 

оснивач Општина, води евиденцију непокретности 

у јавној својини које користе и податке из те 

евиденције достављају надлежном органу Општине, 

који те податке доставља Републичкој дирекцији за 

имовину. 

              Јединствену евиденцију непокретности у 

својини Општине води Служба за имовинско-

правне послове у складу са Уредбом. 

 

XI  НАДЗОР 

 

Члан 48. 

              Надзор над применом одредаба Закона о 

јавној својини, подзаконских прописа о 

прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини Општине, као и 

ове одлуке, врши Интерни ревизор корисника 

буџетских средстава  општине Босилеград. 

             У вршењу надзора Интерни ревизор има 

право непосредног увида у евиденцију и 

документацију о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у јавној 

својини. 

             Органи и други корисници средстава у 

јавној својини Општине код којих се врши надзор 

дужни су да  Интерном ревизору омогуће увид у 

евиденцију и документацију о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима у 

јавној својини Општине, као и да му дају потребна 

обавештења и пруже помоћ у вршењу надзора.  

             О утврђеном стању Интерни ревизор има 

право и дужност да обавести Председника општине 

и да предложи мере за отклањање утврђених 

неправилности или незаконитости. 

 

XII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 49. 

            Правни режим грађевинског и 

пољопривредног земљишта, шуме и шумског 

земљишта уређује се посебним прописима. 

 

Члан 50. 

             До завршетка поступка уписа, односно 

правоснажности решења о упису права јавне 

својине по захтеву Општине у складу са Законом, 

Општина може предузимати све акте располагања 

непокретности, осим отуђења непокретности из 

јавне својине без сагласности Владе Републике 

Србије. 

              Приход по основу отуђења непокретности у 

смислу става 1. овог члана, уплаћује  се у буџет 

Општине.  

 

Члан 51. 

              На све што  није регулисано овом одлуком 

непосредно ће се примењивати одредбе закона и 

подзаконских прописа који уређују јавну својину. 

Члан 52. 

               Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о прибављању, располагању, 

коришћењу и управљању стварима у јавној својини 

општине Босилеградој  („Службени гласник града 



794-Страна-Број -8-           „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“           Уторак.09.април.2019.године. 
  

 

Врања“, број 29/2017) и Одлука о прибављању, 

располагању и управљању покретним стварима у 

јавној својини и утврђивању надлежног органа за 

одлучивање о отуђењу покретних ствари у јавној 

својини општине Босилеград („Службени гласник 

града Врања“, број 38/2018). 

 

Члан 53. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

  

194. 

На основу члана 40. Статута општине Боси-

леград („Службени гласник града Врања“, број 

3/19), Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној 27.марта 2019. године, донела је  

 

O Д Л У К А 

ООДОБРАВАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА  

 

Члан 1. 

 Одобрава се реализација пројеката из обла-

сти социјалне заштите и културе предвиђени у 

Одлуци о буџету општине Босилеград за 2019. го-

дину  код  корисника буџета општине Босилеград 

(дирекним, индирекним и др.). 

  

Члан 2. 

 Одобрава се ангажовање радника на одређе-

но време и на привременим и повременим послови-

ма ради нормалног функционисања односно обав-

љања поверених и изворних послова у јавним слу-

жбама,  обухваћени Одлуком о максималном броју 

запослених, а све у складу са одлуком из члана 2. 

ове Одлуке. 

  

Члан 3. 

      Ова  Одлука  ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику града Вра-

ња“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

195. 

На основу члана 92. став 4. Закона о буџет-

ском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 

73/2010, 101/2010, 101/11 и 93/12, 63/13-испр, 

108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15,  99/16, 

113/17 и 95/18), члана 40. Статута општине Боси-

леград „Службени гласник града Врања“, број: 3/19) 

и Сагласности Државне ревизорске институције, 

број: 400-803/2019-04 од 04.03.2019. године, Скуп-

штина општине Босилеград, на седници одржаној 

дана 27. марта 2019. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 За екстерну ревизију Завршног рачуна буџе-

та општине Босилеград за 2018. годину  изабраће се, 

уз сагласност Државне ревизорске институције и у 

складу са прописима којима се уређују јавне набав-

ке, лице које испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја, прописане зако-

ном којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 

Члан 2. 

Уговор са изабраним ревизором у складу са 

законом закључиће Председник општине Боси-

леграда или лице које он овласти.    

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у  ''Службеном гласнику града 

Врања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

  

196. 

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

ним изборима  („Службени гласник Републике 

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

члана 40. став 1. тачка 6. Статута општинеБоси-

леград  („Службени гласник града Врања“, број  

3/19),  Скупштина општине Босилеград, на седници 

одржаној дана 27. марта 2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ПРЕСТАНКУ   МАНДАТА  ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

I 

 Утврђује се престанак мандата одборнику у  

Скупштини општине Босилеград, пре истека време-

на на које је изабран,  због смрти,  Станиславов 
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Ранку - са  Изборне листе Владимир Захаријев -То 

смо ми.  

 

II 

 Ово решење објавити у „ Службеном гласни-

ку града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

 

197. 

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

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

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

54/2011),  члана 40. став 1. тачка 6.  Статута  

општине Босилеград и („Службени гласник града 

Врања“, број  3/19) и члана 6. став 1.  Пословника 

Скупштине општине Босилеград  („Службени 

гласник града Врања“, бр.  17/13, 16/15,  22/15 и 

33/17),  Скупштина општине Босилеград  на седни-

ци одржаној дана 27. марта 2019. године, донела је  

 

 О Д Л У К У   

О ПОТВРЂИВАЊУ    МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

У  СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 

 1. Потврђује се мандат одборнику  у    Скуп-

штини општине Босилеград,   са Изборне листе  

ВЛАДИМИР ЗАХАРИЈЕВ-ТО СМО МИ, Методи 

Чипеву из Босилеграда.  

 2. Мандат  одборнику почиње тећи даном 

доношења ове одлуке и  траје до истека мандата 

Скупштине општине Босилеград.  

 3. Против ове Одлуке може се изјавити жал-

ба Управном суду,   у року од 48 часова од доноше-

ња одлуке.  

 4. Одлуку објавити  у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

 198. 

 На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Босилеград („Службени гласник града 

Врања“, број: 3/19), члана  21.  и члана 30. став 1. 

тачка 9. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ из 

Босилеграда са Законом о јавним предузећима 

(„Службени гласник града Врања“, број: 28/16),  

Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној 27. марта 2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА „БОСИ-

ЛЕГРАД“ ИЗ БОСИЛЕГРАДА 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о расподели 

добити, број: 58 коју је донео Надзорни одбор 

Jавног предузећа ветеринарска амбуланта  „Боси-

леград“ из Босилеграда,  на седници одржаној 22. 

фебруара 2019. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити  у „Службеном гласни-

ку града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

  

199. 

 На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Босилеград  („Службени гласник града 

Врања“, број: 3/19), члана  21.  и члана 30. став 1. 

тачка 9. Одлуке  о усклађивању пословања Јавног 

предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Боси-

леград са Законом о јавним предузећима 

(„Службени гласник града Врања“, број: 28/16),  

Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној 27. марта 2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ „УСЛУГА“  

БОСИЛЕГРАД 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о расподели 

добити, број: 110-4/2019 коју је донео Надзорни 

одбор Јавног предузећа за комуналије и услуге 

„Услуга“ Босилеград,  на седници одржаној 27. 

фебруара 2019. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласни-

ку града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 
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ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

 
200. 

 На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Босилеград („Службени гласник града 

Врања“, број: 3/19), члана  21.  и члана 30. став 1. 

тачка 8. Одлуке о измени Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Грађевинско земљиш-

те и путеве општине Босилеград“ са Законом о јав-

ним предузећима („Службени гласник града 

Врања“, број: 36/16),  Скупштина општине Боси-

леград на седници одржаној 27. марта 2019. године, 

донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД“ 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о расподели 

добити, број: 06-148/19 коју је донео Надзорни 

одбор Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и 

путеве општине Босилеград“, на седници одржаној 

08. марта 2019. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити  у „Службеном гласни-

ку града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

 

 

201. 

На основу члана 44. Статута општине Боси-

леград ( „Службени гласник града Врања“, број:  

3/19), Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној 27. марта 2019.  године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА  КОМИСИЈЕ 

ЗА СТАТУТАРНА, КАДРОВСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД  

 

I 

 Иван Јорданов, разрешава се дужности пред-

седника Комисије за статутарна, кадровска и 

административна питања Скупштине општине Бо-

силеград.  

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласни-

ку града Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

 

202. 

 На основу члана 44.   Статута општине Боси-

леград „Службени гласник града Врања“, број:  

3/19),  Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној  27. марта 2019.   године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА 

СТАТУТАРНА, КАДРОВСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

I 

 Meтоди Чипев бира се за председника 

Комисије за статутарна, кадровска и 

административна питања Скупштине општине Бо-

силеград.  

II 

   Мандат  изабраног   члана  траје до истека 

мандата Скупштине општине. 

 

III 

          Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

 

203. 

На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи ( „Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13--одлука УС, 132/14, 145/14 и 

83/18), и члана 40. Статута општине Босилеград  

(„Сл. гласник града Врања“, бр.3/19), Скупштина 

општине Босилеград, на седници одржаној дана 27. 

марта 2019.  године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
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I 

        Разрешава се Комисија за планове општине 

Босилеград именована Решењем Скупштине 

општине Босилеград број 06-145/2015  од 

28.04.2015. године у саставу: 

1. Живко Стоилков, дипл. инж. грађ. - председ-

ник, 

2. Владимир Стоименов, дипл. инж. геодезије – 

члан, 

3. Евтим Караџов, дипл. инж. грађ. - члан, 

4. Предраг Трајков, дипл. инж. грађ. - члан, 

5. Душан Момчиловић, дипл. инж. арх. - члан, 

6. Јасна Маричевић, дипл. инж. арх. – члан. 

 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

 

 

204. 

