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

СУРДУЛИЦА
145.
На основу члана 6. став 2; члана 43. став 1;
члана 46. став 1; и члана 112. став 1. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 , 93/12, 62/13 ,63/2013 –
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015 , 99/2016, 113/17 и 95/18, 31/2019 И
72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. и члан 46 став 1.
тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – др.закон
101/2016 – др.закон и 47/2018) и чл. 40. став 1. тачка
2. Статута општине Сурдулица („Сл. гл. Града
Врања“, број 7/2019,) СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА, на седници одржаној дана
21.02.2020.године, донела је
ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
ЗА 2020. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 2
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У члану 1 Одлуке о измени и допуни
Одлуке о буџету Општине Сурдулица за 2020
годину (Ребаланс 1), мења се структура укупних
расхода и издатака на следећим економским
класификацијама стим што укупан износ расхода и
издатака остаје непромењен:

1. Економска класификација 423, износ од
138.609.000,00 динара, мења се и гласи
135.609.000,00 динара;
2. Економска класификација 425, износ од
74.937.000 ,00 динара,мења се и гласи
70.937.000,00 динара;
3. Економска класификација 465, износ од
61.724.000 ,00 динара, мења се и гласи
67.524.000,00 динара;
4. Економска класификација 481, износ од
131.722.000,00 динара, мења се и гласи
134.172.000,00 динара;
5. Економска класификација 49912, износ
од 5.176.000,00 динара, мења се и гласи
11.176.000,00 динара;
6. Економска класификација 511, износ од
354.010.000,00 динара, мења се и гласи
353.210.000,00 динара.
Члан 2.
У члану 3. Одлуке о измени и допуни
Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2020.
годину мења се структура финансирања појединих
капиталних пројеката у пероду од наредне три
године и то:
1. Пројекат „Извођење радова на изградњи
водоводне мреже у насељу Железарник“
финасираће се сладећом динамиком – у
2020 - 2.000.000,00 динара; у 2021 –
8.000.000,00 динара; и 2022 – 8.000.000,00
динара из извора 01- општи приходи и
примања буџета;
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2. Пројекат „Обнова и унапређење објекта
Интернистичког блока, дечијег одељења
и одељења физикалне терапије опште
болнице у саставу Здравственог центра
Сурдулица“ ДОДАЈЕ СЕ износ од
3.000.000,00 динара из извора 01- општи
приходи и примања буџета;
3. Пројекат „Реконструкција Стрељачког
дома у "Ромски центар"“ финасираће се
сладећом динамиком – у 2020 2.000.000,00 динара; у 2021 – 3.100.000,00
динара; и 2022 – 3.100.000,00 динара, из
извора 01- општи приходи и примања
буџета;
4. Пројекта
„Постављање
спортских
игралишта“ износ од 18.000.000,00
динара мења се и гласи 12.000.000,00
динара из извора 01- општи приходи и
примања буџета.
Члан 3.
У члану 5. Одлуке о измени и допуни Одлуке
о буџету општине Сурдулица за 2020. годину мења
се структура функционлане класификације расхода,
стим што се укупан износ расхода и издатака не
мења.
1. Функционална класификација 130, износ од
139.752.000,00 динара, мења се и гласи
137.252.000,00 динара,
2. Функционална класификација 160, износ од
30.346.000,00 динара, мења се и гласи
29.896.000,00 динара,
3. Функционална класификација 411, износ од
3.840.000,00 динара, мења се и гласи
7.290.000 ,00динара,
4. Функционална класификација 451, износ од
39.200.000,00 динара, мења се и гласи
52.200.000,00 динара,
5. Функционална класификација 560, износ од
33.500.000,00 динара, мења се и гласи
37.900.000,00 динара,
6. Функционална класификација 620, износ од
371.090.000,00 динара мења се и гласи
349.790.000,00 динара,
7. Функционална класификација 760, додаје се
износ од 1.400.000,00 динара,
8. Функционална класификација 860, износ од
7.800.000,00 динара, мења се и гласи
6.800.000,00 динара.
Члан 4.
У члан 6. Одлуке о измени и допуни Одлуке
о буџету општине Сурдулица за 2020. годину мења
се програмска структура и то:
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1. Програм 2 износ од 79.210.000,00 динара
мења се и гласи 75.210.000,00 динара;
2. Програм 3 износ од 3.840.000,00 динара,
мења се и гласи 7.290.000,00 динара;
3. Програм 6 износ од 125.469.000,00 динара
мења се и гласи 129.869.000,00 динара;
4. Програм 7 износ од 97.820.000,00 динара
мења се и гласи 106.820.000,00 динара;
5. Програм 12 износ од 195.770.000,00 динара
мења се и гласи 199.870.000,00 динара;
6. Програм 13 износ од 76.445.000,00 динара
мења се и гласи 65.445.000,00 динара;
7. Програм 14 износ од 147.330.000,00 динара,
мења се и гласи 141.330.000,00 динара;
8. Програм 15 износ од 212.589.000,00 динара,
мења се и гласи 212.639.000,00динара;
Члан 5.
У члану 7. Одлуке о измени и допуни Одлуке
о буџету општине Сурдулица за 2020. годину,
средства текуће буџетске резерве планирају се у
буџету општине у износу од 11.176.000,00 динара.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
У члану 8. Одлуке о измени и допуни Одлуке
о буџету општине Сурдулица за 2020. годину мења
се структура расхода и издатака по појединим
програмима, односно програмским активностима и
пројектима, с тим што се укупни износ раскода и
издатака не мења. Овом Одлуком измене су
извршене код следећих програмских активности и
пројеката:
1. ПРОГРАМ
12
–
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА,
Пројекат:“
Пројектовање,
навабка,
испорука, монтажа, опреме и изградња
котларнице ЗЦ Сурдулица, 1801-П 5.12.1.
Функција 620
Позиција 67
Економска класификација 511
Износ од 3.300.000 мења се и гласи
3.000.000 динара
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета
2. ПРОГРАМ
12
–
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА,
Пројекат, Обнова и унапређење објекта
Интернистичког блока, дечијег одељења
и одељења физикалне терапије опште
болнице у саставу Здравственог центра
Сурдулица, 1801-П 5.12.2.
Функција 620
Позиција 67/1
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Економска класификација 511, ДОДАЈЕ
СЕ
Износ од 3.000.000 динара за потребе
вршења надзора на пројекту.
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
3. ПРОГРАМ
12
–
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА, ДОДАЈЕ СЕ
Пројекат, „Мале руке за велико здравље“,
1801-П 5.12.3.
Функција 760
Позиција 75 /1
Економска класификација 465,
Износ од 1.400.000 динара.
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
4. ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
ПА
1201-0002Дотације
верским
организацијама
Функција 860
Позиција 135
Економска класификација 481,
Износ од 3.000.000 динара мења се и
гласи 2.000.000 динара.
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
5. ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0602-0009 – Текућа буџетска резерва
Функција 160
Позиција 190
Економска класификација 49912
Износ од 5.176.000 динара мења се и
гласи 11.176.000 динара
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
6. ПРОГРАМ 3 – ЛОКЛАНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
ПА 1501-0002
Функција 411
Позиција 207/1
Економска класификација 481, ДОДАЈЕ
СЕ
Износ од 3.450.000 динара, (средства
обезебдјена из текуће буџетске резерве за
реализацију прогрма ЛАП-а)
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
7. ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0602-0001
Функција 130
Позиција 265
Економска класификација 511,
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Износ од 5.200.000 мења се и гласи
2.700.000 динара,
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
8. ПРОГРАМ
7ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПА 0701-0002
Функција 451
Позиција 273
Економска класификација 511,
Износ од 20.000.000 мења се и гласи
33.000.000 динара,
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
9. ПРОГРАМ
7ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Пројекат:“ Текуће одржавање калдрме у
градском насељу Сурдулица „
0701-П 5.7.7
Функција 620
Позиција 279
Економска класификација 425,
Износ од 6.000.000 мења се и гласи
2.000.000 динара, и реализације пројекта
у наредне две буџетске године, 2021 и
2022.г.
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
10. ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ДОДАЈЕ СЕ
Пројекат:“ И ја чувам планету“ 0401-П
5.6.12
Функција 560
Позиција 294/1
Економска класификација 465,
Износ од 1.400.000 динара,
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
11. ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ДОДАЈЕ СЕ
Пројекат:“ Чувамо животну срединуСакупљамо пластичну амбалажу“ 0401-П
5.6.13
Функција 560
Позиција 294/2
Економска класификација 465,
Износ од 3.000.000 динара
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
12.
ПРОГРАМ
2–
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Пројекат:“ Извођење радова на изградњи
водоводне мреже у насељу Железарник“ ,
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1102-П 5.2.2
Функција 620
Позиција 300
Економска класификација 511,
Износ од 6.000.000 динара, мења се и
гласи 2.000.000 динара, и финансирање
пројекта у наредне две буџетске године по
8.000.000 динара,
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
13.
ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Пројекат“ Реконструкција Стрељачког
дома у Ромски центар“,1201- П 5.13.4.
Функција 620
Позиција 308
Економска класификација 511,
Износ од 6.000.000 динара, мења се и
гласи 2.000.000 динара, и финансирање
пројекта у наредне две буџетске године по
3.100.000 динара,
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
14.
ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Пројекат“ Градски парк (додатни радови
за реконструкцију парка кроз ИПА
Програм“,1201- П 5.13.8.
Функција 620
Позиција 312
Економска класификација 511,
Износ од 3.000.000 динара , БРИШЕ СЕ
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
15. ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Пројекат“
Одрживост
пројекaта
финансираних
од
стране
програма
ИПА",1201- П
5.13.5.
Функција 620
Позиција 309
Економска класификација 423,
Износ од 3.000.000 динара , БРИШЕ СЕ
Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета;
16. ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Пројекат
„Постављање
спортских
игралишта",1301- П 5.14.1.
Функција 620
Позиција 313
Економска класификација 511,
Износ од 18.000.000 динара , мења се и
гласи 12.000.000 динара,
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Извор финансирања 01- општи приходи и
примања буџета
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
У свему осталом Одлука о измени и допуни
Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2020.
годину, (Ребаланс 1) остаје непромењена.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се
у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број:400-4/20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
146.
На основу члана 32. став 1. тачке 3. и 6.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр.129/07 и 83/14-др.закон и 47/2018), члана 6.став
1., тачка 5. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл.гл.РС“, бр. 62/06 , 47/11, 93/12
,99/13- усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени
дин.изн. , 95/15 – усклађени дин изн., 83/16 , 91/16усклађени дин изн.,104/16 –др.закон и 96/17 –
усклађени
дин.износи
89/2018
-усклађени
дин.износ, 95/18–др.закон),члана 134-139 и члана
236-242.Закона о накнадама за коришћење јавних
добара („Сл.гл.РС“, бр.95/18) , члана 40. став 1.
тачке 3. Статута општине Сурдулица („Службени
гласник града Врања“ бр. 07/19), Скупштина
општине Сурдулица, на седници одржаној дана
21.02.2020., донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ДОБАРА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних
добара општине Сурдулица ("Сл.гл.града Врања" бр.
33/19), мења се члан 28. и гласи:
Износ накнаде за коришћење путног
земљишта општинског пута и улице и другог
земљишта које користи управљач општинског пута
и улице је:
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Износ накнаде (динара/m² коришћеног
путног земљишта)
Површина
Улица којом
коришђеног
Улица којом се не креће
путног земљишта Општински се креће јавни
јавни
пут
градски превоз градски
превоз
1
дo 50 m²
1.000,00
1.000,00
400,00
2 51 – 250 m²
600,00
600,00
240,00
3 251 – 500 m²
300,00
300,00
120,00
преко 500
4
150,00
150,00
60,00
m²