На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи ( „Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13--одлука УС, 132/14, 145/14 и 

83/18), Предлога Министарства животне средине и 

просторног планирања, број 119-01-00178/2010-07 

од 23.09.2010.године, и члана 40. Статута општине 

Босилеград  („Сл. гласник града Врања“, бр.3/19), 

Скупштина општине Босилеград на седници одржа-

ној дана 27. марта 2019. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИ-

ЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

I 

Образује се Комисија за планове општине 

Босилеград ( у даљем тексту Комисија) и у саставу 

исте именују се: 

За председника, 

Драган Димитров, дипл. инж. грађевине, 

За чланове испред локалне самоуправе: 

1. Владимир Стоименов, дипл. инж. геодезије, 

2. Евтим Караџов, дипл. инж. грађевине, 

3. Митко Рангелов, дипл. инж. грађевине, 

За чланове испред Министарства грађевинарства 

саобраћаја и инфраструктуре:: 

1. Душан Момчиловић, дипл. инж. архитектуре, 

2. Јасна Маричевић, дипл. инж. архитектуре. 

 

II 

Комисија обавља стручне послове у поступ-

ку израде и спровођења планских докумената и даје 

стручна мишљења по захтеву надлежних органа 

управе и Скупштине општине. 

 

III 

Административно стручне послове за потре-

бе Комисије обавља Општинска управа- Служба за 

урбанизам. 

IV 

На начин рада и одлучивања Комисије сход-

но се примењују одредбе Пословника који је донела 

Комисија за планове на седници од 

14.04.2015.године на који је дата сагласности број 

06-142/2015 од 14.04.2015.године од стране 

Општинског већа.  

 

V 

Мандат чланова Комисије траје четири годи-

не. 

 

VI 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.03.2019.године. број: 06-82/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                         

                                   Славчо Владимиров,с.р. 

 

ГРАДСКА УПРАВА ВРАЊЕ 

205. 

На основу члана 77. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број: 88/2017 и 27/2018-

други закон), члана 5. Правилника о додатној 

образовној, здравственој и социјалној подршци 

детету, ученику и одраслом („Службени гласник 

РС“,  број: 80/2018), 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 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, 

УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ 
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ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И 

СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ВРАЊА 

 

Члан 1. 

Образује се Интерресорна комисија за 

процену потреба детета, ученика и одраслог за 

додатном образовном, здравственом и социјалном 

подршком (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија врши процену потреба за додатном 

подршком детета, ученика и одраслог са 

пребивалиштем, односно боравиштем на територији 

града Врања. 

 

Члан 2. 

Седиште рада Комисије је у Дому културе, 

улица 29. новембар бб, у просторијама Одељења за 

друштвене делатности - Одсека за образовање, 

спорт, културу, омладину и информисање. 

 Седнице Комисије одржавају се петком од 14 

00 часова. 

 

Члан 3. 

Комисија се образује ради процене потреба за 

пружањем додатне подршке којом се остварују 

права, услуге и ресурси који детету, ученику и 

одраслом обезбеђују превазилажење физичких, 

комуникацијских и социјалних препрека унутар 

образовних установа и заједнице у целини. 

 

Члан 4. 

Комисија има пет чланова и то четири стална 

и једног повременог члана. 

Стални чланови Комисије имају заменике 

који се именују из истих структура као и чланови 

чији су заменици.  

Комисија има председника Комисије кога 

бирају стални чланови из својих редова. 

Стручну и административно-техничку 

подршку Комисији пружа координатор Комисије. 

 

Члан 5. 

За сталне чланове Комисије именују се: 

1.Др Јадранка Ајановић- педијатар у 

О.Ј.Дом здравља Врање, члан.  

-Др Милош Краљевић – лекар опште 

медицине у О.Ј.Дом здравља Врање, заменик члана. 

2.Данијела Антић – психолог у ОШ „Бранко 

Радичевић“ у Врању, члан. 

- Александра Илић - психолог, стручни 

сарадник у ОШ „Вук Караџић“ у Врању, заменик 

члана. 

3.Славица Станојевић – социјални радник у 

Центру за социјални рад у Врању, члан. -

Драган Петковић – социјални радник, 

водитељ случаја у Центру за социјални рад у 

Врању, заменик члана. 

4.Ивана Цветковић – дефектолог у ШОСО 

„Вуле Антић“ у Врању, члан. 

-Маја Ристић- дефектолог олигофренолог у 

ШОСО „Вуле Антић“ у Врању, заменик члана. 

 

Мандат сталних чланова Комисије и 

њихових заменика траје четири године. 

 

Члан 6. 

Стални члан Комисије разрешава се 

дужности пре истека рока на који је именован, у 

следећим случајевима: 

1. На свој захтев; 

2. Ако не обавља или неодговорно обавља 

послове; 

3. Ако не дође на три састанка заредом; 

4. Ако му престане радни однос у установи у 

којој ради; 

 

Члан 7. 

Повремени члан Комисије је лице које добро 

познаје дете, ученика или одраслог. 

Повременог члана Комисије одређује 

председник Комисије, за сваког појединачно, на 

основу предлога, односно сагласности родитеља, 

односно другог законског заступника и одраслог. 

Обавештење о одређивању повременог 

члана, председник Комисије доноси у писаној 

форми и доставља га повременом члану и његовом 

послодавцу. 

 

Члан 8. 

За Координатора Комисије одређује се 

Предраг Јанчић, запослен у Градској управи града 

Врања, у Одељењу за друштвене делатности – 

Одсеку за образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање,  на радном месту саветник. 

Координатор Комисије учествује у раду 

Комисије, без права одлучивања. 

 

Члан 9. 

Комисија: 

• Врши процену за свако дете, ученика и 

одраслог, за које добије захтев, односно 

иницијативу за покретање поступка, без 

дискриминације по било ком основу; 

• Предлаже, односно препоручује надлежним 

органима и службама мере додатне подршке у 

складу са прописом којим се уређују ближи услови 

за процену потреба за пружањем додатне подршке 

детету, ученику и одраслом (у даљем тексту: 

Правилник); 
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• Информише родитеља, односно другог 

законског заступника и одраслог о мерама додатне 

подршке из система образовања, здравствене и 

социјалне заштите, у складу са Правилником, и 

упућује их на надлежне институције; 

• Доноси заједничко, образложено мишљење на 

основу појединачне процене сваког члана Комисије 

и усаглашених ставова сталних и повременог члана; 

• Одлучује по приговору родитеља, односно 

другог законског заступника и одраслог, 

изјављеном против мишљења Комисије; 

• Прати остваривање предложене додатне 

подршке; 

• Доставља редовне извештаје о свом раду, 

предложеној и оствареној подршци градској управи, 

два пута годишње, у роковима прописаним 

Правилником; доставља Збирни извештај за 

календарску годину ресорним министарствима 

након што га усвоји Градско веће; 

• Прикупља, обрађује и чува податке о деци, 

ученицима и одраслима најдуже до завршетка 

школовања, као и податке о свом раду; 

• Формира и води збирку података о деци, 

ученицима и одраслима за које је покренут поступак 

процене, у електронској и штампаној форми, у 

складу са законом којим се уређује заштита 

података о личности; 

• Формира и води збирку података о раду 

Комисије, у складу са Правилником; 

• Информише јавност о свом раду и начину 

остваривања додатне подршке; 

• Доноси пословник о свом раду; 

• Обавља и друге послове у складу са законом, 

Правилником и општим актом града. 

Комисија је руковалац података у поступку 

прикупљања и обраде података. 

Члан 10. 

Координатор Комисије: 

• Прикупља документацију која је неопходна за 

покретање и вођење поступка процене, 

• Доставља документацију члановима Комисије, 

• Организује и администрира процес процене, 

• Сазива повремене чланове Комисије, 

• Прикупља и обрађује податке и води Збирке 

података у складу са Правилником, 

• Ажурира базу података о раду Комисије и 

корисницима, 

• Припрема податке за извештаје Комисије и 

• Обавља друге послове за потребе Комисије, у 

складу са законом, Правилником и општим актом 

града. 

 

Члан 11. 

Услове и средства за рад Комисије, као и 

услове за чување документације, обезбеђује Градска 

управа. 

 

Члан 12. 

Председник, стални и повремени члан 

Комисије имају право на накнаду у износу од 500 

динара за сталне чланове и 300 динара за повремене 

чланове, за свако донето заједничко мишљење 

Комисије. 

У случају ревизије мишљења, председник, 

стални и повремени члан Комисије имају право на 

накнаду у висини од 50% од износа накнаде из става 

1 ове тачке. 

Накнада из става 1.ове тачке обрачунава се и 

исплаћује месечно. 

 

Члан 13. 

Поступке процене започете до дана 

доношења овог решења, окончаће Комисија 

образована овим решењем у складу са прописом 

који је важио у време покретања поступка. 

 

Члан 14. 

Даном ступања на снагу овог Решења, 

престаје да важи Решење о образовању 

Интерресорне комисије за процену потреба детета, 

ученика и одраслог за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком на 

територији града Врања, број: 02-189/2017-05 од 

26.10.2017.године. 

 

Члан 15. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

Градска управа Врање, дана: 08.04.2019.године,број: 

02-86/2019-05 

 

      

        НАЧЕЛНИК      

ГРАДСКЕ УПРАВЕ,                                                                                                                         

Душан Аритоновић,с.р. 

 

Општинско веће  општине Босилеград 

206. 

На основу  члана   69. 70.  Закона о  заштити 

животне средине („ Сл. гласник  РС“ број. 

135/04,36/09,36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-

одлукаУС и 14/16), члана 4. став 1. тачка 3, члана 8 

и 23 Закона о заштити буке  у животној средини 

(„Сл. гласник РС „ бр. 36/09 и 88/10) Програма аку-

стичног зонирања територије  општине Босилеград 

(„Сл. гл. града Врања“ бр. 4/14) члана 2.   Одлуке о 

Општинском већу општине Босилеград  („Сл. гл. 
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Пчињског округа“  број 32/08 и „Сл.гл. Града Вра-

ња“ број 3/14 и 16/15), и  члана  60. Пословника  

Општинског  већа („Сл. гл. Града Врања“ бр. 

10/2018),  Општинско веће  општине Босилеград на 

седници одржаној  дана 04.01.2019 године   донео   

је                   

 

 

РЕШЕЊЕ 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ   

МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА БУКЕ У 

ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ   НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019 ГОДИНУ  

 

 

1. Даје се сагласност на  Програм   монито-

ринга стања нивоа буке у животној средини  на те-

риторији општине Босилеград за 2019 годину . 

 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се на Огласној табли Општинске управе.  

 

 3. Решење доставити:   Служба за заштиту 

животне средине  ОУ    општине Босилеград     и 

архиви.  

Општинско веће  општине Босилеград, дана 

04.01.2019 године,број: 06-9-6 /2019 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                Владимир Захаријев,с.р.                                                                                   

 

 

На основу члана 58. Статута општине Босилеграда 

(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 16/08, 20/09 и 

„Сл.гл.Града Врања „ бр.45/13)), члана 69. и 70. 

Закона о заштити животне средине 

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

др.закон и 43/11-одлука УС и 14/16) члана 4. став 1. 

тачка 3., члана 8. и 23. Закона о заштити буке у 

животној средини („Сл.гласник РС“ бр.36/09 и 

88/10 ), Програма акустичког зонирања територије 

општине Босилеград („Сл.гл.града Врања“,бр.4/14), 

члана 6. и 7. Одлуке о изменама и допунама одлуке 

о накнади за заштиту и унапређивање животне 

средине на територији општине Босилеград („Сл.гл. 

Града Врања“бр.17/13 и 8/15), чл.2. Одлуке о 

Општинском већу општине Босилеград 

(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 32/08 и „Сл.гл.Града 

Врања“ бр.3/14), и чл.60. Пословника о раду 

Општинског већа Општине Босилеград 

(“Сл.гл.Града Врања”, бр.10/18). 

 

 

ПРОГРАМ 

МОНИТОРИНГА  СТАЊА НИВОА БУКЕ У 

ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 

Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у 

животној средини је заштита здравља људи и 

очување и унапређење услова животне средине. 

Праћење и мерење нивоа буке спроводиће се на 

основу Закона о заштити животне средине 

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

др.закон и 43/11-одлука УС и 14/16) ради 

утврђивања стања животне средине , као и 

правилног одабира превентивних мера и активности 

које се предузимају у циљу смањења негативних 

утицаја буке и подизања нивоа квалитета животне 

средине 

Општина Босилеград као јединица локалне 

самоуправе, према Закону о заштити од буке у 

животној средини, је субјект система заштите 

животне средине и у оквиру своје надлежности 

утврђене законом обезбеђујe континуалну контролу 

и мониторинг стања буке у животној средини. 

Мониторинг буке се врши систематским 

мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора 

буке, физичких величина којима се описује бука у 

животној средини и које су везане за штетни ефекат 

буке. Одлуком приступа се акустичном зонирању 

територије општине Босилеград у складу са 

Законом о заштити од буке у животној средини. 

 

II. МЕРНА МЕСТА И ДИНАМИКА 

МЕРЕЊА 

 

Садржај мониторинга стања нивоа буке у 

животној средини 

 

1) Мерни локалитети 

 

Програм мерења нивоа буке у животној 

средини на територији општине Босилеград за 

2019.годину утврђују се шест (6) мерних места који 

покривају територију општине, а која су одабрана 

као репрезенти појединих делова општине 

Босилеград различите намене простора и на којима 

ће се приступити континуираном мерењу нивоа 

буке у животној средини . 

Собзиром да је на територији општине 

Босилеград урађено акустично зонирање, и да су 

одређене акустичне зоне у зависности од намене 

простора и на основу референтних карата 
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просторних и урбанистичких планова на којима су 

приказани намена простора и претежна намена 

површина земљишта, избор мерних тачака за 

мерење нивоа буке у животној средини биће 

вршено у складу са Програмом о акустичним 

зонама на територији општине Босилеград, тако да 

се изабраним мерним тачкама обухвате: 

1.Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и 

опоравилишта,културно-историјски локалитети, 

велики паркови; 

2.Туристичка подручја, кампови и школске зоне; 

3.Чисто стамбена подручја; 

4.Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена 

подручја и дечија игралишта; 

5.Градски центар, занатска , трговачка, 

административно-управна зона са становима, зона 

дуж саобраћајница, магистралних и градских 

саобраћајница; 

6.Индустријска, складишна и сервисна подручја и 

транспортни терминали без стамбених зграда; 

Програм мерења нивоа буке у животној 

средини на територији општине Босилеград за 

2019.годину обухвата следеће мерне локалитете и 

мерне тачке: 

 

 

 

Мерно Мерна тачка  Акустичне зоне 

место     

   

ММ1 Дом Здравље Босилеград Подручје  за  одмор  и  рекреацију, 

   болничке   зоне   и опоравилиште 

   културно-историјски локалитети, 

   велики паркови;(зона 1) 

    

ММ2 Градски центар  Градски центар, занатска , 

   трговачка, административно- 

   управна зона са становима, зона дуж 

   саобраћајница, магистралних и 

   градских  саобраћајница; (зона 5) 

    

ММ3 Гимназија-Босилеград  Туристичка  подручја,   кампови  и 

   школске зоне; (зона 2)  

   

ММ4 Основна школа с. Рајчиловце Туристичка  подручја,   кампови  и 

   школске зоне; (зона 2)  

     

ММ5 Бензинска пумпа Пословно-стамбена подручја, 

 “Дукоил”Босилеград  трговачко-стамбенаподручјаи 

   дечија игралишта; (зона 4) 
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ММ6 Фабрика намештаја Индустријска, складишна и сервисна 

 “Храст”Босилеград  подручја  и  транспортни  терминали 

   без стамбених зграда; (зона 6) 

     

 

2.Динамика мерења и мерни интервали 

 

Праћење нивоа буке у животној средини на 

територији општине Босилеград и одређивање 

вредности индикатора укупне буке вршиће се 

према прописаној методологији и у складу са 

важећом законском регулативом. 

 Мониторинг стања нивоа буке на територији 

општине Босилеград се организује за 

карактеристичне временске интервале дневног, 

вечерњег и ноћног периода времена. Процедура 

континуираног мониторинга нивоа буке обављаће 

се једном годишње. 

Мерни интервали су изабрани тако да се 

њима обухвати цео циклус промена нивоа мерене 

буке у току дневног, вечерњег и ноћног периода, у 

складу са Уредбом. Мерење се врши у једном 

петнаестоминутном интервалу у дневном периоду, 

једном вечерњем и једном петнаестоминутном 

интервалу у ноћном периоду у оквиру следећих 

временских интервала: 

1. дан – од 06 до 18 часова; 

2. дан – од 18 до 22 часова; 

3. дан – од 22 до 06 часова; 

 

3.Параметри мониторинга 

 

На свим мерним местима процедура 

мониторинга стања нивоа буке има за циљ 

одређивање: 

1.Параметара буке (карактер буке, еквивалентни 

ниво буке, процентни ниво буке, временска 

зависност нивоа буке); 

2.Параметара  саобраћаја  (фреквенција:  путничких  

аутомобила,лаких и тешких теретних аутомобила, 

аутобуса и моторцикала и железничког саобраћаја) 

и 

3.Параметара саобраћајница (тип и ширина 

саобраћајница, висина зграде поред 

саобраћајница). 

 Резултати за измерене параметре и извештаји 

ће се тумачитискладу са Законом о заштити од буке 

у животној средини („Сл. гласник РС“,бр.36/09 и 

88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним 

вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини („Сл.гласник РС“,бр.75/10). 

 

4. Циљеви континуалног мониторинга 

стања буке у животној средини 

 

Континуалним мониторингом стања нивоа 

буке утврђује се реално стање буке у животној 

средини на територији општине Босилеград у 

смислу стварања услова да се: 

1.Утврде и примене мере и услови заштите од 

буке, односно звучне заштите на просторима са 

прекомерним нивоима буке; 

2.Заштите «тихе» зоне; 

3.Обезбеди израда стратешких карата буке; 

4..Доносе  локални  акциони  план  заштите  од  

буке  у  животној средини; 

5.Врши надзор и контрола примене мера заштите 

од буке у животној средини; 

6.Проблем буке сагледа и угради у планове при 

просторном уређењу нових и реконструкцији 

постојећих насеља и подручја у складу са 

стандардом (СРПС У.J6.205), 

7.При изградњи и техничком пријему стамбених, 

инвестиционих  и  индустриjских објеката, објеката 

мале привреде и градске  инфраструктуре  обезбеде  

и  испоштују утврђени технички прописи   који   

гарантују  квалитет  звучне заштите   (стандарди  из 

групе СРПС У J6), 

 

III. ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

1.Обезбеђивање квалитета података и 

методологија рада 

 

Систематско мерење нивоа буке у животној 

средини вршиће се према утврђеним стандардима у 

складу са Правилником о методама мерења 

буке,садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(„Сл.гл.РС“,бр.72/10) и Уредбом о индикаторима 

буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини 

(„Сл.гл.РС“,бр.75/10). 

Мерење, обрада, анализа података и 

интерпретација резултата биће поверена 

овлашћеној стручној организацији која поседује 

решење надлежног Министарства о испуњености 
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услова за мерење нивоа буке у животној средини, у 

складу са Законом о заштити буке у животној 

средини и Правилника о условима које мора да 

испуњава стручна организација за мерење буке, као 

и о документацији која се подноси уз захтев за 

добијање овлашћења за мерење буке 

(„Сл.гл.РС“,бр.72/10). 

 

2. Редовно извештавање 

 

Овлашћена стручна организација биће у 

обавези да израђује извештаје о резултатима 

мерења за годину у којој су вршена мерења и 

извештај о измереном нивоу буке у животној 

средини у току уговореног периода. 

           Удостављеним извештајима биће описана 

методологија рада праћења нивоа буке, а резултати 

приказани у складу са важећим подзаконским 

актима. 