Износ накнаде , из напред наведене табеле,
по квадратном метру, обрачунава се месечно на
годишњем нивоу.
Плаћање се врши у 12 једнаких месечних
рата, до 15-ог у месецу за претходни месец
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и
биће објављена у “Службеном гласнику града
Врања”,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број: 434-6/20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
147.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини (“Службени гласник РС” бр. 72/11, 88/13,
105/16 и 113/2017), члана 8. Уредбе о условима,
начину, поступку располагања грађевинским
земљиштем у јавној својини Републике Србије
(“Службени гласник РС”, бр. 56/16 и 59/16 – испр. и
7/2017), чл. 53. Закона о основама својинскоправних
односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/1990, "Сл.
лист СРЈ", бр. 29/1996 и "Сл. гласник РС", бр.
115/2005 - др. Закон), а у вези члана 15. став 1. тч.
13. Статута Општине Сурдулица ("Сл.гл. Града
Врања” бр. 7/19) Скупштина општине Сурдулица на
седници 21.02.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА
УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА
СЛУЖБЕНОСТИ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИМА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и
поступак успостављања права службености на
површинама јавне намене и непокретностима у
јавној својини општине Сурдулица (у даљем тексту:
Општина), критеријуми за утврђивање накнаде и
висине накнаде за успостављање службености,
орган надлежан за успостављање службености,
услови плаћања накнаде за успостављање
службености, друга питања од значаја за
успостављање службености.
Члан 2.
Службеност се успоставља на површинама
јавне намене и непокретностима у јавној својини
Општине, ради конституисања службености пролаза
и изградње наземних и подземних линијских
инфраструктурних инсталација и објеката.
II НАЧИН И ПОСТУПАК УСПОСТАВЉАЊА
СЛУЖБЕНОСТИ
Члан 3.
Захтев за успостављање службености (у
даљем тексту: Захтев) подноси подноси власник
повласног добра – инвеститор, Општинској управи,
служби надлежној за имовинско-правне послове.
Уз захтев из става 1. овог члана, власник
повласног добра - инвеститор подноси: извод из
јавне евиденције о непокретностима и правима на
њима, информацију о локацији или локацијске
услове, идејни пројекат или пројекат за грађевинску
дозволу, ситуациони план, скицу урађену од стране
овлашћене геодетске агенције којом се прецизно
одређује траса службености, дужина и ширина, као
и укупна површина заузећа, изјашњење о року
трајања права службености и другу документацију.
Члан 4.
На основу захтева из члана 3. ове одлуке,
имовинско-правна служба, као орган који обавља
стручне административне радње у овом поступку,
припрема предлог решења о успостављању
службености и доставља Општинском већу
Општине, ради доношења.
Уз предлог одлуке из става 1. овог члана,
служба надлежна за имовинскоправне послове
доставља
текст
уговора
о
успостављању
службености,
са
претходно
прибављеним
мишљењем
Правобранилаштва
Општине
Сурдулица.
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III УГОВОР
Члан 5.
На основу одлуке из члана 4. став 1. ове
одлуке, закључује се уговор између Општине и
власника повласног добра - инвеститора, којим се
ближе уређују међусобни односи поводом
успостављања службености, и то у року од 15 дана
од дана доношења одлуке из члана 4. став 1. ове
одлуке.
Уговор из става 1. овог члана садржи:
податке о катастарској парцели, намени и површини
заузећа парцеле, разлоге због којих се успоставља
службеност, року трајања права службености,
висину накнаде, рок и начин плаћања накнаде,
средства обезбеђења, права и обавезе у случају
неизвршавања уговорених обавеза, начин решавања
спорова, трошковима овере уговора, другим
стварним трошковима, као и поступак и услове за
измену или раскид уговора.
Уговор из става 1. овог члана закључује
Председник Општине Сурдулица или лице које он
овласти, а садржина уговора потврђује се од стране
јавног бележника.
Члан 6.
Уговор о успостављању права службености
закључује се на за време док трају инсталације или
ствари које су постављене на површинама јавне
намене или на земљишту у јавној својини Општине.
По завршетку уговорног периода, власник
повласног добра дужан је да послужно добро врати
у стање пре успостављања права службености.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ
Члан 7.
За постављање или већ постављене
инфраструктурне подземне и надземне инсталације
(водовод, канализација, електричне инсталације,
ПТТ инсталације, кабловске, топлификације,
гасовод и сл.) накнада се плаћа и то за:
– стубове (за НН мрежу, ПТТ, и сл.) у
износу 50 динара по комаду (1 комад
стуба=1 м2), дневно на годишњем нивоу;
– објекте трафо станица, у износу од 500
динара по m², дневно на годишњем нивоу;
– подземне каблове (електро, ПТТ, НН
мрежа, оптичке, далеководи и сл.) у
износу од 3 динара по метру дужном (за
сваки цео или започети метар), дневно на
годишњем нивоу;
– надземне каблове (електро, НН мрежа,
далековод, ПТТ, и сл. ) у износу од 1
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динар по метру дужном (за сваки цео или
започети метар), дневно на годишњем
нивоу;
– типске ормариће + ИПАН уређаје у
износу од 800 динара по комаду, дневно
на годишњем нивоу;
– цевоводе за хидроцентрале у износу од
125 динара по m², дневно на годишњем
нивоу,
– инфраструктурне
инсталације
малиххидроелектрана
(подземни
и
надземни каблови, цевоводи и сл.) у
износу од 5 дин по метру дужном (за
сваки цео или започети метар), дневно на
годишњем нивоу;
Накнаде из претходног става могу се мењати
одлуком Општинског већа.
Висину накнаде за службености које нису
предвиђене овом одлуком одређује Општинско веће.
Члан 8.
Обрачун накнаде врши Општинска управа,
Одељење за финансије и привреду.
Накнада се обрачунава на годишњем нивоу,
најкасније до 15. марта за текућу годину.
Накнада је изворни приход буџета Општине.
Члан 9.
Власник повласног добра одговоран је за
штету коју проузрокује трећим лицима приликом
извођења радова на постављању инфраструктурних
инсталација из чл. 6. ове Одлуке.
Члан 10.
Уколико се службеност конституише на
пољопривредном земљишту, онда се примењују
посебни прописи којима се предвиђа сагласности
надлежног министарства за послове пољопривреде.
Уколико је Општина заједничар са другим
лицима који су сувласници или сукорисници, одна је
потребна сагласност пролаза, односно неки други
доказ о решеним имовинским односима са овим
лицима поводом конституисања службености.
Члан 11.
Накнада се не плаћа у случајевима када се
ради о изградњи објеката линијске инфраструктуре,
за потребе јавних комуналних предузећа и других
јавних предузећа, установа или других облика
организовања, чији је оснивач Општина.
За случајеве из става 1. овог члана,
Општинска управа издаје сагласност за изградњу
линијских
инфраструктурних
објеката,
на
грађевинском земљишту у јавној својини Општине
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Сурдулица, за потребе јавних комуналних предузећа
и других јавних предузећа, установа или других
облика организовања, чији је оснивач Општина
Сурдулица.
Члан 12.
Обвезници плаћања накнаде по овој одлуци
постају и корисници који имају већ конституисано
право службености на основу одлуке надлежног
органа Општине или по неком другом основу, за које
не плаћају накнаду.
Обвезници из ст. 1. овог члана дужни су да у
року од 15 дана, почев од дана ступања на снагу ове
Одлуке, закључе уговор из чл. 5. и 6. ове одлуке.
Уколико се у року из претходног става не
закључи уговор, надлежни орган Општинске управе
доноси решење о висини накнаде на годишњем
нивоу, у складу са чл. 4. ове одлуке.
О жалби на решење одлучује Општинско
веће, као другостепени орган.
Члан 13.
Обвезници плаћања накнаде по овој одлуци
престају бити обвезници плаћања накнаде за
коришћење простора на јавним површинама из чл.
7. ове одлуке, по другом основу.
V ЕВИДЕНЦИЈА О УСПОСТАВЉАЊУ
СЛУЖБЕНОСТИ
Члан 14.
Општинска управа је дужна да примерак
закљученог уговора из члана 5. ове одлуке достави
Правобранилаштву Општине Сурдулица, у року од
15 дана од дана закључења уговора. Општинска
управа је дужна да примерак закљученог уговора из
члана 5. ове одлуке евидентира у градском
географском информационом систему (ГИС), као и
да исти достави Општинској управи, која води
јединствену евиденцију непокретности у јавној
својини Општине.
Уговор из члана 5. ове одлуке представља
правни основ за упис права службености у јавну
књигу о евиденцији непокретности и правима на
њима.
Захтев за упис права из става 3. овог члана по
службеној дужности, подноси Правобранилаштво
Општине Сурдулица.
VI НАЗОР
Члан 15.
Назор над спровођењем одредаба ове одлуке
врши имовинско-правна служба.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБА
Члан 16
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о начину, поступку и критеријумима за
успостављање права службености на грађевинском
земљишту у јавној својини Општине Сурдулица
(“Сл. Гласник Града Врања”, бр. 22/2018).
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број: 436-6/20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
148.
На основу члана 32.став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ( Сл.гл.РС бр. 129/07, 83/14,
101/16 и 47/18 ), члана 20.став 4. Закона о
социјалној заштити („Сл.гл. РС “ бр.24/11) и члана
40. став 1. тачка 6. Статута општине Сурдулица
(„Службени гласник града Врања“ бр. 7/19),
Скупштине општине Сурдулица на седници
одржаној дана 21.02.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о правима из области социјалне
заштите која се финансирају из буџета општине
Сурдулица („Сл.гл.РС“ бр.26/92, „Сл.гл.Пчињског
округа“, бр.10/05 и 20/10, „ Сл.гл. града Врања“,
бр.39/2018 и „Сл.гл. града Врања“, бр. 33/2019),
врши се следећа допуна:
У члану 2. иза алинеје 2. додаје се нова
алинеја која гласи:
- лични пратилац детета.
Исплата ће се вршити из средстава буџета
општине а на основу решења интерресорне
комисије о праву на услугу личног пратиоца детета
и решења Центра за социјални рад у Сурдулици о
признавању права на услугу лични пратилац
детета.“
Члан 2.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број: 114-18/20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
149.
На основу члана 28. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, број 62/2006,65/2008 – др. закон и 41/2009,
112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон ) и члана 40.
став 1. тачка 6. Статута општине Сурдулица,
Скупштина Општине Сурдулица на седници
одржаној дана 21.02.2020. године донела
ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И МЕРЕ
ЗА ЗАШТИТУ ОД СПАЉИВАЊА ОРГАНСКИХ
ОСТАТАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се у циљу заштите
пољопривредног земљишта и имања на територији
општине Сурдулице (у даљем тексту: Општина)
уређује заштита усева и засада на пољопривредном
земљишту од пољске штете и номадске испаше,
заштита пољопривредног
земљишта, опреме и објеката на истом (систем за
наводњавање, противградне станице,грађ-евински
објекти), заштита пољских путева и канала
заодводњавање и наводњавање, као и друга питања
од значаја за заштиту пољопривредног земљишта и
имања натериторији Општине.
Члан 2.
Предмет заштите у смислу ове одлуке су
усеви
и
засади
на
пољопривредном
земљишту,пољопривредно земљиште без обзира на
облик својине, опрема, објекти и пољопривредна
механизација на истом, пољски путеви и канали за
наводњавање и одводњавање.
Под пољопривредним земљиштем у смислу
ове одлуке подразумевају се : њиве, вртови,
воћњаци,виногради, ливаде, пашњаци, трстици и
мочваре, без обзира на облик својине на
територији општине Сурдулица
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Под усевима у смислу ове одлуке
подразумевају се засејане пољопривредне културе
намењене за људску и сточну исхрану и
индустријску прераду.
Под засадима у смислу ове одлуке
подразумевају се воћњаци и виногради.
Под пољским путевима подразумевају се
некатегорисани путеви који повезују парцеле
пољопривредног земљишта.
Под
каналима
за
наводњавање
и
одводњавање подразумевају се канали који се
граниче са парцелама и пољским путевима и служе
за прилив односно одлив воде, а у циљу унапређења
пољопривредне производње.
Под опремом и објектима подразумевају се
рибњаци, грађевински објекти у функцији
пољопривредне
производње,
системи
за
наводњавање,
бунари,
црпне
станице
и
противградне станице.
II МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА,ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА
Члан 3.
У
циљу
заштите
усева
и
засада,
пољопривредног земљишта, опреме и објеката на
истом, пољских путева и канала од пољске штете
забрањено је:
1.уништавање и оштећење усева, садница,
стабала и засада на пољопривредном земљишту
и
пољопривредне
механизације
на
пољопривредним имањима;
2.убирати пољопривредне усеве, плодове, воће
или косити траву на туђем пољопривредном
земљишту;
3.неовлашћено
скупљати
остатке
пољопривредних
производа
на
туђем
пољопривредном земљишту;
4.прелазити
превозним
средством
или
прогонити стоку преко туђег обрађеног или
необрађеног пољопривредног земљишта;
5.правити пешачке прелазе преко туђег
пољопривредног земљишта;
6.вршити испашу стоке на обрадивом
пољопривредном
земљишту
осим
на
сопственом,
7.остављати стоку у пољу без чувара, или
поверити чување стоке лицу које није у стању
њоме да влада, ван ограђеног простора;
8.прогонити стоку преко туђег пољопривредног
земљишта без одобрења власника, односно
корисника;
9.бацати разне биљне остатке, смеће и разне
отпатке, грађевински шут, као и лешеве
угинулих животиња и други отпад у чврстом и

Уторак,17.март.2020.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

течном стању на своју или туђу њиву, јавнипут,
канале за наводњавање и одводњавање и друге
водене токове;
10.спаљивати органске остатке после жетве
усева на пољопривредном земљишту,
11.оштетити усеве или засаде на суседној
парцели приликом вршења послова обраде
земљишта, убирања усева и плодова и заштите
биља хемијским средствима;
12.преоравати, сужавати, прекопавати, засипати
и затрпавати пољске путеве, пашњаке, утрине,
стазе, насипе, јарке или канале у пољу;
13.остављати или заоравати употребљене
пластичне масе у виду фолија, амбалаже и
слично,као и других тешко разградивих
материјала, на пољопривредном земљишту,
пољским путевима и каналима;
14.испуштати и одлагати опасне и штетне
материје на пољопривредном земљишту и
каналима за наводњавање и одводњавање;
15.непрописно садити воћне и шумске врсте
близу граничне линије суседних парцела.
IV МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД СПАЉИВАЊА
ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА НА
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ
Одредом члана 28. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту прописано је да је
забрањено спаљивање органских остатака после
жетве усева на пољопривредном земљишту. У циљу
заштите од спаљивања органских остатака на
пољопривредном
земљишту
кoрисници
пoљoприврeднoг зeмљиштa дужни су дa: одржавају и уређују пољопривредне површине,
међе и пољске путеве;- пољске путеве одржавају
тако са су проходни за пролаз ватрогасних возила;благовремено уклањају све биљне остатке са
пoљoприврeднoг
зeмљиштa;спречавају
затрављивање
пoљoприврeднoг
зeмљиштa
вишегодишњим коровима и растињем.
V ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОЉСКЕ
ШТЕТЕ
Члан 4.
На захтев оштећеног лица врши се процена
пољске штете.
Захтев за процену пољске штете подноси се
Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија се састоји од 2 сталних чланова
различитог профила пољопривредне струке
(ратарства, сточарства, зашите биља, воћарства,
виноградарства и сл.) и једног променљивог
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члана,представника Савета Месне заједнице на
чијем је подручју причињена штета, који ће
учествовати у раду Комисије, према месној
надлежности.
Чланове Комисије именује Општинско веће на
период од четири године.
Актом о именовању чланова Комисије
одређује се и висина накнаде за њен рад.
Члан 5.
Комисија је дужна да у складу са поднетим
захтевом за процену пољске штете изађе на место
настанка штете и о томе сачини записник.
Власник, односно корисник пољопривредног
земљишта којем је штета причињена и лице којеје
одговорно за учињену штету може да присуствује
раду Комисије.
Записник о процени пољске штете садржи: дан
и час вршења процене, основне податке о
идентитету оштећеног и починиоца, чињенични
опис радње (време, место и начин извршења
радње)и стручну процену настале штете исказану
вредносно или количински.
Записник садржи и доказе о начину вршења
процене штете (фотографије, стручно образложење,
прорачуне и сл).
Комисија доставља записник оштећеном лицу.
Члан 6.
Власници,
односно
корисници
пољопривредног земљишта могу само путем суда
остварити право на накнаду за причињену штету на
њиховом земљишту.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Надзор над спровођењем ове Одлуке и аката
донетих на основу ове Одлуке врши Општинска
управа Општине Сурдулица преко органа
надлежаног
за
послове
пољопривреде
и
водопривреде
Надлежни орган о утврђеном стању на
терену по потреби информише Министарство
пољопривреде и шумарства и водопривреде и друге
надлежне државне органе.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број: 320-10/20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
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150.
На основу члана 6. и 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, бр.
62/06 , 47/11, 93/12 ,99/13- усклађени дин.изн.,
125/14 – усклађени дин.изн. , 95/15 – усклађени дин
изн., 83/16 , 91/16- усклађени дин изн.,104/16 –
др.закон и 96/17 – усклађени дин.износ) и члана 40.
, став 1., тачка 3. и 6. Статута општине Сурдулица (
„Сл.гласник града Врања“ 7/19) ,Скупштина
општине Сурдулица, на седници одржаној дана
21.02.2020.године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O ОСЛОБАЂАЊУ
ПЛАЋАЊА КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ
ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Члан 1.
У Одлуци о o ослобађању плаћања камате на
доспеле обавезе по основу локалних јавних прихода
за физичка лица и предузетнике („Сл.гласник града
Врања, бр. 18/19, 24/19 и 33/19.“), у члану 1. брише
се " до 15.02.2020.године“ и замењује са “ до
15.05.2020.године”.
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O ОСЛОБАЂАЊУ
ПЛАЋАЊА КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ
ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ЗА ПРАВНА ЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о o ослобађању плаћања камате на
доспеле обавезе по основу локалних јавних прихода
за правна лица („Сл.гласник града Врања“,
бр.33/19), у члану 1. брише се " до
15.02.2020.године“
и
замењује
са
“
до
15.05.2020.године”.
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном гласнику града
Врања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број: 433-10/20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
152.

Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном гласнику града
Врања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број: 433-9/20-01

На основу чл.115. става 2. и члана 116. става
5, става 13. и става 15. , члана 117. става 1. , става 3.
тачке 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.др.закон и 47/2018), и чл.40.став 1. тачка 73. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања „,бр. 7/19),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 21.02.2020.год, донела је

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
151.
На основу члана 6. и 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, бр.
62/06 , 47/11, 93/12 ,99/13- усклађени дин.изн.,
125/14 – усклађени дин.изн. , 95/15 – усклађени дин
изн., 83/16 , 91/16- усклађени дин изн.,104/16 –
др.закон и 96/17 – усклађени дин.износ) и члана 40.
, став 1., тачка 3. и 6. Статута општине Сурдулица (
„Сл.гласник града Врања“ 7/19) ,Скупштина
општине Сурдулица, на седници одржаној дана
21.02.2020.године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ“
У БЕЛОМ ПОЉУ
I
У Решењу о именовању чланова школског
одбора у основној школи „Пера Мачкатовац“ у
Белом Пољу („Сл.гл.Града Врања“ бр.7/19), врши
се следећа измена, у
ставу I. у алинеји 1:
- у тачки 1. „Милица Димитријевић“ из
Сурдулице, ул. Томе Ивановића бр.80
разрешава се дужности члана школског
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одбора, а „Данијела Стојилковић“ из с.
Прекодолце бр.30, Владичин Хан именује се
за члана.

активности у области заштите и унапређења
животне средине на територији општине
Сурдулица.

II
У свему осталом Решење остаје неизмењено.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања.

2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма,
у укупном износу од 30.500.000,00 динара,
финансираће се из:
- Прихода из буџета општине Сурдулица као
и
- других извора у складу са законом,

III
Решење доставити: Именованима, школи
“Пера Мачкатовац” у Белом Пољу, приложити уз
седнички материјал, и архиви ради евиденције.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у
управном поступку и против њега се може
покренути управни спор пред Управним Судом Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана пријема
решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број: 022-1/20-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
153.
На основу члана 68. и 100. Закона о заштити
животне средине („Сл.гл.РС“ бр.135/04,36/09, 36/09др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС, и 14/16,
76/18 и 95/18-др.закон), члана 40. став 1. тачка 29.
Статута Општине Сурдулица („Сл.гл.Града Врања“
бр. 7/19, Одлука о отварању Буџетског фонда за
заштиту животне средине („Сл.гласник Града
Врања“
бр.36/16), Закона о накнадама за
коришћење јавних добара („Сл.гл.РС“,бр.95/148) по
прибављеној сагласности Министарства заштите
животне средине Републике Србије бр. 401-0000204/2020-02 од 10.02.2020. године, Скупштина
Општине Сурдулица на седници одржаној дана
21.02.2020. године, доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2020. ГОДИНЕ
1. Овим Програмом утврђује се намена и
начин
коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине општине
Сурдулица
(у даљем тексту: Фонд)
планираних у буџету општине Сурдулица за
2020.годину, намењених за реализацију
планова, програма, пројеката и других

3. Обавезе по склопљеним уговорима за
реализацију програма и пројеката-које су
доспеле у 2019.години, а нису исплаћене
пружаоцима услуга и
Обавезе за које је спроведен поступак
јавних набавки или се спроводи поступак
јавних набавки, а склапање уговора и
реализација се очекује у 2020 .години,
програми и пројекти који су планирани
Програмом
коришћења
средстава
за
2019.годину, а реализоваће се у 2020.години.
4. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма,
у складу са обавезама локалне
самоуправе
утврђених законима из области заштите животне
средине, користиће се
наменски
за
финансирање:
3.1.
Подстицајних,
превентивних
и
санационих програма и пројеката;
3.2. Програма и пројеката праћења стања
животне средине (мониторинг);
3.3. Програма заштите и развоја заштићених
природних добара;
3.4. Програми и пројекти у вези управљања
отпадом;
3.5. Научноистраживачких програма и
пројеката;
3.6. Едукације и јачања свести о потреби
заштите животне средине;
3.7. Информисање и објављивање података о
стању животне средине;
3.8. Других активности од значаја за заштиту
животне средине;
3.9. Трошкове реализације програма;
3.1. Подстицајни, превентивни и санациони
програми и пројекти
Планира се реализација пројеката и програма који
се односе на:
- имплементација Програма озелењавања,очување и
унапређење зеленила у функцији заштите животне
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средине на територији Општине Сурдулица
(формирање нових зелених пвршина, дрвореда,
замена недостајућих садница из реконструисаних
улица)
- уништавање амброзије на урбаном делу територије
општине Сурдулица, као и приградским насељима
где је густина становништва највећа, у циљу
заштите и очувању животне средине,
- ажурирање Локалног катастра извора загађења
животне средине,
-извештај о стању животне средине за 2020.године
на територији општине,
- заштита животне средине и управљање отпадом,
- мере заштите животне средине које се предузимају
ради спречавања угрожавања животне средине и
здравља људи у ванредним ситуацијама изазване
хемијским удесом,
пројектно и конкурсно финансирање и
суфинансирање пројеката и програма организација
цивилног друштва, невладиних организација и
Јавних предузећа из области заштите животне
средине
- чврст отпад , стање, проблеми., перспективе,
- управљање комуналним системом и заштита
животне средине,
-загађивање и заштита вода,
-економско
еколошки
ефекти
технологије
компостирање као механизам чистог развоја,
- човек и животна средина,
- заштита и одрживо коришћење шума,
- Програм, акциони и санациони план заштите
животне средине општине Сурдулица,
- друге потстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте за чијoм се реализацијом укаже
потреба.
За
реализацију
наведених
програма
потписаће се уговори са надлежним јавним
преузећима,
невладиним
организацијама,
овлашћеним стручним и научним организацијама и
установама, након спроведеног
одговарајућег
поступка, а све у складу са обавезама проистеклим
из Закона о заштити животне средине и осталих
прописа из области заштите животне средине.
3.2. Програма и пројеката праћења стања
животне средине (мониторинг)
Планира се реализација законом утврђених обавеза
локалне самоуправе у области мониторинга, као и
других програма и пројеката праћења стања
животне средине:
-праћење квалитета ваздуха,
-праћење нивоа комуналне буке,
-праћење квалитета површинских вода,
-праћење квалитета отпадних вода,
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-праћење квалитета земљишта,
-праћење нивоа нејонизујућих зрачења,
-мониторинг воде за пиће јавних чесама на
територији општине Сурдулица
-категоризација и караткеризација отпада
градског сметлишта,
-мерење у ванредним ситуацијама које су
настале као последица хемијског удеса,
-израда краткорочног акционог плана
квалитета ваздуха на територији општине
Сурдулица,
За реализацију наведених програма и
пројеката закључиће се уговори са овлашћеним
стручним и научним организацијама и установама, а
у складу са законским прописима из области
заштите животне средине.
3.3. Програма заштите
заштићених природних добара

и

развоја

-Актом Владе Републике Србије Власинско језеро и
његова околина стављено је под заштитом као
предео изузетних одлика под именом „Власина“ и
утврђено је за заштићено природно добро I
категорије (Предео изузетних одлика „Власина“).
У 2020. години ће се разматрати
планови
управљања над заштићеним природним добрима,
као и израда годишњих програма управљача и
финансирање
или суфинансирање реализација
приоритетних програмских активности, а на основу
конкретних пројеката и програма понуђених од
стране управљача
или корисника заштићеног
подручја.
3.4. Програми
управљања отпадом