Служба за заштиту животне средине је дужна 

да извештаје доставља Агенцији за заштиту 

животне средине у складу са законом. 

 

VI. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

Реализација Програма праћења Праћење 

нивоа буке у животној средини на територији 

општине Босилеград за 2019. годину обухвата три 

фазе: 

I фаза – Доношење Програма праћења Праћење 

нивоа буке у животној средини на територији 

општине Босилеград за 2019. годину, од стране 

Општинског већа општине Босилеград; 

II фаза – Избор овлашћене стручне организације за 

реализацију Програма и потписивање уговора. 

III фаза – Реализација Програма од стране изабране 

овлашћене стручне организације 

 

IV. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

Средства за спровођење Програм мерења 

нивоа буке у животној средини на територији 

општине Босилеград за 2019.годину, финансираће 

се из средстава предвиђених Програмом коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Босилеград који се доноси 

посебно за сваку годину и других извора 

финансирања. 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај Програм ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „ Службеном гласнику 

града Врања“. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

207. 

На основу  члана   23,  69. 70.  Закона о  заш-

тити животне средине („ Сл. гласник  РС“ број. 

135/04,36/09,36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-

одлукаУС и 14/16),  члана 2.   Одлуке о Општин-

ском већу општине Босилеград  („Сл. гл. Пчињског 

округа“  број 32/08 и „Сл.гл. Града Врања“ број 3/14 

и 16/15), и  члана  60. Пословника  Општинског  

већа („Сл. гл. Града Врања“ бр. 10/2018),  Општин-

ско веће  општине Босилеград на седници одржаној  

дана 04.01.2019 године   донео   је                   

 

РЕШЕЊЕ 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ    

ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И 

ОТПАДНИХ ВОДА    НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019 ГОДИНУ  

 

1. Даје се сагласност на  Програм    праћења 

квалитета површинских и отпадних вода   на тери-

торији општине Босилеград за 2019 годину . 

 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се на Огласној табли Општинске управе.  

 

 3. Решење доставити:   Служба за заштиту 

животне средине  ОУ    општине Босилеград     и 

архиви.  

Општинско веће  општине Босилеград, дана 

04.01.2019 године,број06-9-7 /2019 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                Владимир Захаријев,с.р.                                                                                   

 

 

На основу члана 58. Статута општине Босилеграда 

(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 16/08, 20/09 и 

„Сл.гл.Града Врања „ бр.45/13)), члана 69. и 70. и 

23. Закона о заштити животне средине 

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

др.закон и 43/11-одлука УС и 14/16), члана 6. и 7. 

Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнади за 

заштиту и унапређивање животне средине на 

територији општине Босилеград („Сл.гл. Града 

Врања“бр.17/13 и 8/15), чл.2. Одлуке о Општинском 

већу општине Босилеград (“Сл.гл.Пчињског 

округа”, бр. 32/08 и „Сл.гл.Града Врања“ бр.3/14), и 

чл.60. Пословника о раду Општинског већа 

Општине Босилеград (“Сл.гл.Града Врања”, 

бр.10/18). 
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ПРОГРАМ 

ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И 

ОТПАДНИХ ВОДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 

2019.ГОДИНУ 

 

 

I.ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 

Програм праћења и контрола квалитета вода 

на територији општине Босилеград спроводи се 

ради оцене стања квалитета вода, а у циљу заштите 

здравља становништва,као и сагледавања ефеката 

предузетих мера за смањење степена загађености 

вода и утицаја загађивача на њихов квалитет на 

основу чега се процењује утицај и ризик коришћења 

вода на здравље корисника, а уједно представљају и 

један од индикатора стања животне средине. 

Загађење вода и проблеми везани за 

ограничене могућности коришћења природних 

ресурса, захтевају унапређивање контроле 

испуштања отпадних вода, посебно индустријских, 

њиховог квалитета, количине и улива. 

 Евакуација отпадних вода врши се 

упуштањем у речне токове, у градске 

канализационе системе, у септичке јаме или се 

може користити за пољопривредне потребе. У 

значајне карактеристике отпадних вода спадају 

њихова количина и квалитет, опасност од штетних 

материја за живи свет и човека, утицај на 

коришћење и одлагање отпадног муља на градско 

постројење за пречишћавање отпадних вода као и 

проблеми који могу настати због дисконтинуираног 

улива отпадних вода у реципијенте. 

Овим Програмом дефинишу се места и 

параметри контроле отпадних вода , површинских 

вода река на територији општине Босилеград и то: 

реке Драговиштица, Љубатска, Караманица и 

Бистарска. 

 

II. ЦИЉ ПРОГРАМА 

 

Циљ спровођења Програма је заштита вода и 

подразумева скуп мера и активности којима се 

квалитет површинских в о д а штити и унапређује 

ради: 

 

1)очувања живота и здравља људи; 

2)смањења загађења и спречавања даљег 

погоршања стања вода; 

3)обезбеђења нешкодљивог и несметаног 

коришћења вода за различите намене и 

4)заштите водних и приобалних екосистема и 

постизања стандарда квалитета животне средине у 

складу са прописом којим се уређује заштита 

животне средине и циљеви животне средине. 

Контрола квалитета отпадних вода на 

територији општине Босилеград вршиће се у складу 

са важећим законским и другим прописима, ради 

испитивања квалитета отпадних вода која потичу из 

индустријских објеката у индустријској зони, као и 

испитивање отпадних вода из постројење за 

пречишћавање отпадних вода Отпадне воде које 

испуштају индустријски објекти , представљају 

најбитније факторе који негативно утичу на стање 

квалитета површинских вода. Ако се настави 

постојећи тренд загађивања вода озбиљан ће бити 

проблем коришћења неких водених ресурса због 

потенцијалне могућности уградње загађења у ланац 

исхране. Да би се оно решило мора се реализовати 

заштита вода изградњом нових постројења за 

пречишћавање и постизање максималног ефекта 

пречишћавања код постојећих. Поред, тога мора се 

постићи максимална технолошка дисциплина у 

циљу смањења загађења у отпадним водама. 

 

Реке Драговиштица, Љубатска, Караманица 

и Бистарска су значајне рекае на територији 

општине Босилеград. Неконтролисано испуштање 

отпадних вода без претходне прераде проузрокује 

загађење ових водотокова. У рекама се уливају 

отпадне воде из индустрије као и отпадне воде 

сеоских насеља без претходног пречишћавања. Те 

стим реке и њихове притоке су угрожене отпадним 

водама различитог порекла и састава која све чешће 

губи своје природне карактеристике. Моћ 

самопречишћавања реке услед толиког оптерећења 

отпадним материјалом полако опада, деградира се 

њен квалитет, те се она временом не може 

користити за одређене сврхе за које се раније 

користила. 

 

Загађења Реке Драговиштица, Љубатска, 

Караманица и Бистарска 

 

Отпадне воде из канализације и индустрије, 

дивље депоније на којима завршавају чак и 

медицински отпад и отпад из кланица, највећи су 

загађивачи ових река. 

Реке Драговиштица, Љубатска, Караманица и 

Бистарска посебно их угрожава и илегално и 

неконтролисано ископавање песка и шљунка, због 

чегa је корито у неким деловима продубљено и за 

десетак метара. 

Осим што се загађују реке и околина , отпад, 

некад, може да буде веома опасан по људе. 

 

III. МОНИТОРИНГ ВОДА 
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 Mониторинг је основа за добијање 

информација о квалитету воде водотокова. Посебна 

улога мониторинга је заштита воде као природног 

ресурса и њеног коришћења за водоснабдевање, 

спорт, рекреацију и др. 

 Испитивање квалитета воде обухвата 

органолептичка својства воде, физичко-хемијске и 

микробиолошке параметре. 

 

IV. МЕРНА МЕСТА И ДИНАМИКА 

УЗОРКОВАЊА 

 

Испитивање квалитета река Драговиштица, 

Љубатска, Караманица и Бистарска вршило би се на 

следећим мерним местима: 

 

Река Драговиштица код Центра Културе, 

Река Драговиштица код спортског Центра 

„Младост“, 

Река Љубатска код рудника Грот, 

Река Бистарска код рудника „Босил Метал“, 

Река Караманица код рудника, 

 

Испитивање квалитета отпадних вода вршило 

би се на следећим мерним местима: 

 

1.отпадне воде са локације фабрике 

„Анитекс“ Босилеград,пре упуштања у 

канализациону мрежу или реципијент,, 

 

2.отпадне воде са локације Дом Здравља пре 

упуштања у канализациону мрежу или реципијент,, 

 

3.отпадне воде са локације школа Гимназија 

пре упуштања у канализациону мрежу или 

реципијент, 

 

Динамика узорковања подразумевала би 

квартално (сезонско) испитивање. 

            У периоду првог квартала – првог тромесечја 

(јануар, фебруар,март) испитивање ће се вршити у 

једном од ова три месеца, у периоду другог 

квартала – другог тромесечја (април, мај и јун) 

испитивање ће се вршити у једном од ова три 

месеца, у периоду трећег квартала – трећег 

тромесечја (јул, август и септембар) испитивање ће 

се вршити у једном од ова три месеца и у периоду 

четвртог квартала – четвртог тромесечја (октобар, 

новембар и децембар) испитивање ће се вршити у 

једном од ова три месеца, а сви временски периоди 

узорковања и испитивања биће дефинисани 

оперативним планом. 

Тумачење резултата испитивања вршило би 

се на основу важеће законске регулативе. 

 

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ И БАКТЕРИОЛОШКИ 

ПАРАМЕТРИ 

 

ФИЗИЧКО –ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ 

 

• Температура воде/ваздуха 

• Седиментне материје 

• пХ 

• Сулфати 

• Остатак испарења нефилтроване воде 

• Остатак испарења филтроване воде 

• Суспендоване материје 

• Утрошак КМнО4 

• Хлориди 

• Нитрати 

• Нитрити 

• Амонијум јон 

• Детерџенти 

• Фосфати 

• Кисеоник (мг/Л и % сатурације) 

• Биолошка потрошња кисеоника (БПК5) 

• Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) 

• Гвожђе 

• Манган 

• Олово 

• Кадмијум 

• Хром (VI) 

• Никл 

• Бакар 

• Укупна уља и масти 

 

БАКТЕРИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ 

• МПН колиформних бактерија 

 

Испитивање квалитета отпадних вода вршиће 

се путем узорака који се узимају у приближно 

једнаким временским интервалима, а у различитим 

режимима испуштања отпадних вода. Под узорком 

за анализу подразумева се композитни садржај 

добијен мешавином садржаја захваћених сваких 15 

минута у току 2 сата. 

 

Показатељи квалитета отпадних вода 

утврђује се из узорка, док се температура воде 

израчунава као средња вредност из појединачних 

узорака. 

За испитивање квалитета отпадних вода 

обезбеђују се следећи општи показатељи: 

• Хемијска потрошња кисеоника (ХПК), 

• Суспендоване компоненте, 

• ПХ вредност 

• Биохемијска потрошња кисеоника (БПК), 

• Тепература воде, 

• Укупан број колиформних бактерија (ТЦ), 
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• Уколико се отпадне воде испуштају у водоток 

или језера која служе за водоснабдевање, 

поред основних показатеља, обезбеђују се 

подаци о укупном азоту и укупном фосфору. 

• Приликом узимања узорака утврђују се и 

обезбеђују и следећи подаци о: 

• Промени боје, 

• Видљивим отпадним материјама, 

• Присуству и врсти мириса, 

• Температури ваздуха, 

• Протоку отпадне воде у моменту узимања 

узорака, и 

• Другим карактеристичним запажањима. 

• Минимални број узорака за испитивање 

квалитета отпадних вода за сваки излив 

отпадне воде дат је у табели 1. 
 

Запремински Отпадне воде које садрже Остале површинске воде 

проток отпадне опасне компоненте   

воде  на изливу     

(л/с)      

ОД - ДО Годишњи Фреквенција Годишњи Фреквенција 

  број испитивања број испитивања 

  узорака  узорака  

   Једанпут у  Једанпут   у 

1 - 50 5 три месеца 3 четри месеца 

     

50 - 100 6 Једанпут у 4 Једанпут у 

   два месеца  три месеца 

     

100 - 500 12 Једанпут 6 Једанпут у 

   месечно  два месеца 

      

 

Тумачење резултата испитивања врши се на 

основу важеће законске регулативе. 

 

V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА 

ИСПИТИВАЊА 

 

Извештаји би били достављани у складу са 

динамиком узорковања, квартално, а у летњим 

месецима месечно, у року од 10 дана по истеку 

претходног месеца. 

 

Годишњи извештај о квалитету водотокова 

река Драговиштица, Љубатска, Караманица и 

Бистарска и квалитет отпадних вода , достављао би 

се заједно са последњим извештајем у 2019.години. 

 

            У случају појаве акцидентног загађења, 

узорковање и извештавање вршило би се одмах. 

Приликом достављања извештаја биће 

описана методологија узорковања, мерна опрема и 

методологија обраде података. Резултати ће бити 

приказани табеларно, графички и текстуално 

објашњени, са закључком о стању на локацијама 

које су предвиђене Програмом. 

Извештаје је потребно доставити у два 

примерка у писаној форми и у електронској форми. 
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VI. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

Реализација Програма праћења квалитета 

површинских и отпадних вода на територији 

општине Босилеград за 2019. годину, реке Врле и 

Романовске и отпадних вода наведених у Програму, 

обухвата три фазе: 

 

I фаза – Доношење Програма праћења квалитета 

површинских и отпадних вода на територији 

општине Босилеград за 2019. годину, од стране 

Општинског већа општине Босилеград; 

IIфаза – Избор овлашћене стручне организације за 

реализацију Програма и потписивање уговора. 

IIIфаза - Реализација Програма од стране изабране 

овлашћене стручне организације 

 

VII. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

Мониторинг површинских и отпадних вода 

на територији општине Сурдулица , на мерним 

местима одређеним Програмом јединице локалне 

самоуправе финансираће се из средстава 

предвиђених Програмом коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Босилеград који се доноси посебно за 

сваку годину. 

 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Програм ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

208. 

На основу  члана 32, 69.70.  Закона о  зашти-

ти животне средине („ Сл. гласник  РС“ број. 

135/04,36/09,36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-

одлукаУС и 14/16) члана   4. тачка  9 Закона о заш-

тити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“  

бр. . 36/09)  члана 2.   Одлуке о Општинском већу 

општине Босилеград  („Сл. гл. Пчињског округа“  

број 32/08 и „Сл.гл. Града Врања“ број 3/14 и 16/15), 

и  члана  60. Пословника  Општинског  већа („Сл. 

гл. Града Врања“ бр. 10/2018),  Општинско веће  

општине Босилеград на седници одржаној  дана 

04.01.2019 године   донео   је                   

 

 

РЕШЕЊЕ 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ 

КОНТРОЛНОГ МОНИТОРИНГА НИВОА НЕ-

ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БО-

СИЛЕГРАД ЗА 2019 ГОДИНУ  

 

1. Даје се сагласност на  Програм контролног 

мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења у      жи-

вотној средини на територији општине Босилеград 

за 2019 годину . 

 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се на Огласној табли Општинске управе.  

 

 3. Решење доставити:   Служба за заштиту 

животне средине  ОУ    општине Босилеград     и 

архиви.  

Општинско веће  општине Босилеград, дана 

04.01.2019 године,број 06-9-4 /2019 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                Владимир Захаријев,с.р. 

 

                                                                                   

На основу члана 58. Статута општине 

(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 16/08, 20/09 и 

„Сл.гл.Града Врања „ бр.45/13)), члана 32. 69. и 70. 

Закона о заштити животне средине („Сл.гл.РС“ 

бр.135/04,36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 

43/11-одлука УС и 14/16), члана 4. тaчка 9. Закона о 

заштити од нејонизујућих зрачења 

(“Сл.гл.РС”бр.36/09), члана 6. и 7. Одлуке о 

изменама и допунама одлуке о накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине на територији 

општине Босилеград („Сл.гл. Града Врања“бр.17/13 

и 8/15),, чл.2. Одлуке о Општинском већу општине 

Босилеград (“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 32/08 и 

„Сл.гл.Града Врања“ бр.3/14), и чл.60. Пословника о 

раду Општинског већа Општине Босилеград 

(“Сл.гл.Града Врања”, бр.10/18), 

 

ПРОГРАМ 

КОНТРОЛНОГ МОНИТОРИНГА НИВОА 

НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 

2) ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

ЗА 2019.ГОДИНУ 

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 

              Ускладу са Законom о заштити од 

нејонизујућег зрачења (Сл. гл. РС 36/2009), 

општина Босилеград обезбеђује контролни 

мониторинг нивоа нејонизујућег зрачења у 

животној средини, учествује у изради Програма и 

обезбеђује финансијска средства за његову 

реализацију на територији општине Босилеград. 
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Општина Босилеград као јединица локалне 

самоуправе је субјект система заштите животне 

средине и у оквиру своје надлежности утврђене 

законом обезбеђујe мониторинг. 

Реализацијом овог Програма подразумева 

мерење и прорачун нивоа електромагнетног поља 

на утврђеним локалитетима у близини извора 

зрачења. Тиме се надлежним службама омогућује 

увид у степен угожености животне средине који је 

последица нејонизујућих зрачења у домену 

електричних и магнетских поља ниских 

фреквенција (до 10 kHz) и домену 

електромагнетских поља високих фреквенција (10 

kHz до 300 GHz). 

Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења 

врши се за високофреквентна подручја, која потичу 

од извора нејонизујућих зрачења– радио базних 

станица мобилне телефоније у зонама повећане 

осетљивости. Зоне повећане осетљивости 

подразумевају подручја стамбених зона у којима се 

особе могу задржавати и 24 сата дневно: школе, 

домови, предшколске установе, породилишта, 

болнице, туристички објекти, дечија игралишта и 

површине неизграђених парцела намењених према 

урбанистичком плану за поменуте намене. 

Савремени начин живота немогуће је 

замислити без уређаја који са једне стране 

олакшавају живот, а са друге представљају изворе 

нејонизујућих зрачења. Технолошки развој је донео 

велики број вештачих извора електромагнетног 

зрачења и утицао на опште повећање његовог 

нивоа. Радио базне станице мобилних и фиксних 

бежичних комуникација по својој функцији су 

примопредајни системи, који врше повезивање 

радио базне станице са осталим деловима мобилне 

електронско комуникационе мреже. Радио базне 

станице мобилних и фиксних бежичних 

комуникација емитују узак сноп 

радиофреквенцијског зрачењаи сматрају се 

изворима нејонизјујућих зрачења. Употреба све 

већег броја оваквих уређаја доприноси све вишем 

нивоу амбијенталне изложености људске 

популације појединим деловима електромагнетног 

спектра. 

GSM системи (Global System for Mobile) 

функционишу на фреквенцијама 900MHz, 

1800MHz, UMTS систем (Univerzal Mobile Tele-

communications System – познат као 3G) 

функционише на 2100MHz, док све заступљенији у 

новије време LTE систем ради на фреквенцијама 

1800MHz.. 

Емитована електромагнетна енергија може 

изазвати нежељене ефекте на жива бића и животну 

средину. Због тога је потребно вршити надзор над 

емитованим зрачењем, како би се оно одржавало на 

прихватљивом нивоу. 

Најпотпунији увид у изложеност 

становништва електромагнетном зрачењу могуће је 

остварити на основу мерења и прорачуна нивоа 

електромагнетног поља на утврђеним локалитетима 

у близини извора зрачења, као и поређењем 

добијених резултата испитивања нивоа 

нејонизујућих зрачења са важећим прописима. 