и

пројекти

у

вези

-У складу са Законом о управљању отпадом
(Сл.гл.РС“,бр.36/09, 88/10 и 14/16)
јединица
локалне самоуправе планира реализацију пројеката
и програма који се односе на:
- Чишћење дивљих депонија са територије општине
Сурдулица и чишћење корита речних токова,
потока, канала-од комуналног отпада, шибља и
растиња,
- Набавка канти запремина 120л и контејнера
1,1м3,као и стубних металних канти, набавка солоканти
- Имплементација активности наведених у Плану
управљања отпадом,
- Подстицање смањења настајања и одвојеног
сакупљања отпада, рециклажа и поновна употреба
отпада, набавка опреме за сакупљање отпада,
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За реализацију наведених програма и пројеката
закључиће се уговори са овлашћеним стручним и
научним организацијама и установама, а у складу са
законским прописима из области заштите животне
средине.
3.5. Научноистраживачких програма и
пројеката
-Суфинансираће се научно-истраживачки пројекти
из области животне средине за које постоји потреба
и интерес да се реализују на територији општине
Сурдулица, а који дају применљиве научне
резултате у краћем временском периоду, уз
конкретна решења која доприносе заштити и
унапређењу животне средине на територији
општине Сурдулица.
На основу посебног акта председник општине
Сурдулица , а зависно од потреба општине
финансираће се или суфинансирати научноистраживачки пројекти из области животне средине
чији резултати и решења омогућавају решавање
приоритетних проблема и доприносе заштити и
унапређењу животне средине на територији
општине Сурдулица.
3.6. Едукације и јачања свести о потреби
заштите животне средине
-Пропагандне активности, штампање стратешких
докумената и сарадња са васпитно-образовним,
научним установама, јавним предузећима и другим
установама и организацијама у циљу реализације
пројеката везаних за еколошку едукацију и
финансирање активности Службе
за заштиту
животне средине, која ће самостално или у
сарадњи са другим субјектима, организовати или
учествовати
у
предавањима, семинарима,
трибинама,
скуповима,
манифестацијама,
акцијама из области заштите и унапређења
животне средине и обележавању значајних
датума и догађаја такозвани Еколошки календар
(обухвата све важније догађаје из области заштите
животне средине).
3.7.
Информисање
и
објављивање
података о стању животне средине
-Oдржавање и иновирање Интернет презентације
општине Сурдулица, a у циљу
редовног,
благовременог,
и објективног обавештавања
јавности о стању животне средине, (извештај) као и
обавештењу јавности о стању животне средине
путем средствима јавног информисања mass-medie,
www, f.book...
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3.8. Других активности од значаја за
заштиту животне средине
- Реализација
пројеката решавања проблема
отпадних вода на територији општине, као и замена
постојећих мрежа каналзационих система на
територији општине Сурдулица,
- Набавка садница за озелењавање и уређење јавних
и зелених површина,
- Повремене циљане контроле загађења животне
средине на територији општине Сурдулица ради
ефикаснијег рада
општинске
инспекције за
заштиту животне средине и циљаних ненајављених
контрола загађења животне средине (буком,
аерозагађењем, отпадним водама, нејонизујућим
зрачењем и сл.), по потреби, део Програма се
резервише за ову намену,
-измирење доспелих обавеза из претходне године;
- обезбеђење суфинансирања за учешће на
међународним и домаћим конкурсима из области
заштите животне средине;
- набавка потребних материјала и опреме неопходне
за спречавање или отклањање последица које утичу
на заштиту животне средине,
- набавка потребног
материјала , опреме и
средстава за рад инспекције за заштиту животне
средине,
- реализација
пројеката решавања проблема
отпадних вода на територији општине, као и замена
постојећих мрежа каналзационих система на
територији општине Сурдулица,
- чишћење канала и корита водотокова од отпада,
- одржавање, чишћење система за пречишћавање
отпадних вода
- чишћење канала који служе за прихват
атмосферских вода на територији општине
Сурдулица,
- пошумљавање и нега засада на територији
општине Сурдулица,
3.9. Трошкове реализације програма
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току
буџетске године не остварују у планираном износу
расходи ће се остваривати по приоритетима које
утврди Председник општине Сурдулица и то:
обавезе утврђене законом и раније преузете
уговорне обавезе.
У циљу рационалног коришћења финансијских
средстава,
Решењем
Председника
општине
Сурдулица у тачки 3., могу се вршити промене у
намени финансијских средстава.
5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се
увећају за износ неутрошених, наменских средстава
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пренетих из претходне године и за износ донација и
прихода из других извора, која ће се користити у
складу са овим програмом.
6. Одељење за Привреду и финансије и Одељење за
урбанизам, стамбенокомуналне, грађевинске и
имовинско-правне послове
Општинске управе
општине
Сурдулица
вршиће финансирање
пројеката на основу уговора или споразума о
финансирању или суфинансирању животне средине,
као и стручне и административно техничке послове
за реализацију истих, а одобрење за финансирање
сваког појединачног програма или пројекта
одобрава Председник општине Сурдулица, ако су
у сагласности са предложеним Програмом
коришћења средстава за 2020.годину.
7. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,
грађевинске и имовинскоправне послове
Општинске управе општине Сурдулица вршиће
избор и надзор Програма и Пројеката и подносиће
пријаве пројеката код Фонда за заштиту животне
средине.
8. На крају периода 01. јануар - 31. децембар
2019.године, уколико буду неискоришћена средства
Буџетског фонда преносе се у наредну годину и
распоређује
у програму коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Сурдулица за 2020.годину у складу са
чланом 10. Одлуке о отварању Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Сурдулица.
9. Пријаве програма и пројеката за финансирање на
основу расписаног Јавног конкурса достављаће се
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,
грађевинске и имовинско- правне послове
Општинске управе општине Сурдулица а комисија,
коју формира Председник општине Сурдулица , ће
вршити избор програма и пројеката,
ако су у
сагласности
са
предложеним
Програмом
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2020. годину. Комисија за избор
програма и пројеката биће састављена од чланова
Општинске управе општине Сурдулица.
10. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне,
грађевинске и имовинскоправне послове
Општинске управе Сурдулица може бити наручилац
израде програма или пројекта за финансирање, по
одобрењу председника општине Сурдулица, или по
потреби расписати јавни позив за финансирање или
суфинансирање програма и
пројеката који су
од интерес за општину.
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11. Овaј Програм ступа на снагу даном доношења
а објавиће се
у «Службеном гласнику града
Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број: 415-1/20-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
154.
На основу члана 55. Закона о водама
(„Сл.гл.РС“ бр. 30/10,93/12,101/16, 95/2018 и
95/2018-др.закон), члана 29. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама ( „Сл.гл.РС“ бр. 87/2018), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“ , бр.
129/07, 83/14-др закона ,101/16-др закона и 47/2018),
члана 40. став 1. тачка 34. Статута општине
Сурдулица („Сл.гл. града Врања“ 7/2019), и
мишљења
ЈВП „Србијаводе“ Београд ВПЦ
„Морава“ Ниш број 629/1 од 30.01.2020. године,
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 21.02.2020.год. донела је,
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава
на водама II реда на територији општине Сурдулица
за 2020. годину.
2. Оперативни план је саставни део закључка.
3. Закључак објавити у Службеном гласнику Града
Врања.
4. Закључак доставити
Одељењу за ванредне
ситуације Врање , Одељењу за финансије и
привреду, приложити уз седнички материјал и
архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
21.02.2020.године, број: 325-2/20-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
Општинско веће општине Сурдулица, седнициа
одржана дана 24.01.2020. године.
155.
На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ( Службени гласник РС бр.21/2016),
Одлуке о одређивању матичних подручја за која се
воде матичне књиге на територији општине
Сурдулица број 20-51/19-02 од 27.09.2019.године,
члана 70.став 1. тачка 22. Статута општине
Сурдулица ( Сл.Гл.Града Врања бр.7/19), члана 15.
тачка 11. Одлуке о Општинском већу општине
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Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.5/2010) и члана 2. став 1.
тачка 11. Пословника о раду Општинског већа
општине
Сурдулица
(Сл.Гл.ПО
бр.34/2008),
Општинско веће општине Сурдулица, на седници
одржаној дана 24.01.2020. године, усваја
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
Члан 1.
У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине
Сурдулица
број
110-5/19-01
од
18.04.2019.године врше се следеће измене и допуне:
1. У члану 23. тачки 5. уместо текста “Послови
матичара за матично подручје Сурдулица и послови
администратора, Звање: млађи саветник, број
службеника: 1” треба да стоји “Послови матичара за
матично
подручје
Сурдулица
и
послови
администратора,
Звање:
саветник,
број
службеника:1”.
2. У члану 23. тачки 6. уместо текста “Послови
заменика матичара за матично подручје Сурдулица
и матично подручје Клисура, Звање: млађи
саветник, број службеника: 1”, треба да стоји
“Послови заменика матичара за матично подручје
Сурдулица, Звање: саветник, број службеника: 2”.
3. У члану 23. тачка 7. се брише.
4. У члану 23. тачки 8. уместо текста “Послови
заменика матичара ван матичног подручја
Сурдулица – матично подручје Власина Рид и
матично подручје Власина Округлица, Звање: виши
референт, број службеника: 1”, треба да стоји
“Послови матичара за матично подручје Власина
Рид, Звање: виши референт, број службеника: 1”.
5. У члану 23. тачки 9. уместо текста “Послови
заменика матичара ван матичног подручја
Сурдулица – матично подручје Божица, Звање: виши
референт, број службеника: 1”, треба да стоји
“Послови заменика матичара за матично подручје
Власина Рид, Звање: виши референт, број
службеника: 1”.
6. У члану 23. тачки 10. уместо текста “Послови
заменика матичара ван матичног подручја
Сурдулоица – матично подручје Сувојница и
Јелашница, Звање: сарадника, број службеника: 1”,
треба да стоји “Послови матичара за матично
подручје Јелашница, Звање: сарадник, број
службеника 1”.
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7. У члану 23. тачки 19, уместо текста “Послови
пријемне канцеларије, Звање: млађи саветник, број
службеника: 1”, треба да стоји “Послови пријемне
канцеларије, Звање: саветник, број службеника: 1”.
8. У члану 23. тачки 27. у “Опису посла” иза првог
става додаје се други став који гласи: “Води
поступак и припрема решења за издавање
водопривредних
услова,
водопривредних
сагласности и водопривредних дозвола за изградњу,
проширење и реконструкцију сеоских водовода.
Води поступак издавања водопривредних услова за
сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у
кориту реке за велику воду и на обали. Припрема
нацрте одлука за потребе Скупштине и њених
органа, предлаже мере за решавање одређених
проблема из области пољопривреде и водопривреде.
Води поступак за издавање решења о промени
намене пољопривредног земљишта у државној
својини. Обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења и начелника Општинске
управе.”
Члан 2.
У свему осталом Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине
Сурдулица
број
110-5/19-01
од
18.04.2019.године, остаје непромењен.
Члан 3.
Правилник о изменама и допунама
правилника о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине
Сурдулица ступа на снагу даном усвајања од стране
Општинског већа општине Сурдулица.
Члан 4.
Правилник објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 24.01.2020.године, број: 110-1/20-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.
Општинско веће општине Сурдулица, седнициа
одржана дана 20.02.2020. године.
156.
На основу на основу члана 48.став 3, члана
49.став 2., и члана 98. Закона о запосленима у
Аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл.гл.РС“ бр. 21/16, 113/2017, 95/2018
и 113/2017 – други закон), члана 46. става 1. тачке 7.
и члан 56. став 3. Закона о локаној самоуправи

432-Страна -Број -8-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

(„Сл.гл.РС бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 –
др.закон и 47/2018), члана 70. став1. тачка 15. и
члана 87. Статута општине Сурдулица( „ Сл.гл.града
Врања „ , бр. 7/19) , члана 15. тачка 7. Одлуке о
општинском већу општине Сурдулица („Сл.гл.града
Врања бр. 5/10“) и члана 2. став 1. тачка 7.
Пословника о раду општинског већа општине
Сурдулица
(„Сл.гл.Пчињског
Округа
бр.
34/08“),Општинско веће општине Сурдулица на
седници одржаној дана 20.02.2020.год. донело је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ-СЛУЖБЕНИКА НА
ПОЛОЖАЈУ
1.ЈАСМИНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник,
из Сурдулице разрешава се функције
заменика
начелника Општинске управе-службеника на
положају општине Сурдулица, због истека времена
на који је постављена.

Уторак,17.март.2020.године.

157.
На основу на основу члана 48.став 3, члана
49.став 2., члана 98. и члана 99. став 1. Закона о
запосленима у Аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.
21/16, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – други закон),
члана 46. става 1. тачке 7. и члан 56. став 3. Закона
о локаној самоуправи („Сл.гл.РС бр. 129/07, 83/2014
– др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 70.
став1. тачка 15. и члана 87. Статута општине
Сурдулица( „ Сл.гл.града Врања „ , бр. 7/19) , члана
15. тачка 7. Одлуке о општинском већу општине
Сурдулица („Сл.гл.града Врања бр. 5/10“), члана 2.
став 1. тачка 7. Пословника о раду општинског већа
општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског Округа бр.
34/08“), и Одлуке о избору кандидата бр.111-1/1901 од 24.01.2020.год.,Општинско веће општине
Сурдулица
на
седници
одржаној
дана
20.02.2020.год. донело је

2.Решење ступа на снагу даном доношења. Решење
објавити у Службеном гласнику града Врања.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ-СЛУЖБЕНИКА НА
ПОЛОЖАЈУ

Образложење
Општинско веће општине Сурдулица на
седници одржаној дана 22.01.2015.године донело је
Решење о постављењу заменика начелника
општинске
управе
број
111-1/15-01
од
22.01.2020.године којим је Јасмина Марковић
постављена за заменика начелника Општинске
управе на временски период од 5 година.

1.ЈАСМИНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник,
из Сурдулице поставља се за заменика начелника
Општинске
управе-службеника
на
положају
општине Сурдулица.
• Именована се поставља за заменика начелника
Општинске управе-службеника на положају на
временски период од 5 година.

Обзиром да је период на који је именована
постављена протекао, одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.
Против овог Решења није допуштена жалба,
али се може покренути управни спор тужбом у року
од 30 дана од дана пријема решења пред Управним
Судом.
Решење доставити: Јасмини Марковић,
Одељењу за општу управу и јавне службекадровској служби, Одељењу за финансије и
привреду, приложити уз седнички материјал и
архиви ради евиденције.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 20.02.2020.године, број: 112-71/20-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.

2.Решење ступа на снагу даном доношења. Решење
објавити у Службеном гласнику града Врања.
Образложење
Општинско веће општине Сурдулица
расписало је оглас о јавном конкурсу за постављење
(попуњавање положаја) Заменика начелника
Општинске управе, на период од 5 година Одлуком
бр. 111-1/19-01 од 15.12.2019.године, објављен у
дневним новинама “Данас” од 28.-29.12.2019.године
и на интернет презентацији општине Сурдулица.
Општинско веће је Решењем број 111-1/19-01 од
15.12.2019.године о образовало конкурсну комисију
за спровођење изборног поступка за попуњавање
положаја – Заменика начелника општинске управе.
Након спроведеног поступка од стране
конкурсне комисије, Општинско веће је донело
Одлуку о избору кандидата за Заменика начелника
Општинске управе-службеника на положају Јасмине
Марковић, бр. 111-1/19-01 од 24.01.2020. године.
Чланом 48. ставом 3. Закона о локалној
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самоуправи предвиђено је: “У јединици локалне
самоуправе и градској општини , положаји у смислу
овог закона су радна места начелника градске ,
општинске, односно управе градске општине и
њихових заменика”.
Чланом 49. ставом 2. Закона о запосленима у
Аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе предвиђено је “градско, односно
општинско веће (у даљем тексту Веће: поставља и
разрешава начелника управе и заменика начелника
управе”.
Имајући у виду напред наведено одлучено је
као у диспозитиву овог Решења.
Против овог Решења није допуштена жалба,
али се може покренути управни спор тужбом у року
од 30 дана од дана пријема решења пред Управним
Судом.
Решење доставити: Јасмини Марковић,
Одељењу за општу управу и јавне службекадровској служби, Одељењу за финансије и
привреду, приложити уз седнички материјал и
архиви ради евиденције.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 20.02.2020.године, број: 111-1/19-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.
158.
На основу члана 70. став 1. тачка 22. Статута
општине Сурдулица (“Сл.гл.Пчињског округа”
Града Врања ,бр.7/19, члана .69., 70. и 23. Закона о
заштити животне средине („Сл.гл.РС“ бр.135/04 ,
36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС,
14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), члана 5. Одлуке о
приступању континуалној контроли и праћењу
стања животне средине (мониторинг) на територији
општине Сурдулица (“Сл.гл.града Врања” бр.5/10),
Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(“Сл.гл.РС”, бр. 95/148 ), чл.15. Тачка 11. Одлуке о
Општинском
већу
општине
Сурдулица
(“Сл.гл.града Врања” бр.5/10), члана 2. став 1. тачка
11. Пословника о раду Општинског већа општине
Сурдулица (“Сл.гл.Пчињског округа” бр.34/08)
Општинско веће општине Сурдулица на седници
одржаној дана 20.02.2020.године, доноси
ПРОГРАМ
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И
ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ
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I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Програм праћења и контрола квалитета вода
на територији општине Сурдулица спроводи се ради
оцене стања квалитета вода, а у циљу заштите
здравља становништва,као и сагледавања ефеката
предузетих мера за смањење степена загађености
вода и утицаја загађивача на њихов квалитет на основу чега се процењује утицај и ризик коришћења
вода на здравље корисника, а уједно представљају и
један од индикатора стања животне средине.
Загађење вода и проблеми везани за
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 Сурдулица и то: Врле
реке.
II
ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ спровођења Програма је заштита вода
и подразумева скуп мера и активности којима
се квалитет површинских в о д а штити и
унапређује ради:
1)
очувања живота и здравља људи;
2)
смањења загађења и спречавања
даљег погоршања стања вода;
3)
обезбеђења нешкодљивог и несметаног
коришћења вода за различите намене и
4)
заштите
водних
и
приобалних
екосистема
и
постизања стандарда
квалитета животне средине у складу са
прописом којим се уређује заштита животне
средине и циљеви животне средине.
Контрола квалитета отпадних вода на
територији општине Сурдулица вршиће се у складу
са важећим законским и другим прописима, ради
испитивања квалитета отпадних вода која потичу из
индустријских објеката у индустријској зони, као и
испитивање отпадних вода из постројење за
пречишћавање отпадних вода Отпадне воде које
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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.
Река Врла је најзначајнија река
на
територији општине Сурдулица. Неконтролисано
испуштање отпадних вода без претходне прераде
проузрокује загађење овог водотока. У реци врла се
уливају отпадне воде из индустрије као и отпадне
воде сеоских насеља без претходног пречишћавања.
Те стим река Врла и њене притоке су угрожене
отпадним водама различитог порекла и састава која
све чешће губи своје природне карактеристике. Моћ
самопречишћавања реке услед толиког оптерећења
отпадним материјалом полако опада, деградира се
њен квалитет,
те се она временом не може
користити за одређене сврхе за које се раније
користила.
Загађења реке Врле
Отпадне воде из канализације и индустрије,
дивље депоније на којима завршавају чак и
медицински отпад и отпад из кланица, највећи су
загађивачи
реке
Врле..
Реку Врла посебно угрожава и илегално и
неконтролисано ископавање песка и шљунка, због
чегa је корито у неким деловима продубљено и за
десетак метара.
Осим што загађује реку и околину, отпад,
некад, може да буде веома опасан по људе.
III
МОНИТОРИНГ ВОДА
Mониторинг је основа за добијање
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 реке Врле вршило би
се на следећим мерним местима:
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Река Врла у близини МУП Сурдулица,
Река Врла код индустријске зоне (Самоков),
Река Врла код постројења за пречишћавање
отпадних вода пре и после уласка у
постројење
Река Романовска код градске апотеке
Река Врла код сумаренског моста,
Испитивање квалитета отпадних вода
вршило би се на следећим мерним местима:
1.отпадне воде са локације бензинске
станице Универзал насеље Алакинце Сурдулици
пре упуштања у канализациону мрежу или
реципијент,,
2.отпадне воде после изласка из Медицине
Рада Бело Поље Сурдулица,
3.отпадне воде из индустријских објеката
(Кнауфинсулатион),а
пре
упуштања
у
канализациону мрежу или реципијент,
Динамика узорковања подразумевала би
квартално (сезонско) испитивање.
У периоду првог квартала – првог
тромесечја (мај, јун, јул) испитивање ће се вршити у
једном од ова три месеца, у периоду другог
квартала – другог тромесечја (август, септембар и
октобар) испитивање ће се вршити у једном од ова
три месеца, у периоду трећег квартала – трећег
тромесечја (новембар, децембар и јануар)
испитивање ће се вршити у једном од ова три
месеца и у периоду четвртог квартала – четвртог
тромесечја (фебруар, март и април) испитивање ће
се вршити у једном од ова три месеца, а сви
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
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- 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

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
проток
отпадне воде
на
изливу
(л/с)
ОД - ДО

Отпадне воде које Остале
садрже
опасне воде
компоненте

Једанпут
у
три
месеца

3

Једанпут у
четри
месеца

1 - 50

5

50 - 100

6

Једанпут
у
два
месеца

4

Једанпут у
три
месеца

100 - 500

12

Једанпут
месечно

6

Једанпут у
два
месеца

- МПН колиформних бактерија

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),
• 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,

површинске

Годишњи Фреквен Годишњи Фреквенц
број
ција
број
ија
узорака
испитива узорака
испитива
ња
ња

БАКТЕРИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ

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.
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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 водотока реке Врле и Романовске реке и квалитет отпадних
вода , достављао би се заједно са последњим извештајем у 2019.години.
У случају појаве акцидентног загађења,
узорковање и извештавање вршило би се одмах.
Приликом достављања извештаја биће
описана методологија узорковања, мерна опрема и
методологија обраде података. Резултати ће бити
приказани табеларно, графички и текстуално
објашњени, са закључком о стању на локацијама
које су предвиђене Програмом.
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Извештаје је потребно доставити у два
примерка у писаној форми и у електронској форми.
VI
ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења квалитета
површинских и отпадних вода на територији
општине Сурдулица за 2020. 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 Сурдулица за 2020. годину, од
стране Општинског већа општине Сурдулица;
II фаза –
Избор
овлашћене
стручне
организације
за
реализацију
Програма
и
потписивање уговора.
III фаза Реализација Програма од стране
изабране овлашћене стручне организације
VII
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг површинских и отпадних вода
на територији општине Сурдулица , на мерним
местима одређеним Програмом јединице локалне
самоуправе
финансираће
се
из
средстава
предвиђених Програмом коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Сурдулица који се доноси посебно за сваку
годину.
VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Програм ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 20.02.2020.године, број: 501- 6 /20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.
159.
На основу члана 70. став 1. тачка 22.,
Статута општине Сурдулица (“Сл.гл. Града Врања
”,бр.7/19, члана .69. , 70. и 22. Закона о заштити
животне средине („Сл.гл.РС“ бр.135/04 , 36/09др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16,
76/18 и 95/18-др.закон), члана 5. Одлуке о
приступању континуалној контроли и праћењу
стања животне средине (мониторинг) на територији
општине Сурдулица (“Сл.гл.града Врања” бр.5/10),
Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(“Сл.гл.РС”, бр. 95/148 ), чл.15. Тачка 11. Одлуке о
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Општинском
већу
општине
Сурдулица
(“Сл.гл.града Врања” бр.5/10), члана 2. став 1. тачка
11. Пословника о раду Општинског већа општине
Сурдулица (“Сл.гл.Пчињског округа” бр.34/08)
Општинско веће општине Сурдулица на седници
одржаној дана 20.02.2020. године, доноси
ПРОГРАМ
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА
2020.ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Земљиште је танак растресити површински
слој земљине коре настао дуготрајним узајамним
деловањем матичне стене (геолошке подлоге),
климе (макро, мезо и микроклиме) и живих бића
(биљака, животиња и микроорганизама). Убраја се у
условно обновљиве ресурсе с обзиром на дуготрајне
процесе настанка и развоја.
Земљиште
се
одликује
плодношћу,
односно
присуством
супстанци (воде, минералних и органских материја,
кисеоника) које су неопходне за раст и развиће
биљака. Омогућујући примарну продукцију у
терестричним екосистемима, земљиште обезбеђује
око 90% хране за човечанство и представља услов
опстанка живог света на земљи. Из тог разлога
неопходно је одржавати његове функције и квалитет
До
загађења
земљишта
долази
из
локализованих извора и дифузно – преко
атмосферских и подземних вода. Локално загађење
је
заступљено
у
подручјима
интензивне
индустријске
активности,
неадекватних
одлагалишта отпада, као и на местима хемијских
акцидената. Неодговарајуће одлагање и акцидентно
испуштање токсичних и опасних материја, углавном
услед
пољопривредних
и
индустријских
активности, води ка загађивању земљишта. Услед
наведених активности земљишта могу бити у
великој мери загађена тешким металима, који су
токсични и не могу се разорити него само превести
у облике који нису доступни организмима.
Једна од мера очувања квалитета земљишта
је праћење присуства загађујућих материја,
мапирање подручја оптерећених загађујућим
материјама, а све у циљу предузимања адекватних
мера заштите.
Локалитети узорковања и испитивања
земљишта обухватају земљишта различите намене:
подручја за рекреацију, околину осетљивих зона,
као и подручја у близини индустријских објеката.
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II
ЦИЉ КОНТРОЛЕ
Земљиште је релативно стабилан систем и
промене његових особина под утицајем природних
фактора одвијају се веома споро. Са друге стране,
човек у процесу привредног развоја, разним активностима утиче на његову деградацију. Као такво,
земљиште захтева посебну и сталну бригу.
Праћење квалитета земљишта неопходно је у
циљу очувања овог природног ресурса и производње здравствено безбедне хране. Једна од мера
заштите и очувања земљишта је спровођење мониторинга, што представља трајно праћење садржаја
опасних и штетних материја у земљишту и материја
које
чине
плодност
земљишта.
У том циљу врши се систематско праћење квалитета
земљишта, на територији општине Сурдулица, и на
тај начин формира се база података.
III
ОБИМ КОНТРОЛЕ И ЛОКАЦИЈЕ
Програм праћења квалитета земљишта
обухвата узорковање и анализирање пољопривредног земљишта (у близини индустријске зоне, депоније и фреквентних саобраћајница и локалитети под
баштенском и њивском производњом поврћа) и
земљишта у урбаним зонама (у близини индустријске зоне, депоније у зони санитарне заштите
изворишта водовода, у оквиру комуналне средине у зони рекреативних, парковских површина, дечијих
игралишта, здравствених објеката. Предвиђено је
укупно 6 мерних места.
Број и распоред локалитета и положај мерних места мора бити приказан Gauss-Krigerovim
координатама у складу са Уредбом о програму
системског
праћења
квалитета
земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације
земљишта
и
методологији
за
израду
ремедијационих програма (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/2010).
Узорковање земљишта на територији општине Сурдулица за 2020.године извршиће се на
следећим локацијама:
1. «Основна школа Ј.Ј.Змај, двориште Сурдулица,
2. Земљиште поред кеја реке Врла ,код градске апотеке Сурдулица,
3. Земљиште у центру града Сурдулица,
4. Пољопривредно земљиште школе «Јосиф Панчић» Бело Поље Сурдулица,
5. Зелене површине Здравствени Центар Сурдулице,
6. Земљиште- код деције обданиште «Наша Радост»
Сурдулица,
7. Земљиште-код Дома Ученика-средња школа —
Бело Поље Сурдулица,
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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,
бензо(а)антрацен, кризен, бензо(б)флуорантен,
бензо(к)флуорантен,бензо(а)пирен, индено (1,2,3цд)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
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и стандарда који се користе за узорковање
земљишта, анализу узорака и обраду података, као и
оцењивање вредности концентрација.
Резултати ће бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о
стању на локацијама које су утврђене Програмом и
евентуалном препоруком за израду ремедијационих
програма у случају регистровања ремедијационих
вредности концентрација опасних и штетних материја или вредности које указују на значајну контаминацију земљишта. Тумачење резултата испитивања вршиће се у складу са важећом законском регулативом.
VI
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења квалитета
земљишта на територији општине Сурдулица за
2020. годину обухвата две фазе:
I фаза – Доношење Програма праћења квалитета
земљишта на територији општине Сурдулица за
2020. годину, од стране Општинског већа општине
Сурдулица;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за
реализацију Програма и потписивање уговора.
III фаза – Реализација Програма од стране изабране овлашћене стручне организације
VII
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг земљишта на мерним местима
одређеним овим Програмом, финансираће се из
средстава предвиђених Програмом коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сурдулица који се доноси посебно за
сваку годину .
VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Програм ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 20.02.2020.године, број: 501- 5 /20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.
160.
На основу члана 70.став 1 тачка 22., члана
57. став 1. Статута општине Сурдулица
(“Сл.гл.Града Врања”, бр. 7/19), члана 69. и 70.
Закона о заштити животне средине („Сл.гл.РС“
бр.135/04 , 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), члана 4.
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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
Сурдулица
(„Сл.гл.града
Врања“,бр.29/11), члана 5. Одлуке о приступању
континуалној контроли и праћењу стања животне
средине (мониторинг) на територији општине
Сурдулица („Сл.гл.града Врања“,бр.5/10), Закона о
накнадама за коришћење јавних добара (“Сл.гл.РС”,
бр. 95/148 ), чл.15. Тачка 11. Одлуке о Општинском
већу општине Сурдулица (“Сл.гл.града врања”, бр.
5/10), и чл.2. став 1. тачка 11. Пословника о раду
Општинског
већа
Општине
Сурдулица
(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр.34/08), Општинско
веће општине Сурдулица на седници одржаној дана
20.02.2020.год. доноси
ПРОГРАМ
МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА БУКЕ У
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2020.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-др.закон, 72/09др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18др.закон) 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 Сурдулица 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 Сурдулица
у складу са
Законом о заштити од буке у животној средини.

II
МЕРНА МЕСТА И ДИНАМИКА МЕРЕЊА
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Садржај мониторинга стања нивоа буке у животној
средини

ММ3
ММ4

1. Мерни локалитети
Програм мерења нивоа буке у животној
средини на територији општине Сурдулица за
2020.годину утврђују се дванест (15) мерних места
који покривају територију општине, а која су
одабрана као репрезенти појединих делова
општине Сурдулица различите намене простора и
на којима ће се приступити континуираном мерењу
нивоа буке у животној средини .
Собзиром да је на територији општине
Сурдулица урађено акустично зонирање, и да су
одређене акустичне зоне у зависности од намене
простора и на основу референтних карата
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 Сурдулица, тако да се
изабраним мерним тачкама обухвате:
1. Подручје за одмор и рекреацију, културноисторијски локалитети, велики паркови;
2. Туристичка подручја, кампови и школске
зоне;
3. Стамбена подручја;
4. Пословно-стамбена подручја, трговачкостамбена подручја и дечија игралишта;
5. Градски центар, занатска , трговачка,
административно-управна зона са становима, зона
дуж аутопутева, магистралних и локалних
саобраћајница;
6. Индустријска, складишна и сервисна
подручја и транспортни терминали без стамбених
зграда;
7. Тиха зона;
Програм мерења нивоа буке у животној
средини на територији општине Сурдулица за
2020.годину обухвата следеће мерне локалитете и
мерне тачке:
Мерно
место
ММ1

ММ2

Мерна тачка

ММ5

ММ6

ММ7

ММ8

ММ9

ММ10
ММ11
ММ12

ММ13

Акустичне зоне

Градско
шеталиштеул.К.Петра I

Подручје за одмор и
рекреацију,
културноисторијски
локалитети,
велики паркови;
Градска пошта- Пословно-стамбена
ул.5-ти
подручја,
трговачкоСептембар
стамбена
подручја
и
дечија игралишта;

ММ14
ММ15
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Бензинска
Стамбена подручја;
станица “Вених
гол”
Подручје
код Градски центар, занатска ,
семафора
трговачка,
ул.Српских
административно-управна
Владара
зона са становима, зона
дуж
аутопутева,
магистралних и локалних
саобраћајница.;
Раскрсница код Пословно-стамбена
великог моста у подручја,
трговачкоул. Т.Ивановић и стамбена
подручја
и
С. Мученика
дечија игралишта;
Центар града
Градски центар, занатска ,
трговачка,
административно-управна
зона са становима, зона
дуж
аутопутева,
магистралних и локалних
саобраћајница.
Раскрсница-ул. Градски центар, занатска ,
Сурдуличких
трговачка,
Мученика
и административно-управна
Српских Владара зона са становима, зона
дуж
аутопутева,
магистралних и локалних
саобраћајница.
Фабрика
Индустријска, складишна
Кнауфинсулатион и сервисна подручја и
-Бело Поље
транспортни терминали
без стамбених зграда;
Код
градске Индустријска, складишна
пекаре
потез и сервисна подручја и
школа
и транспортни терминали
амбуланта-Бело без стамбених зграда;
Поље
БолницаТиха зона
ул.Српских
Владара
Фабрика
“Еко- Индустријска, складишна
Пак” Бело Поље и сервисна подручја и
транспортни терминали
без стамбених зграда;
Код
пијаце Градски центар, занатска ,
ул.Српских
трговачка,
Владара
административно-управна
зона са становима, зона
дуж
аутопутева,
магистралних и локалних
саобраћајница.
ФКРадник
ул. Стамбена подручја
Васе Смајевица
Туристичка
Градски центар, занатска ,
организација ул. трговачка,
5-ти Септембар административно-управна
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зона са становима, зона
дуж
аутопутева,
магистралних и локалних
саобраћајница.