 

II. ЦИЉ ПРОГРАМА 

 

Примарни циљ Програма контролног 

мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења је 

утврђивање реалног стања нивоа електромагнетног 

зрачења – одређивање вредности јачине 

електричног поља Е(V/m) и просторне расподеле 

емитоване електромагнетске енергије пореклом од 

радио – базних станица мобилне телефоније, као и 

квантитативно приказивање утицаја постојећег 

нивоа зрачења на окружење и људску популацију, 

поређењем добијених резултата са важећим 

прописима у домену заштите људства и животне 

средине од нејонизујућих зрачења. 

На основу резултата мерења и оцене степена 

изложености становништва електромагнетним 

зрачењима у зонама повећане осетљивости, 

извршиће се процена ризика од штетног утицаја 

зрачења и дефинисати предлог мера за смањење 

нивоа електромагнетних зрачења. 

 

III. САДРЖАЈ МОНИТОРИНГА 

 

 

Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења 

врши се мерењем и/или прорачуном нивоа 

електромагнетног поља у животној средини 

применом важећих домаћих или међународних 

стандарда. 

На основу мерења електромагнетног зрачења, 

могуће је утврђивање реалног стања нивоа 

електромагнетског зрачења – одређивањем 

вредности јачине електричног поља Е(V/m), 

просторне расподеле временски променљивог 

електромагнетног поља, односно емитоване 

електромагнетне енергије и референтног граничног 

ниво излагања становништва електричним, 

магнетским и електромагнетским пољима различите 

фреквенције, које прописује Правилник о границама 

излагања нејонизујућим зрачењима („Службени 

гласник РС“, бр. 104/09). Поређењем добијених 

резултата са важећим прописима у домену заштите 

људске популације и животне средине од 

нејонизујућих зрачења, могуће је квантитативно 

изразити утицај постојећег нивоа зрачења на 
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окружење и људе који у њему бораве. Сва мерења и 

тумачење добијених резултата потребно је урадити 

у складу са горе наведеним Правилником. Извештај 

мерења нивоа зрачења електромагнетног поља 

потребно је да садржи информацију да ли је око 

испитиваног извора нејонизујућих зрачења 

успостављена контролисана зона и обезбеђена 

забрана приступа општој људској популацији. 

 

МЕРНИ ЛОКАЛИТЕТИ 

 

Програмом контролног мониторинга нивоа 

нејонизујућих зрачења на територији општине 

Босилеград у 2019. години, предвиђено је да у 

оквиру мерних локалитета избор мерних тачака 

буде вршен тако да омогући најбољу оцену нивоа 

електромагнетног зрачења, као и утицај на 

становништво и животну средину. 

Изабраним мерним тачкама неопходно је 

обухватити подручја стамбених зона у којима се 

особе могу задржавати и 24 сата дневно, као и 

школе, домове, предшколске и школске установе, 

породилишта, болнице, туристичке објекти, дечија 

игралишта и др. 

Програм контролног мониторинга нивоа 

нејонизујућих зрачења на територији општине 

Босилеград у 2019. години, обухвата следеће мерне 

локалитете: 

 

Ме

рн

и 

Локације радио – базне станице мобилне 

телефоније 

лок

али

тет  

  

1. Tелеком Србија- РБС- Босилеград 

  

2. ВИП-РБС-Босилеград 

  

 

Мерне тачке у оквиру сваког локалитета 

одредиће овлашћена организација за спровођење 

мониторинга уз консултације са Службом за 

заштиту животне средине општине Босилеград. 

 

IV. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

Реализација Програма контроле  мониторинга 

нивоа нејонизујећег зрачења на територији општине 

Босилеград за 2019. годину, обухвата три фазе: 

I фаза – Програма контроле  мониторинга нивоа 

нејонизујећег зрачења на територији општине 

Босилеград за 2019. годину, од стране Општинског 

већа општине Босилеград; 

II  фаза – Избор овлашћене стручне организације за 

реализацију Програма и потписивање уговора. 

III фаза - Реализација Програма од стране изабране 

овлашћене стручне организације 

 

V ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

Програма контролног мониторинга нивоа 

нејонизујућег зрачења на територији општине 

Босилеград за 2019. годину, финансираће се из 

средстава предвиђених Програмом коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Босилеград који се доноси 

посебно за сваку годину . 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Програм ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

209. 

На основу  члана 22, 69. 70.  Закона о  зашти-

ти животне средине („ Сл. гласник  РС“ број. 

135/04,36/09,36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-

одлукаУС и 14/16) члана 2.   Одлуке о Општинском 

већу општине Босилеград  („Сл. гл. Пчињског окру-

га“  број 32/08 и „Сл.гл. Града Врања“ број 3/14 и 

16/15), и  члана  60. Пословника  Општинског  већа 

(„Сл. гл. Града Врања“ бр. 10/2018),  Општинско 

веће  општине Босилеград на седници одржаној  

дана 04.01.2019 године   донео   је                   

 

 

РЕШЕЊЕ 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ  

ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 

2019 ГОДИНУ  

 

1. Даје се сагласност на  Програм  праћења 

квалитета земљишта  на територији општине Боси-

леград за 2019 годину . 

 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се на Огласној табли Општинске управе.  

 

 3. Решење доставити:   Служба за заштиту 

животне средине  ОУ    општине Босилеград     и 

архиви.  

Општинско веће  општине Босилеград, дана 

04.01.2019 године,број 06-9-5 /2019 
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ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                Владимир Захаријев,с.р. 

 

 

На основу члана 58. Статута општине Босилеграда 

(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 16/08, 20/09 и 

„Сл.гл.Града Врања „ бр.45/13)), члана 69. и 70. и 

22. Закона о заштити животне средине 

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

др.закон и 43/11-одлука УС и 14/16), члана 6. и 7. 

Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнади за 

заштиту и унапређивање животне средине на 

територији општине Босилеград („Сл.гл. Града 

Врања“бр.17/13 и 8/15), чл.2. Одлуке о Општинском 

већу општине Босилеград (“Сл.гл.Пчињског 

округа”, бр. 32/08 и „Сл.гл.Града Врања“ бр.3/14), и 

чл.60. Пословника о раду Општинског већа 

Општине Босилеград (“Сл.гл.Града Врања”, 

бр.10/18). 

 

ПРОГРАМ 

ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 

 Земљиште је танак растресити површински 

слој земљине коре настао дуготрајним узајамним 

деловањем матичне стене (геолошке 

подлоге), климе (макро, мезоимикроклиме)  

и живих  бића  (биљака, животиња и 

микроорганизама). Убраја се у условно обновљиве 

ресурсе с обзиром на дуготрајне процесе настанка и 

развоја. Земљиште се одликује плодношћу, односно 

присуством супстанци (воде, минералних и 

органских материја, кисеоника) које су неопходне за 

раст и развиће биљака. Омогућујући примарну 

продукцију у терестричним екосистемима, 

земљиште обезбеђује око 90% хране за човечанство 

и представља услов опстанка живог света на земљи. 

Из тог разлога неопходно је одржавати његове 

функције и квалитет. 

 До загађења земљишта долази из 

локализованих извора и дифузно – преко 

атмосферских и подземних вода. Локално загађење 

је заступљено у подручјима интензивне 

индустријске активности, неадекватних 

одлагалишта отпада, као и на местима хемијских 

акцидената. Неодговарајуће одлагање и акцидентно 

испуштање токсичних и опасних материја, 

углавном услед пољопривредних и индустријских 

активности, води ка загађивању земљишта. Услед 

наведених активности земљишта могу бити у 

великој мери загађена тешким металима, који су 

токсични и не могу се разорити него само превести 

у облике који нису доступни организмима. 

 Једна од мера очувања квалитета земљишта 

је праћење присуства загађујућих материја, 

мапирање подручја оптерећених загађујућим 

материјама, а све у циљу предузимања адекватних 

мера заштите. 

 Локалитети узорковања и испитивања 

земљишта обухватају земљишта различите намене: 

подручја за рекреацију, околину осетљивих зона, 

као и подручја у близини индустријских објеката. 

 

II. ЦИЉ КОНТРОЛЕ 

 

 Земљиште је релативно стабилан систем и 

промене његових особина под утицајем природних 

фактора одвијају се веома споро. Са друге стране, 

човек у процесу привредног развоја, разним 

активностима утиче на његову деградацију. Као 

такво, земљиште захтева посебну и сталну бригу. 

 Праћење квалитета земљишта неопходно је у 

циљу очувања овог природног ресурса и 

производње здравствено безбедне хране. Једна од 

мера заштите и очувања земљишта је спровођење 

мониторинга, што представља трајно праћење 

садржаја опасних и штетних материја у земљишту 

иматерија које чине плодност земљишта. 

            У том циљу врши се систематско праћење 

квалитета земљишта, на територији општине 

Босилеград, и на тај начин формира се база 

података. 

 

III. ОБИМ КОНТРОЛЕ И ЛОКАЦИЈЕ 

 

 Програм праћења квалитета земљишта 

обухвата узорковање и анализирање 

пољопривредног земљишта (у близини 

индустријске зоне, депоније и фреквентних 

саобраћајница и локалитети под баштенском и 

њивском производњом поврћа) и земљишта у 

урбаним зонама (у близини индустријске зоне, 

депоније у зони санитарне заштите изворишта 

водовода, у оквиру комуналне средине - у зони 

рекреативних, парковских површина, дечијих 

игралишта, здравствених објеката. Предвиђено је 

укупно 5 мерних места. 

 Број и распоред локалитета и положај 

мерних места мора бити приказан Gauss-Krigerovim 

координатама у складу са Уредбом о програму 

системског праћења квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика од деградације 

земљишта и методологији за израду 
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ремедијационих програма (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 88/2010). 

 Узорковање земљишта на територији 

општине Босилеград за 2019.године извршиће се на 

следећим локацијама: 

 

-«Фудбалско Спртски Центар «Младост» 

Босилеград, 

-Дом Здравље-Босилеград, 

-Двориште дечије обданиште «Дечија Радост»-

Босилеград, 

-КЕЈ Добродолски-Босилеград, 

-Земљиште код Фабрике намештаја 

“Храст”Босилеград 

 

IV. ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

ЗЕМЉИШТА 

 

 Индикатори за оцену ризика од деградације 

земљишта оцењују се на основу општих елемената 

за оцену ризика од деградације датих у Прилогу 

Уредбе о програму системског праћења квалитета 

земљишта, индикаторима за оцену ризика од 

деградације земљишта и методологији за израду 

ремедијационих програма (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 88/2010). 