2. Динамика мерења и мерни интервали
Праћење нивоа буке у животној средини на
територији општине Сурдулица 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
Сурдулица
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 тумачити у складу са Законом о заштити од
буке у животној средини („Сл. гласник
РС“,бр.36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима
буке, граничним вредностима, методама за
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
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средини на територији општине Сурдулица 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 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

Уторак,17.март.2020.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

измереном нивоу буке у животној средини у току
уговореног периода.
У достављеним 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.
IV
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Средства за спровођење Програм мерења
нивоа буке у животној средини на територији
општине Сурдулица за 2020.годину, финансираће се
из средстава предвиђених Програмом коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Сурдулица 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“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 20.02.2020.године, број: 415- 2 /20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.
161.
На основу члана 70. став 1. тачка 22. Статута
општине Сурдулица (“Сл.гл. Града Врања”,бр.7/19,
члана 32. .69. и 70. Закона о заштити животне
средине („Сл.гл.РС“ бр.135/04 , 36/09-др.закон,
72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и
95/18-др.закон), члана 4. тaчка 9. Закона о заштити
од нејонизујућих зрачења (“Сл.гл.РС”бр.36/09),
члана 5. Одлуке о приступању континуалној
контроли и праћењу стања животне средине
(мониторинг) на територији општине Сурдулица
(“Сл.гл.града Врања бр.5/10), Закона о накнадама за
коришћење јавних добара (“Сл.гл.РС”, бр. 95/148 ),
чл.15. Тачка 11. Одлуке о Општинском већу
општине Сурдулица (“Сл.гл.града Врања” бр.5/10),
члана 2- став 1. тачка 11. Пословника о раду
Општинског
већа
општине
Сурдулица
(“Сл.гл.Пчињског округа” бр.34/08) Општинско
веће општине Сурдулица на седници одржаној дана
20.02.2020.године, доноси
ПРОГРАМ
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КОНТРОЛНОГ МОНИТОРИНГА НИВОА
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
У складу са Законom о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гл. РС 36/2009), општина Сурдулица обезбеђује контролни мониторинг нивоа
нејонизујућег зрачења у животној средини, учествује у изради Програма и обезбеђује финансијска
средства за његову реализацију на територији општине Сурдулица.
Општина Сурдулица као јединица локалне
самоуправе је субјект система заштите животне
средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђујe мониторинг.
I
Реализацијом овог Програма подразумева
мерење и прорачун нивоа електромагнетног поља
на утврђеним локалитетима у близини извора зрачења. Тиме се надлежним службама омогућује увид
у степен угрожености животне средине који је последица нејонизујућих зрачења у домену електричних и магнетских поља ниских фреквенција (до 10
kHz) и домену електромагнетских поља високих
фреквенција (10 kHz до 300 GHz).
Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења
врши се за високофреквентна подручја, која потичу
од извора нејонизујућих зрачења – радио базних
станица мобилне телефоније у зонама повећане
осетљивости. Зоне повећане осетљивости подразумевају подручја стамбених зона у којима се особе
могу задржавати и 24 сата дневно: школе, домови,
предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти, дечија игралишта и површине
неизграђених парцела намењених према урбанистичком плану за поменуте намене.
Савремени начин живота немогуће је замислити без уређаја који са једне стране
олакшавају живот, а са друге представљају изворе
нејонизујућих зрачења. Технолошки
развој је донео велики број вештачих извора електромагнетног зрачења и утицао на опште повећање
његовог нивоа. Радио базне станице мобилних и
фиксних бежичних
комуникација по својој функцији су примопредајни
системи, који врше повезивање радио базне станице
са осталим деловима мобилне електронско комуникационе мреже. Радио базне станице мобилних и
фиксних бежичних комуникација емитују узак сноп
радиофреквенцијског зрачења и сматрају се изворима нејонизјујућих зрачења. Употреба
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све већег броја оваквих уређаја доприноси све вишем нивоу амбијенталне изложености
људске популације појединим деловима електромагнетног спектра.
GSM системи (Global System for Mobile)
функционишу
на
фреквенцијама
900MHz,
1800MHz, UMTS систем (Univerzal Mobile
Telecommunications System – познат као 3G) функционише на 2100MHz, док све заступљенији у новије време LTE систем ради на фреквенцијама
1800MHz.
Емитована електромагнетна енергија може
изазвати нежељене ефекте на жива бића и животну
средину. Због тога је потребно вршити надзор над
емитованим зрачењем, како би се оно одржавало на
прихватљивом нивоу.
Најпотпунији увид у изложеност становништва електромагнетном зрачењу могуће је остварити на основу мерења и прорачуна нивоа електромагнетног поља на утврђеним локалитетима у близини извора зрачења, као и поређењем добијених
резултата испитивања нивоа нејонизујућих зрачења
са важећим прописима.

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 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.

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.

Програмом контролног мониторинга нивоа
нејонизујућих зрачења на територији општине
Сурдулица у 2020. 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
Сурдулица у 2020. години, обухвата следеће
мерне локалитете:

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

МЕРНИ ЛОКАЛИТЕТИ

Мерни
Локације радио – базне станице
локалитет мобилне телефоније
1.

Tелеком Србија- РБС- Сурдулица –
центар на кп бр.1073 ко Сурдулица
,зграда комитета

2.

Телеком
Србија-РБЦ-СурдулицаУправна зграда “ХЕ Ђердап” на кп
бр.566/1 ко Сурдулица

Мерне тачке у оквиру сваког локалитета одредиће овлашћена организација за
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спровођење мониторинга уз консултације са Службом за заштиту животне средине општине Сурдулица
IV
ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација Програма контролног мониторинг а нивоа нејонизујућег зрачења на територији
општине Сурдулица за 2020. годину, обухвата три
фазе:
I фаза –
Доношење Програма контролног мониторинг а нивоа нејонизујућег зрачења на територији општине Сурдулица за 2020. годину, од
стране Општинског већа општине Сурдулица;
II фаза –
Избор
овлашћене
стручне
организације
за
реализацију
Програма
и
потписивање уговора.
III фаза Реализација Програма од стране
изабране овлашћене стручне организације
V
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Програма контролног мониторинга нивоа
нејонизујућег зрачења на територији општине Сурдулица за 2020. годину, финансираће се из
средстава предвиђених Програмом коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Сурдулица који се доноси посебно
за сваку годину .
VI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Програм ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 20.02.2020.године, број: 415- 3 /20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.
162.
На основу члана 47.става 1.Закона о локалној
самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/2018), члана 70. става 1. тачка
22. Статута општине Сурдулица ( „ Сл.гл.града
Врања „ , бр.7/19),чл. 15. тачке 11. Одлуке о
Општинском већу општине Сурдулица („Сл.гл.
Града Врања“ бр. 5/10), и чл. 2. став 1. тачка 11.
Пословника о раду Општинског већа Општине
Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 34/08),
Општинско веће општине Сурдулица на седници
одржаној дана 20.02.2020.године, донело је
ПРАВИЛНИК
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О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА
ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА
ЛУТАЛИЦА
Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак и
начин решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа паса и мачака луталица, на
територији општине Сурдулица.
Члан 2.
У случају уједа од стране пса или мачке
луталице, оштећено лице је обавезно да након уједа
поднесе писану пријаву о насталом догађају
комуналној инспекцији Општинске управе општине
Сурдулица (Образац 1 који је саставни део овог
Правилника)
Комунални инспектор је дужан да
оштећеном лицу изда потврду о пријављеном
догађају (Образац 2 који је саставни део овог
Правилника), као и да сачини записник о насталом
догађају.
Члан 3.
Оштећено лице може поднети Захтев за
накнаду штете настале услед уједа пса и мачке
луталице Општинском правобранилаштву општине
Сурдулица (Образац 3 који је саставни део овог
Правилника) у општем року предвиђеним Законом
о облигационим односима.
Захтев из става 1 овог члана мора да буде у
писаној форми, јасне садржине, са назнаком адресе,
контакт телефона и броја текућег или жиро рачуна.
Захтев из става 1 овог члана мора да садржи
веран опис и локацију догађаја, опис претрпљених
повреда, и износ накнаде која се потражује.
Члан 4.
Уз захтев из члана 3 овог Правилника
оштећено лице је дужно да достави оригинал или
оверене фотокопије следеће документације:
-личне карте,
- потврду да је догађај пријављен Комуналној
инспекцији Општинске управе општине Сурдулица,
-комплетну медицинску документацију која се
односи на дијагнозу и лечење (извештај надлежне
здравствене установе примарне заштите, извештај
лекара специјалисте са детаљним описом повреде),
-друге доказе који су од значаја за решавање спора.
Члан 5.
Уколико Општинско правобранилаштво на
основу записника комуналне инспекције и осталих
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доказа утврди да је ујед настао од стране пса или
мачке луталице, може са оштећеним лицем да
закључи вансудско поравнање (споразум) о накнади
штете до максималне висине од 30.000,00 динара.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “ Службеном гласнику града
Врања,“ чиме претходни Правилник о поступку и
начину решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа паса и мачака луталица ( Сл. гл.
града Врања бр.5/2015) престаје да важи.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 20.02.2020.године, број: 110-4/20-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
163.
На основу члана 44. Тачка 3.и 6. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07 и 47/18), члана 66. Статута општине
Сурдулица („Службени Гласник Града Врања
бр.07/2019“), члана 9. и члана 11. Став 1. ,члана 7.
Одлуке о отварању буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој („Службени
Гласник Града Врања“, број 36/16) и решења о
претходној
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.32040-659/2020-09, Председник општине Сурдулица,
донео је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике руралног развоја за
општину Сурдулица за 2020. годину.

ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.

БОСИЛЕГРАД
Скупштина општина Босилеград, седница
одржана дана 05.03.2020. године.
164.
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 68/2015др.Закон,103/2015 , 99/2016 и 113/2017,95/2018 и
31/2019)и члана 20. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број129/07 и 83/2014- др.
Закон 101/2016- др закон и 47/2018) и члан 40. став
1. тачка 2. Статута Општине Босилеград (
„Службени гласник града Врања“, 3/19), Скупштина
општине Босилеград на седници одржаној дана
05.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О I РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ
I.

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
По I. ребалансу буџета извршене су измене и
исправке техничких грешака у члану 1. Одлуке о
буџету општине Босилеград за 2020.годину и то
наекономским класификацијама датих ниже у
табеларном прегледу:
Приходи и примања, укупни расходи и
издаци буџета Општине Босилеград за 2020.
годину (Удаљем тексту: буџет), састоје се од:

Програм је саставни део Закључка
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“
3. Закључак доставити Одељењу за финансије и
привреду и архиви ради евиденције.
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА, дана 07.02.2020. године,
број: 320-03/20-01.
ОПИС

Износ у
динарима

Износ у
динарима по
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Број -8- Страна-445
првом
ребалансу

1
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.УКУПНИ
ПРИХОДИ
И
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
буџетска средства
сопствени приходи
донације
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.УКУПНИ
РАСХОДИ
И
ИЗДАЦИ
ЗА
НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
текући буџетски расходи
расходи из сопствених прихода
донације
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у
чему:
текући буџетски издаци
издаци из сопствених прихода
донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

ОПИС

1
УКУПНИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИ
ЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ
1.
Порески
приходи
1.2. Порез на
имовину
2.Непорески
приходи
2.1.1. Локалне
комуналне
таксе

Ши
фра
еко
ном
ске
клас
ифи
кац
ије
2

7

расходи
средства из
извора 01 са
редовног
рачуна буџета

697.176.475,00

698.884.682,00
2.665.675,00
10.970.845,00
0,00

683.539.955,00
2.665.675,00
10.970.845,00
0,00

721.952.119,00
573.305.947,00
570.990.272,00
2.315.675,00
0,00

733.366.126,00
573.814.827,00
571.499.152,00
2.315.675,00
0,00

148.646.172,00
137.325.327,00
350.000,00
10.970.845,00
-9.430.917,00
0,00
-9.430.917,00
9.430.917,00

159.551.299,00
148.230.454,00
350.000,00
10.970.845,00
-36.189.651,00
0,00
-36.189.651,00
36.189.651,00

0,00
9.430.917,00
0,00

0,00
36.189.651,00
0,00

расходи
средства
из извора
04, по
првом
ребалансу

расходи
средства из
извора 0508,9-12и 13 15 по првом
ребалансу

Укупна јавна
средства по
првом
ребалансу

712.521.202,00

598.201.250,00 2.665.675,00

96.309.550,00

697.176.475,00

712.521.202,00

598.201.250,00 2.665.675,00

96.309.550,00

697.176.475,00

расходи
средства из
извора 04,

расходи
средства из
извора 0508,9-12и 13 15

Укупна јавна
средства

592.554.809,00

2.665.675,00

117.300.718,00

592.554.809,00

2.665.675,00

117.300.718,00

71

расходи
средства из
извора 01 са
редовног
рачуна буџета
по првом
ребалансу

712.521.202,00

0,00

0,00

7131

7.000.000,00

7.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

714,
716,
741,
742,

47.610.000,00

47.610.000,00

6.220.000,00

6.220.000,00

446-Страна -Број -82.2 Накнаде

2.4.Донације и
трансфери
Трансфери од
других
нивоа
власти
2.5.
Приходи
настали
употребом
јавних
средстава
Новчане казне и
одузета
имовинска
корист
Добровољни
трансфери од
физичких лица
Приходи од
концесионе
накнаде у
складу са
законом
УКУПНИ
РАСХОДИ
И
ИЗДАЦИ
ЗА
НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈ
СКЕ
И
ФИНАНСИЈСК
Е ИМОВИНЕ
1.Текући
расходи:
1.2.Коришћење
роба и услуга
Услуге
по
уговору
Текуће
поправке
и
одржавање
Материјал
1.7.Остали
расходи
Дотације
невладиним
организацијама
Издаци за
нефинансијску
имовину
Зграде
и
грађевински
обкети
Машине
и
опрема
БУЏЕТСКИ
СУФИЦИТ/ДЕ
ФИЦИТ
Издаци
за
набавку
финансијске
имовине
УКУПАН
ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ/ДЕ
ФИЦИТ
Б.РАЧУН
ФИНАНСИРА
ЊА
Неутрошена
средства из
претходних
година
НЕТО
ФИНАНСИРА
ЊЕ

7145
,741
5,74
22
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43.543.881,00

43.543.881,00
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43.543.881,00

43.543.881,00

0,00
7331
+733
2

405.744.523,00

106.329.873,00

512.074.396,00

0,00
430.476.125,00

85.338.705,00

0,00
7433
,
7439

1.636.667,00

7441

1.636.667,00
892.339,00

515.814.830,00

0,00

934.506,00

892.339,00

934.506,00
892.339,00

892.339,00

7145
62

2.993.000,00

1+4

592.554.809,00

2.665.675,00

126.731.635,00

721.952.119,00

598.201.250,00 2.665.675,00

132.499.201,0
0

733.366.126,00

4

551.267.445,00

2.315.675,00

19.722.827,00

573.305.947,00

551.669.086,00 2.315.675,00

19.830.066,00

573.814.827,00

42

164.191.674,00

2.160.675,00

14.956.668,00

181.309.017,00

164.497.747,00 2.160.675,00

15.063.907,00

181.722.329,00

423

44.367.629,00

782.000,00

2.224.830,00

47.374.459,00

44.273.702,00

782.000,00

2.311.230,00

47.366.932,00

425

81.138.902,00

245.000,00

2.613.000,00

83.996.902,00

81.538.902,00

245.000,00

2.613.000,00

84.396.902,00

426

11.107.000,00

302.500,00

1.775.000,00

13.184.500,00

11.107.000,00

302.500,00

1.795.839,00

13.205.339,00

48

72.273.993,00

72.500,00

4.086.159,00

76.432.652,00

72.369.561,00

72.500,00

4.086.159,00

76.528.220,00

481

68.624.493,00

0,00

68.624.493,00

68.720.061,00

0,00

5

41.287.364,00

350.000,00

107.008.808,00

148.646.172,00

46.532.164,00

350.000,00

511

32.269.367,00

104.709.808,0
0

136.979.175,0
0

36.063.367,00

512

5.037.997,00

325.000,00

2.299.000,00

7.661.997,00

6.488.797,00

0,00

0,00

-9.430.917,00

-9.430.917,00

0,00

2.993.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

68.720.061,00
112.669.135,0
0

159.551.299,00

105.316.935,
00

141.380.302,00

7.352.200,00

14.165.997,00

0,00 -36.189.651,00

-36.189.651,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

-9.430.917,00

0,00

9.430.917,00
0,00

0,00

-9.430.917,00

0,00

0,00

0,00

9.430.917,00
0,00

0,00 -36.189.651,00

0,00

36.189.651,00
0,00

-36.189.651,00

36.189.651,00
0,00
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ПЛАН
ПРИХОДА
ЗА
2020.ГОДИНУ

ОПИС

приходи
буџета
извора 01

из
из

сопствени
приходи
из извора
04,

Пренета
неутрошена
наменска
средства
УКУПНО
0,00

713000

0,00

остали
приходи
из
извора 05-08,9-12и 13/15 и
56

приходи из
буџета
из
извора 01 по
првом
ребалансу

Укупна
средства

9.430.917,00

9.430.917,00

9.430.917,00

9.430.917,00
0,00

Порез на имовину
Порез на имовину

713120

7.000.000,00

7.000.000,00

8.601.000,00

8.601.000,00

УКУПНО
714000
714560

733000

733151

733154

733251

Порез на добра и
услуге
Општинске
накнаде
УКУПНО
Трансфери
од
других
нивоа
власти
Текући
ненаменски
трансфери
од
Републике
у
корист општина
Текући наменски
трансфери , у ужем
смислу,
од
Републике
у
корист
нивоа
општина
Капитални
наменски
трансфери , у ужем
смислу,
од
Републике
у
корист
нивоа
општина
УКУПНО

741530
743000
743900

Приходи
од
имовине
Комунална такса
за
коришћење
простора на јавним
површинама или
испред пословних
просторија
УКУПНО
Новчане казне за
прекршаје
Новчане казне за
прекршаје
УКУПНО
УКУПНИ
ПРИХОДИ
БУЏЕТА ЗА 2020.
годину

0,00

сопствен
и
приходи
из
извора
04,
по
првом
ребаланс
у

0,00

остали
приходи
из извора
05-08-,912и 13/15
и 56 по
првом
ребалансу

36.189.651
,00
36.189.651
,00

28.000.000,0
0
29.601.000,0
0

2.993.000,00
4.462.000,00

2.993.000,00
4.462.000,00

405.744.523,0
0

0,00

6.887.224,00

6.887.224,00

99.442.649,00

99.442.649,00

106.329.873,00

512.074.396,00

41.400.000,00
83.574.881,00

5.000.000,00
6.469.000,00

5.000.000,00
6.469.000,00
0,00

430.476.125,
00

430.476.125,00

13.212.605
,00

430.476.125,0
0

72.126.100,0
0
85.338.705,0
0,00
0

592.554.809,00 2.665.675,00

1.202.161,00
1.636.667,00

126.731.635,00

721.952.119,00

10.000,00
42.184.881,00

72.126.100,00
515.814.830,00

10.000,00
42.184.881,00
0,00

500.000,00
934.506,00
598.201.250,0 2.665.675,0 132.499.201,
0
0
00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПЛАН
РАСХОДА ЗА
2020.ГОДИНУ

13.212.605,00

0,00

0,00
1.202.161,00
1.636.667,00

36.189.651,00
0,00

0,00

0,00

41.400.000,00
83.574.881,00

36.189.651,00

29.601.000,00

0,00

405.744.523,00

Укупна
средства по
првом
ребалансу

28.000.000,00

0,00

405.744.523,00
741000
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500.000,00
934.506,00

733.366.126,00
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расходи
средства из
извора 01,са
редовног
рачуна буџета

ОПИС

2
1

423
425
426

481

511
512

КОРИШЋЕЊЕ
РОБА
И
УСЛУГА
Услуге
по
уговору
Услуге
за
одржавање
Материјал
УКУПНО
ОСТАЛИ
ИЗДАЦИ
Дотације
невладиним
организацијама
УКУПНО
ОСНОВНА
СРЕДСТВА
Зграде
и
грађевински
објекти
Машине
и
опрема
УКУПНО
УКУПНО
РАСХОДИ ЗА
2020.ГОДИНУ

расходи
средства
из извора
04, са
подрачуна
индиректн
их
буџетских
корисника

расходи
средства из
осталих
извора,05-08,9-12и 13/15 и
56
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расходи
средства из
извора 01,са
редовног
рачуна буџета
по првом
ребалансу

Укупна јавна
средства

расходи
средства из
извора 04,
са
подрачуна
индиректни
х
буџ.
корис.
по
првом
ребалансу

расходи
средства
из осталих
извора,0508-,9-12и
13/15 и 56
по првом
ребалансу

Укупна јавна
средства по
првом
ребалансу

0,00

0,00

44.367.629,00

782.000,00

2.224.830,00

47.374.459,00

44.273.702,00

81.138.902,00
11.107.000,00

245.000,00
302.500,00

2.613.000,00
1.775.000,00

83.996.902,00
13.184.500,00

81.538.902,00
11.107.000,00

164.191.674,00 2.160.675,00

14.956.668,00

181.309.017,00

164.497.747,00

782.000,00 2.311.230,00

47.366.932,00

245.000,00 2.613.000,00 84.396.902,00
302.500,00 1.795.839,00 13.205.339,00
15.063.907,0
2.160.675,00
0 181.722.329,00

0,00
68.624.493,00
72.273.993,00

0,00
72.500,00

4.086.159,00

68.624.493,00
76.432.652,00

0,00
68.720.061,00
72.369.561,00

0,00
72.500,00 4.086.159,00

68.720.061,00
76.528.220,00

0,00
32.269.367,00

0,00

104.709.808,00

136.979.175,00

36.063.367,00

5.037.997,00

325.000,00

2.299.000,00

7.661.997,00

6.488.797,00

41.287.364,00

350.000,00

107.008.808,00

148.646.172,00

46.532.164,00

592.554.809,00 2.665.675,00

126.731.635,00

721.952.119,00

598.201.250,00

105.316.935,
00 141.380.302,00
325.000,00 7.352.200,00 14.165.997,00
112.669.135,
350.000,00
00 159.551.299,00
2.665.675,00

132.499.201,
00 733.366.126,00

Члан 2.
По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 2. Одлуке о буџету општине Босилеград за
2020.годину и то у плану расхода по програмима датих ниже у табеларном прегледу:
Расходи и издаци из члана 2. Ове одлуке користе се за следеће програме:
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА КОД КОЈИХ ЈЕ ИЗВРШЕНА ИЗМЕНА
За период: 0101.2020-31.12.2020

Назив

3
Програм
1.
Локални развој
и
просторно
планирање
Програм
2.
Комунална
делатност
Програм
11.
Социјална
и
дечја заштита
Програм
14.
Развој спорта и
омладине
Програм
15.
Локална
самоуправа
Програм
16.
Политички

расходи
средства из
извора 01,са
редовног
рачуна буџета

расходи
средства из
извора 04, са
подрачуна
индиректних
буџетских
корисника

расходи
средства из
осталих
извора,05-08,9-12и 13/15 и
56

Укупна јавна
средства

расходи
средства из
извора 01,са
редовног
рачуна буџета
по првом
ребалансу

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

расходи
средства из
извора 04, са
подрачуна
индиректних
буџетских
корисника
по првом
ребалансу
7,00

расходи
средства из
осталих
извора,05-08,9-12и 13/15 и
56 по првом
ребалансу

Укупна јавна
средства по
првом
ребалансу

7,00

7,00

5.898.375,00

3.631.060,00

9.529.435,00

5.667.375,00

3.400.060,00

9.067.435,00

35.975.350,00

20.744.493,00

56.719.843,00

40.000.350,00

23.619.493,00

63.619.843,00

127.775.507,00

3.847.830,00

131.623.337,00

129.132.380,00

9.758.269,00

138.890.649,00

42.790.000,00

56.364.757,00

99.154.757,00

42.790.000,00

54.577.884,00

97.367.884,00

108.184.214,00

5.346.159,00

113.530.373,00

108.584.214,00

5.346.159,00

113.930.373,00

29.891.175,00

29.986.743,00

29.891.175,00

29.986.743,00

Уторак,17.март.2020.године.
систем локалне
самоуправе
Програм
17.
Енергетска
ефикасност
и
обновљиви
извори енергије
УКУПНИ
ПРОГРАМСКИ
ЈАВНИ
РАСХОДИ

592.554.809,00

2.665.675,00
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1.750.000,00

1.750.000,00

126.731.635,00

721.952.119,00

598.201.250,00

2.665.675,00
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750.000,00

750.000,00

132.499.201,00

733.366.126,00

Члан 3.
По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 3.и гласи
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу
36.189.651,00динара, за финансирање отплату дуга у износу од 0,00 динара и набавку финансијске имовине
у износу од 0,00 динара, обезбедиће се из донација у износу од динара 0,0и нераспоређеног вишка прихода
из ранијих година у износу од 36.189.651,00динара.
Члан 4.
По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 5 код планираних капиталних издатака датих
ниже у табеларном прегледу
Пл анирани капитални издаци буџетских корисниказа, 2020, 2021 и 2022 годину исказују се у
следећем прегледу:

ред
ни
бр
ој

ек
он
ом
ск
а
кл
ас
иф
ик
ац
иј
а

511

2

512

7
511

511

опис

А КАПИТАЛНИ
ПРОЈЕКТИ
Унапређење
енергетске
ефикасности
зграде Гимназије
Босилеград перод
реализације 20202021
Унапређење
енергетске
ефикасности
зграде Гимназије
Босилеград перод
реализације 20202021
Пројекат
незавршених
радова , као и
радова на санацији
оштећених
позиција доградња
по
главном
пројекту
Спортска -школска
сала у Босилеграду
прва фаза 855910
извор 13 )
Пројекат
незавршених
радова , као и
радова на санацији
оштећених
позиција доградња
по
главном

2020

2021

2022

Укупна
вредност
пројеката

2020 по првом
ребалансу

2021 по
првом
ребалансу

2022 по
првом
ребалансу

Укупна
вредност
пројеката
по првом
ребалансу

250.000,00

9.040.586,00

9.290.586,00

0,00

9.290.586,00

9.290.586,00

750.000,00

9.945.108,00

10.695.108,00

0,00

10.695.108,00

10.695.108,00

855.910,00

855.910,00

855.910,00

855.910,00

14.358.213,00

14.358.213,00

12.571.340,00

12.571.340,00
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511

48

423

512

49

511
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пројекту
Спортска -школска
сала у Босилеграду
завршна
фаза(402333
динара извор 07 и
12169007
из
извора 13)
Пројекат
израда
прве измене плана
генералне
регулације
Босилеграда
(извор
01231.000дин.
и
извор
07231.000дин.)
Реализација
пројекта
Мере
популационе
политике -Набавка
минибуса
21600
извор 01 и 86400
извор 07
Реализација
пројекта
Мере
популационе
политике -Набавка
минибуса 1450800
извор 01 и 5803200
извор 07
Пројекат
"
Водоснадбевање
насеља
Добри
Дол- део система
водоснадбевања
Рода"
4025000
извор 01 и 2875000
извор 07

462.000,00
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462.000,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

108.000,00

0,00

7.254.000,00

7.254.000,00

0,00

6.900.000,00

140.267.175,00

130.599.052,00

125.506.117,
00

97.533.868,00

6.900.000,00
353.639.037,0
0

II.ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
По I. ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака у члану 6 у посебном
делу одлуке у ниже датом табеларном прегледу
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

2

3

4

Позиција

Функција

програмска класификација

Глава

раздео

1
ПОСЕБАН ДЕО

5

Економска
класификација

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД

6

ОПИС

7
СКУПШТ
ИНА
ОПШТИН
Е
Извршни и
законодавн

расходи
средства
из извора
01,са
редовног
рачуна
буџета

расходи
средства
из извора
04, са
подрачуна
индиректн
их
буџетских
корисника

8

9

расходи
средства
из
осталих
извора,05
-08-,912и 13/15
и 56

10

Укупна
јавна
средства

расходи
средства
из извора
01,са
редовног
рачуна
буџета по
првом
ребалансу

11

12

расходи
средства
из извора
04, са
подрачун
а
индирект
них
буџетски
х
корисник
а по
првом
ребаланс
у
13