 Граничне и ремедијационе вредности 

концентрација опасних и штетних материја и 

вредности које могу указати на значајну 

контаминацију земљишта дефинисане су у Прилогу 

3. Уредбе из става 1. 

 

У узорцима земљишта испитиваће се: 

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

-органска материја (губитак жарењем на 550оС у %), 

-садржај глине(%) (честице < 2μm); 

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

As); 

-полициклични ароматични угљоводоници μg/kg 

(нафтален, аценафтилен, аценафтен, 

флуорен,фенантрен,антрацен,флуорантен,пирен,бен

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

бензо(к)флуорантен,бензо(а)пирен, индено (1,2,3-

цд)пирен, дибензо (а,х) антрацен, 

бензо(г,х,и)перилен; 

-укупни ПАХ; 

-пестициди μg/kg(DDE/DDD/DDT укупни 

линдан,алдрин,ендрин,диелдрин,НСН(α,β,γ), 

хептахлор хептахлорепоксид, алахлор, 

хексахлорбензол, атразин, симазин, пропазин, 

трифлуралин, дихлорбенил, ендосулфан), 

-полихлоровани бифенили (укупни) mg/kg (РСВ 

sum, РСВ 28, РСВ 52, РСВ 101, РСВ 118, РСВ 138, 

РСВ 153, РСВ 180) а све у складу са Прилогом 3. 

Уредбе из става 1. 

На основу испитивања узорака земљишта 

узетих са локалитета предвиђених Програмом и 

добијеним резултатима направиће се закључци у 

погледу загађења земљишта. 

Подаци добијени реализацијом Програма 

достављају се Агенцији за заштиту животне 

средине републике Србије. 

 

V. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

МЕРЕЊА 

 

Овлашћена организација је у обавези да 

приликом достављања извештаја прикаже листу 

метода и стандарда који се користе за узорковање 

земљишта, анализу узорака и обраду података, као 

и оцењивање вредности концентрација. 

Резултати ће бити приказани табеларно, 

графички и текстуално објашњени, са закључком о 

стању на локацијама које су утврђене Програмом и 

евентуалном препоруком за израду ремедијационих 

програма у случају регистровања ремедијационих 

вредности концентрација опасних и штетних 

материја или вредности које указују на значајну 

контаминацију земљишта. Тумачење резултата 

испитивања вршиће се у складу са важећом 

законском регулативом. 

 

VI. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

Реализација Програма праћења квалитета 

земљишта на територији општине Босилеград за 

2019. годину обухвата три фазе: 

I фаза – Доношење Програма праћења 

квалитета земљишта на територији општине 

Босилеград за 2019. годину, од стране 

Општинског већа општине Босилеград; 

II фаза – Избор овлашћене стручне 

организације за реализацију Програма и 

потписивање уговора. 

 

III  фаза – Реализација Програма од стране 

изабране овлашћене стручне организације 

 

VII. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

Мониторинг земљишта на мерним местима 

одређеним овим Програмом, финансираће се из 

средстава предвиђених Програмом коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Босилеград који се доноси 

посебно за сваку годину . 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Програм ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

210. 

На основу  члана 32, 69.70.  Закона о  зашти-

ти животне средине („ Сл. гласник  РС“ број. 

135/04,36/09,36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-

одлукаУС и 14/16), члана  9 став 2 и члана 15  Зако-

на о заштити  ваздуха  („Сл. гласник РС“  бр. . 36/09 

и 10/13) ,  члана 2.   Одлуке о Општинском већу 

општине Босилеград  („Сл. гл. Пчињског округа“  

број 32/08 и „Сл.гл. Града Врања“ број 3/14 и 16/15), 

и  члана  60. Пословника  Општинског  већа („Сл. 

гл. Града Врања“ бр. 10/2018),  Општинско веће  

општине Босилеград на седници одржаној  дана 

01.03.2019 године   донео   је                   

 

 

РЕШЕЊЕ 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019 

ГОДИНУ  

 

  

1. Даје се сагласност на  Програм контроле 

квалитета ваздуха на територији општине Боси-

леград за 2019 годину. 

 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се на Огласној табли Општинске управе.  

 

 3. Решење доставити:   Служба за заштиту 

животне средине  ОУ    општине Босилеград     и 

архиви.  

Општинско веће  општине Босилеград, дана 

04.01.2019 године,број 06-63 /2019 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                Владимир Захаријев,с.р. 

 

 

На основу члана 37. Статута општине Босилеграда 

(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр.16/08 и 20/09) и 

(„Сл.гл.Града Врања“, бр.45/13), члана 69. и 70. 

Закона о заштити животне средине („Сл.гл.РС“, 

бр.135/04, 36/09, 36/09 -др.закон,  72/09 - др.закон и 

43/11- одлука УС и 14/16), члана 9. став 2. и члана 

15. Закона о заштити ваздуха („Сл .гласник РС,“ бр. 

36/09 и 10/13 ), члана 6. и 7. Одлуке о изменама и 

допунама одлуке о накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине на територији 

општине Босилеград („Сл.гл. Града Врања“, 

бр.17/13 и 8/15), чл.2. Одлуке о измени и допуни 

Одлуке о Општинском већу општине Босилеград 

(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр.32/08 и „Сл.гл.Града 

Врања“ бр.3/14), и чл.60. Пословника о раду 

Општинског већа Општине Босилеград 

(“Сл.гл.Града Врања”, бр.10/18). 

 

ПРОГРАМ 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 

 

Овим Програмом успоставља се локална 

мрежа мерних местa за праћење квалитета ваздуха 

на територији општине Босилеград за 2019.годину. 

Програмом се одређује број и распоред мерних 

места, обим, врста и учесталост мерења нивоа 

загађујућих материја у ваздуху на територији 

општине Босилеград 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 Босилеград, 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 

 

Локална мрежа мерних места за праћење 

квалитета ваздуха на територији општине 

Босилеград успоставља се овим програмом, а чине 

је мерна места за мерење: 
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Г – градска зона – Предлог мерног места је на локацији зграде Општинске управе Општине Босилеград 

И – индустријкса зона – Предлог мерног места је код погона „ИНАК“ као представника дрвне индустрије 

која је и најзаступљенија у Босилеграду 

Мерна места и динамика узорковања и мерења 

 

- Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације сумпордиоксида ( SO2) на два мерна места на 

територији општине: 

Табела 

Сумпордиоксид (SO2) 

         

Ред 

бр. 

Задужена 

институц. 

Локација Округ Тип Загађујуће материје и Динамика 

(узорковање и мерења) 

1. Општинска 

управа 

општине 

Босилеград 

Босилеград- 

центар града 

Пчињски округ Г (SO2) 

 

24- часовна мерења сваки дан 

током целе године 

2. Општинска 

управа 

општине 

Босилеград 

Индустријско 

насеље 

Босилеград 

Пчињски округ И (SO2) 

 

24- часовна мерења сваки дан 

током целе године 

 

2. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације азотдиоксида ( NO2) на једном мерном месту на 

територији општине: 

 

Табела 
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Азотдиоксид ( NO2) 

 

3.Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације чађи на једном мерном месту на територији 

општине: 

Табела 

  

Чађ 

 

Ред Задужена Локација Округ   Тип Загађујуће материје и Динамика 

бр. институц.      (узорковање и мерења) 

        

 1. 

Општинск

а 

Босилеград

- 

Пчињски 

округ   Г (Чађ) 

 управа 

центар 

града      

 општине      365 дана 24 –часовна узорковања у току године 

 

Босилегра

д       

        

        

 

5.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 на 

једном мерном месту на територији општине индустријска зона. 

 

Табела 

  

Чађ 

 

Ред Задужена Локација Округ   Тип Загађујуће материје и Динамика 

бр. институц.      (узорковање и мерења) 

        

      

       

Ред Задужена Локација Округ   

Загађујуће материје и Динамика 

(узорковање и мерења) 
 

бр. институц.    Тип  

       

1. Општинска Босилеград - Пчињски округ   

( NO2 ) 

   

   

24- часовна мерења сваки дан  

током целе године 
 

 управа центар града   Г  

 општине      

 Босилеград      
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 1. 

Општинск

а 

Босилеград

- 

Пчињски 

округ   И  

 управа 

Насеље 

Босилеград     
56 дана по 24h узорковања (осам  недеља 

равномерно распоређених у току једне године) 

 општине       

 

Босилегра

д       

        

        

 

6.Узорковање  ваздуха  ради  утврђивања  концентрације  укупних  таложних материја УТМ*     на једном 

мерном месту на територији општине индустријска зона 

 

Табела 

УТМ  

         

Ред Задужена Локација Округ    Тип 

Загађујуће материје и Динамика 

(узорковање и мерења) 

бр. институц.       

        

        

        

          

1. Општинска 

Индустријск

о Пчињски округ    И 

УТМ 

 

 

 

12 пута (12 узораковања у траја-

њу од по месец дана) у току го-

дине 

 управа насеље      

 општине Босилеград      

 Босилеград       

        

        

        

        

          

 

7.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 Локација Округ   Тип Загађујуће материје и Динамика 

бр. институц.      (узорковање и мерења) 
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УТМ* - континуална мерења таложних материја 

PM10*- концентрација суспендованих честица 

PM10* са анализом тешких метала Pb, Cd, Ni i 

As и PAH-ova изражених преко benzo-(a) piren 

Г- градски тип 

И- индустријски тип 

SO - сумпор диоксид 

2 

NO азот диоксид 

2 - 

BTEX - бензен, тоулен, етилбензен и ксилен 

 

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 o 

условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха („Сл. гл. РС“,бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 

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 Босилеград . 

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 

        

1. Општинска 

Индустријск

о Пчињски округ   И BTEX бензен, толуен, етилбензен 

 управа насеље     и ксилени 

 општине      

  

Босилеград 

     

       

       56 дана по 24h узорковања (осам  

недеља равномерно распоређених у 

току једне године) 

       

       

        

        



Уторак,09.април.2019.године.           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"             Број -8- Страна-817 

 

 

Служба за заштиту животне средине општине 

Босилеград 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 Босилеград, 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 

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 Босилеград за 2019. 

годину обухвата четири фазе: 

 

I фаза – Доношење Програма праћења квалитета 

ваздуха на територији општине Босилеград за 2019. 

годину, од стране Општинског већа општине 

Босилеград; 

 

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; 

 

III  фаза – Реализација Програма од стране 

изабране овлашћене стручне организације; 

IV фаза - Достављање Програма контроле 

квалитета ваздуха на територији општине  Боси-

леград за 2019. годину, надлежном министарству на 

сагласност, а након усвајања од стране Општинског 

већа општине Босилеград 

 

VII. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

Мониторинг аерозагађења на мерним 

местима одређеним Програмом јединице локалне 

самоуправе финансираће се из средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине 

Босилеград. 

 

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: 353-01-00246/2019-03 од 

25.02.2019.године. 

 

 

IX.    Овај Програм ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

211. 

На  основу  члана 68.  став 1. и члана 100. став 

3. Закона  о  заштити  животне  средине („Службени 

гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009, 36/2006 – др 

закон и 72/2009 – др закон, 43/2011 – одлука УС, 

14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон), члана 6. Одлу-

ке о накнади за заштиту и унапређење животне сре-

дине („Службени гласник града Врања“, број: 

17/2013), члана 7. Одлуке о буџетском фонду за 

заштиту животне средине  општине Босилеград 

(„Службени  гласник  Града  Врања“,  бр.34/09),  

члана 60. Пословника о раду општинског већа 

Општине Босилеград (''Службени гласник града 

Врања'', број 10/2018),  Националног програма 

заштите животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.12/10) и сагласности Министарства заштите жи-

вотне средине број 401-00-00282/2019-02 од 

28.02.2019.године, Општинско веће општине 

Босилеград на седници одржаној дана 

03.04.2019.године, доноси 
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ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИ-

ВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овим  Програмом  утврђују  се  расподела, на-

мена и начин коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Боси-

леград (у даљем тексту: Фонд) намењених за реали-

зацију планова, програма, пројеката и других актив-

ности у области заштите и унапређивања животне 

средине на територији општине Босилеград за 2019. 

годину, планираних у буџету општине Босилеград 

за 2019. годину, („Службени гласник града Врања“, 

бр.38/2018). 

 

Члан 2. 

Средства Фонда из члана 1. овог Програма, у 

укупном износу од 2.800.000,00 динара, оствариће 

се по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање 

животне средине на територији општине Боси-

леград и то: 

▪ Накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине (на основу члана 87. став 2. тачка 1. 

и 2. Закона о заштити животне средине) у 

износу од 2.800.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

„Средства Фонда из члана 2. овог Програма, у 

складу са обавезама локалне самоуправе утврђеним 

законима из области заштите животне средине, ко-

ристиће се наменски за финансирање: 

▪ подстицајних, превентивних и санационих 

програма и пројеката; 

▪ програми и пројекти праћења стања животне 

средине; 

▪ програма заштите и развоја заштићених при-

родних добара; 

▪ образовне активности и јачање свести о 

потреби заштите животне средине; 

▪ друге активности од значаја за заштиту жи-

вотне средине; 

 

I. Подстицајни, превентивни и санациони про-

грами и пројекти ................... 1.730.000,00 ди-

нара 

 

Планира се реализација пројеката и програма који 

се односе на следеће: 

 

I.1. Капитални наменски трансфери  јавним 

предузећима за пројекте  

       чији је циљ унапређење животне средине                                                                                

500.000,00 

I.2. Обезбеђивање садница за пролећну и јесењу 

садњу за допуну зелених површина по свим 

насељеним местима у општини                                                                

550.000,00 

I.3. Пројектна документација                                                                                                                

480.000,00 

I.4. Еколошки пројекти по предлогу и захтеву 

удружења грађана                                             

200.000,00 

 

За реализацију наведених програма потписаће 

се уговори са овлашћеним стручним и организаци-

јама и установама, након спроведеног одговарајућег 

поступка. 

Ови програми и пројекти биће реализовани у 

складу са решењима и обавезама проистеклим из 

Закона и у сарадњи са другим субјектима система 

заштите животне средине. 

 

II. Програми и пројекти праћења стања животне 

средине ...............................  600.000,00 динара 

 

У 2019. години планира се контрола и праћење 

стања животне средине у складу са Законом о заш-

тити животне средине (Мониторинг: чланови 69. до 

73 „Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. 

закон и 72/09 – др. Закон, 43/2011 – одлука УС, 

14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон), и посебним 

законима, и то: 

 

II.1. Контрола нивоа комуналне буке                                                                                                    

50.000,00 

II.2. Контрола квалитета ваздуха                                                                                                            

50.000,00 

II.3. Контрола квалитета површинских и отпадних 

вода                                                               

400.000,00 

II.4. Контрола квалитета земљишта                                                                                                       

50.000,00 

II.5. Контрола нивоа нејонизујућег зрачења                                                                                       

50.000,00  

 

За реализацију наведених мерења и испитивања 

потписиваће се уговори са овлашћеним стручним и 

научним организацијама и установама, у складу са 

прописима. 

 

III. Програми заштите и развоја заштићених 

природних добара .......................  220.000,00 дина-

ра 
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Средства ће се користити за заштиту, развој и 

унапређење заштићених природних добара на тери-

торији Општине Босилеград, на начин који ће омо-

гућити њихово очување. Планиране активности 

обављаће се у следећим активностима: 

 

III.1. Одржавање и уређење Споменика природе 

         „Црни бор у Црноштици“ с.Црноштица                                                                                    

110.000,00 

III.2. Одржавање и уређење Споменика природе   

         „Црни бор у Петковској махали“ 

с.Црноштица                                                                       

110.000,00 

 

Наведени програми реализоваће се у сарадњи 

са осталим стручним организацијама и  заинтересо-

ваним странама. 

 

IV. Образовне активности и јачање свести о 

потреби заштите   животне средине .... 100.000,00 

динара 

 

У циљу популаризације заштите животне сре-

дине и подизања нивоа свести о проблематици исте, 

Служба за заштиту животне средине ће, самостално 

или у сарадњи са другим субјектима организовати 

или учествовати у следећим активностима: 

 

IV.1. Штампање едукативног материјала                                                                                             

20.000,00 

IV.2. Обележавање значајних датума и догађаја 

(Дан планете Земље, Светски  

        дан заштите животне средине, сајмови зашти-

те животне средине)                                   80.000,00 

 

Средства наведена у овом ставу распоређиваће 

се на основу поднетих захтева за суфинансирање од 

стране образовних установа, јавних предузећа и 

удружења са територије општине Босилеград. Акт о 

додели средстава за суфинансирање из ове позиције 

доноси начелник Општинске управе на основу 

предлога надлежне Службе за заштиту животне 

средине. 

 

V. Друге активности од значаја за заштиту жи-

вотне средине .........................150.000,00 динара 

 

У смислу осталих активности значајних за 

заштиту животне средине Програмом се предвиђају 

следеће: 

 

V.3. Остале активности, које нису посебно наведе-

не у оквиру овог Програма,  

        а укаже се потреба током 2019. године                                                                                     

120.000,00 

V.5. Накнаде члановима комисије и промотивне 

активности                                                       

30.000,00                                                        

 

Члан 4. 

Опредељена средства на позицији заштите 

животне средине – функција 560 износе укупно: 

2.800.000,00 динара у 2019. години и користиће се у 

складу са Програмом коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Босилеград за 2019. годину. 

 

Члан 5. 

Финансирање, односно суфинансирање 

активности из овог програма, вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у 

складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту 

животне средине општине Босилеград. Уколико се 

приходи не остварују у планираном износу, пред-

седник општине Босилеград одређује приоритетне 

активности, а пре свега, обавезе утврђене законом, 

на предлог надлежне Службе за заштиту животне 

средине. 

 

Члан 6. 

Реализацију Програма и надзор над извршава-

њем уговорених обавеза и реализацију појединач-

них програма и пројеката спроводи надлежна Слу-

жба заштите животне средине – Општинске управе 

општине Босилеград, а одобрење за финасирање 

сваког појединачног програма или пројекта 

одобрава начелник општинске управе Босилеград. 

      Извештај о реализацији овог Програма подноси 

Општинска управа општине Босилеград, Служба за 

заштиту животне средине, пре усвајања Програма за 

наредну годину. 

 

Члан 7. 

Средства из члана 2. овог Програма могу да се 

увећају за износ донација и прихода из других 

извора, која ће се користити у складу са овим 

Програмом. 

 

Члан 8. 

Пријаве програма и пројеката за финансирање 

на основу расписаног Јавног конкурса достављаће 

се Општинској управи - Служби за заштиту 

животне средине, а комисија, коју формира 

Општинско веће, ће вршити избор програма и 

пројеката, ако су у сагласности са предложеним 

Програмом коришћења средстава за 2019. годину. 

Одлуку о расписивању конкурса доноси Општинско 
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веће на предлог Службе за заштиту животне среди-

не. 

Комисија за избор програма и пројеката биће 

састављена од три члана и то од: једног члана 

општинског већа, једног одборника и једног запо-

сленог у Општинској управи на пословима животне 

средине. 

 

Члан 9. 

Општина Босилеград, Општинска управа - 

Служба за заштиту животне средине може бити 

наручилац израде програма или пројекта за 

финансирање, по одобрењу председника општине 

Босилеград, или по потреби расписати јавни позив 

за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката који су од интереса за општину Боси-

леград. 

 

Члан 10. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

дана 03.04.2019.године број: 06-106/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                Владимир Захаријев,с.р. 
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