расходи
средств
а из
осталих
извора,
05-08,9-12и
13/15 и
56 по
првом
ребалан
су

Укупна
јавна
средства
по првом
ребаланс
у

14

15
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1

1.0
1

21010001

110

160

15

481

110

6

422

110

13

426

110

18

422

110

21

426

и органи
ЈББК 65944
ПРОГРАМ
16
ПОЛИТИЧ
КИ
СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПР
АВЕ
Функциони
сање
скупштине
Дотације
невладиним
организациј
ама
(Дотације политичким
странкама
за редован
рад
110276,00 и
финансирањ
е
изборне
кампање
73518,00)
Трошкови
путовања
Материјал
Извори
финансирањ
а
за
функцију
110
програмску
активност2
101-0001
програм 16
главу
1
Раздео 1 01 Приходи
из буџета
Укупно за
функцију
110 и 160
свега
за
програмску
активност2
101-0001:
свега
за
главу 1.01:
Трошкови
путовања
Материјал
Извори
финансирањ
а
за
функцију
110
програмску
активност2
101-0003
програм 16
главу 1.02
Раздео 1 01 Приходи
из буџета
Укупно за
функцију
110
свега
за
програмску
активност2
101-0003:
свега
за
главу 1.02:
УКУПНО
РАЗДЕО 1
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88.226,00
400.000,0
0
1.135.000
,00

88.226,00

183.794,00

400.000,00
1.135.000,0
0

350.000,00
1.000.000,0
0

183.794,0
0
350.000,0
0
1.000.000
,00

11.328.57
2,00

11.328.572,
00

11.239.140,
00

11.239.14
0,00

11.328.572,
00

11.239.140,
00

11.328.572,
00
11.328.572,
00

11.239.140,
00
11.239.140,
00

11.328.57
2,00
11.328.57
2,00
11.328.57
2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.239.14
0,00
11.239.14
0,00
11.239.14
0,00

20.000,00
100.000,0
0

20.000,00

70.000,00

100.000,00

235.000,00

70.000,00
235.000,0
0

270.000,0
0

270.000,00

455.000,00

455.000,0
0

270.000,0
0
270.000,0
0
270.000,0
0
11.598.57
2,00

0,00

0,00

270.000,00

455.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.000,00

455.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455.000,00
11.694.140,
00

0,00

0,00

270.000,00
11.598.572,
00

0,00

0,00

455.000,0
0
455.000,0
0
455.000,0
0
11.694.14
0,00
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5

5

5

1.0
1

130

1.0
1

0501П2

130

63

511

1.0
1

0501П2

130

64

512

1.0
2

06020001

130
130

76

425

ОПШТИН
СКА
УПРАВА
БОСИЛЕГ
РАД ЈББК
04602
Програм 17
Енергетска
ефикасност
и
обновљиви
извори
енергијеПројекти
Унапређење
енергетске
ефикасност
и
зграде
Гимназије
Босилеград
Унапређење
енергетске
ефикасност
и
зграде
Гимназије
Босилеград
Извори
финансирањ
а
за
пројекте
0501-П
и
функцију
130
01-Приходи
из буџета
07
Трансфери
министарс
тва
Укупно
функција
130
Укупно за
програм 17
ПРОГРАМ
15
ЛОКАЛНА
САМОУПР
АВА
Функциони
сање
локалне
самоуправе
и градских
општина
Текуће
поправке
Извори
финансирањ
а
за
функцију
130
програмску
активност
0602-0001
програм 15
главу 1.02
Раздео 5
01-Приходи
из буџета
13 пренета
неутрошена
средства из
ранијих
година
Укупно за
функцију
130
Укупно за
програмску
активност
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0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,0
0

250.000,00

0,00

0,00

750.000,0
0

750.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.750.000
,00

1.750.000,0
0

1.750.000
,00
1.750.000
,00

1.750.000,0
0
1.750.000,0
0

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000
,00

750.000,0
0

750.000
,00
750.000
,00

750.000,0
0
750.000,0
0

0,00

0,00

1.182.500
,00

0,00
1.182.500,0
0

1.582.500,0
0

0,00
1.582.500
,00

82.794.86
3,00

0,00
82.794.863,
00

83.194.863,
00

0,00
83.194.86
3,00

4.056.159
,00

4.056.159,0
0

4.056.1
59,00

4.056.159
,00

82.794.86
3,00

0,00

4.056.159
,00

86.851.022,
00

83.194.863,
00

0,00

4.056.1
59,00

87.251.02
2,00

82.794.86
3,00

0,00

4.056.159
,00

86.851.022,
00

83.194.863,
00

0,00

4.056.1
59,00

87.251.02
2,00
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5

1.0
3

1301

5

1301П1

810

100

511

5

1301П1

810

101

511

5

1.0
6

09010003
020

119

423

0602-0001
Укупно за
програм 15
Програм 14
Развој
спорта
и
омладине
Програм14
Развој
спорта
и
омладинеПројекти
Пројекат
незавршени
х радова ,
као и радова
на санацији
оштећених
позиција
доградња по
главном
пројекту Спортска школска
сала
у
Босилеграду
прва
фаза
855910
извор 13 )
Пројекат
незавршени
х радова ,
као и радова
на санацији
оштећених
позиција
доградња по
главном
пројекту Спортска школска
сала
у
Босилеграду
завршна
фаза(402333
динара
извор 07 и
12169007 из
извора 13)
Извори
финансирањ
а
за
пројекте
1301-П
и
функцију
810
01-Приходи
из буџета
07
Трансфери
министарс
тва
13 Пренета
неутрошена
средства
Укупно
функција
810
Укупно за
програм 14
Програм
11Социјалн
а и дечја
заштита
ПА
0003
Дневне
услуге
у
заједници
Дневне
услуге
у
заједници
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93.277.99
7,00

0,00
42.790.00
0,00

3.190.000
,00

0,00

0,00
0,00

5.346.159
,00

98.624.156,
00

93.677.997,
00
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0,00

5.346.1
59,00

99.024.15
6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855.910,0
0

855.910,00

855.910
,00

855.910,0
0

14.358.21
3,00

14.358.213,
00

12.571.
340,00

12.571.34
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.808.84
7,00

54.808.847,
00

40.852.
967,00

40.852.96
7,00

855.910,0
0

855.910,00

13.024.
917,00

13.024.91
7,00

55.664.75
7,00
56.364.75
7,00

55.664.757,
00
99.154.757,
00

53.877.
884,00
54.577.
884,00

53.877.88
4,00
97.367.88
4,00

0,00
42.790.000,
00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.190.000,0
0

5.750.000,0
0

750.000
,00

6.500.000
,00
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1.0
6
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09010008

1.0
6

040

5

1.0
6

5

1.0
6

5

1.0
6

0901П4

1.0
6

0901П4

122

423

126

426

070

296

423

070

297

512

Извори
финансирањ
а за ПА
0901-000301
Извори
финансирањ
а за ПА
0901-000307
Текући
трансфери
Укупно
заПА 09010003
ПА
0008
Подршка
особама са
инвалидите
томсоциохуман
итарним
организациј
ама
Услуге по
уговору за
личне
пратиоце
Извори
финансирањ
а за ПА
0901-0008
01Приходи
из буџета
07 Текући
трансфери
13
Пренета
неутрошена
средства
Укупно
заПА 09010008
0901Пројекти
Пројекат"П
одршка
присилним
мигрантима
и
унапређење
система
управљања
миграцијама
-материјал
извор 13
Реализација
пројекта
Мере
популацион
е политике Набавка
минибуса
21600 извор
01 и 86400
извор 07
Реализација
пројекта
Мере
популацион
е политике Набавка
минибуса
1450800
извор 01 и
5803200
извор 07
Укупно за
пројекте
Извори
финансирањ
а
за

3.190.000
,00

3.190.000,0
0

Уторак,17.март.2020.године.

5.750.000,0
0

5.750.000
,00

0,00
3.190.000
,00

0,00

0,00

3.190.000,0
0

5.750.000,0
0

0,00

750.000
,00

750.000,0
0

750.000
,00

6.500.000
,00

0,00
4.625.527
,00

1.400.000
,00

6.025.527,0
0

1.400.000
,00

0,00
6.187.161,0
0
1.400.000,0
0

6.187.161
,00

0,00
1.950.000,0
0

650.000
,00

2.600.000
,00

650.000
,00

0,00
3.511.634
,00
650.000,0
0

3.511.634,0
0

0,00
6.187.161
,00

0,00

0,00

1.400.000
,00

7.587.161,0
0

0,00

100.000,0
0

100.000,00

0,00

2.447.830
,00

0,00
3.511.634,0
0

0,00

650.000
,00

4.161.634
,00

0,00

120.839
,00

120.839,0
0

0,00

21.600,00

86.400,
00

108.000,0
0

2.447.830,0
0

1.450.800,0
0
1.472.400,0
0

5.803.2
00,00
8.358.2
69,00

7.254.000
,00
9.830.669
,00

0,00

0,00

0,00

Уторак,17.март.2020.године.

5

1.1
4

1.1
4

5

1102П9

1.1
5

11010001

1.1
5

1101П5

630

620

298

218

511

511

функцију
070
01-Приходи
из буџета
07 Текући
трансфери
13
Пренета
неутрошена
средства
Укупно за
програм 11
Програм 2
Комунална
делатност
пројекти
0601-П
Пројекат "
Водоснадбе
вање насеља
Добри Долдео система
водоснадбев
ања Рода"
4025000
извор 01 и
2875000
извор 07
Извори
финансирањ
а
за
пројектеи
функцију
630,421,451
01-Приходи
из буџета
Донације
07
Трансфери
од
других
нивоа
власти
13
Пренета
неутрошена
средства
Укупно за
пројекте
Укупно за
програм 2
Програм 1
Локални
развој
и
просторно
планирање
Просторно
и
урбанистич
ко
планирање
Пројекат
израда прве
измене
плана
генералне
регулације
Босилеграда
(извор 01231.000дин.
и извор 07231.000дин.
)
Извори
финансирањ
а
за,Програм
1 , раздео 5
,главу 1.15
1101-П
и
функцију620

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"
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0,00

0,00

1.472.400,0
0

0,00

0,00

0,00

5.889.6
00,00

1.472.400
,00
5.889.600
,00

129.132.38
0,00

2.468.6
69,00
9.758.2
69,00

2.468.669
,00
138.890.6
49,00

127.775.5
07,00

0,00

2.447.830
,00
3.847.830
,00

2.447.830,0
0
131.623.33
7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.025.000,0
0

21.871.43
0,00
3.549.000
,00

21.871.43
0,00
35.975.35
0,00

231.000,0
0

0,00
0,00

14.195.49
3,00
20.244.49
3,00
20.744.49
3,00

231.000,0
0

2.875.0
00,00

6.900.000
,00

3.549.0
00,00

0,00
25.896.43
0,00
3.549.000
,00

0,00

5.375.0
00,00

5.375.000
,00

14.195.493,
00
42.115.923,
00
56.719.843,
00

14.195.
493,00
23.119.
493,00
23.619.
493,00

14.195.49
3,00
49.015.92
3,00
63.619.84
3,00

0,00
21.871.430,
00
3.549.000,0
0

25.896.430,
00

25.896.430,
00
40.000.350,
00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

456-Страна -Број -8-
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01-Приходи
из буџета
07
Трансфери
других
нивоа
власти
нераспоређе
ни вишак из
претходне
године
Укупно за
функцију
620
Укупно
запрограм
1
УКУПНО
глава 1
УКУПНО
РАЗДЕО 5

4.598.375
,00

4.598.375
,00
5.898.375
,00
474.753.7
01,00
550.875.3
19,00
592.554.8
09,00

УКУПНО

4.598.375,0
0

0,00
0,00
0,00
2.665.675,0
0
2.665.675,0
0

Уторак,17.март.2020.године.
4.367.375,0
0

4.367.375
,00

2.760.000
,00

2.760.000,0
0

2.760.0
00,00

2.760.000
,00

570.460,0
0

570.460,00

570.460
,00

570.460,0
0

3.331.060
,00

7.929.435,0
0

4.367.375,0
0

3.100.0
60,00

7.467.435
,00

3.631.060
,00
115.199.7
90,00
126.731.6
35,00
126.731.6
35,00

9.529.435,0
0
589.953.49
1,00
680.272.62
9,00
721.952.11
9,00

5.667.375,0
0
480.304.57
4,00
556.426.19
2,00
598.201.25
0,00

3.400.0
60,00
120.967
.356,00
132.499
.201,00
132.499
.201,00

9.067.435
,00
601.271.9
30,00
691.591.0
68,00
733.366.1
26,00

0,00
0,00
0,00
2.665.675
,00
2.665.675
,00

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Фун
кциj
e

1

000
020

040

070

100

130
160

620
630

Функционална
класификација

2

ОПШТИНСКА
УПРАВА
СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
Укупно
за
функционалну
класификацију 020Старост
Укупно
за
функционалну
класификацију 040
породица и деца
Укупно
за
функционалну
класификацију 070
Социјална
помоћ
угроженом
становништву
некласификованом
на другом месту
ОПШТЕ
ЈАВНЕ
УСЛУГЕ
ОПШТИНСКА
УПРАВА
Укупно
за
функционалну
класификацију
Опште услуге;
Опште јавне услуге
некласификоване на
другом месту;
ОПШТИНСКА
УПРАВА
ОПШТИНСКА
УПРАВА
Укупно
за
функционалну
класификацијуРазво
ј заједнице;
Укупно
за
функционалну
класификацијуВодо

расходи
средства из
извора 01,са
редовног
рачуна
буџета

расходи
средства из
извора 04, са
подрачуна
индиректних
буџетских
корисника

122.622.647

-

расходи
средства из
осталих
извора,05-08,9-12и 13/15 и
56

3.847.830

84.343.596

1.400.000

5.887.161

2.447.830

32.391.890

135.992.074

-

6.506.159

6.506.159

94.409.863

11.779.262
109.314.068
30.259.338
5.898.375

23.860.963

100.000
-

19.352.000
23.875.553
3.631.060

20.244.493

Укупна јавна
средства

расходи
средства из
извора 01,са
редовног
рачуна
буџета по
првом
ребалансу

расходи
средства
из извора
04, са
подрачун
а
индирект
них буџ.
корис.
по првом
ребаланс
у

расходи
средства из
осталих
извора,0508-,9-12и
13/15 и 56
по првом
ребалансу

Укупна
јавна
средства по
првом
ребалансу

126.470.477

123.979.520

-

9.758.269

133.737.789

84.343.596

86.903.596

750.000

87.653.596

7.287.161

3.211.634

650.000

3.861.634

34.839.720

33.864.290

8.358.269

42.222.559

142.498.233

136.487.642

5.506.159

141.993.801

100.916.022

94.809.863

5.506.159

100.316.022

11.779.262

11.874.830

128.766.068

109.314.068

100.000

19.352.000

128.766.068

54.134.891

34.053.338

-

26.519.553

60.572.891

9.529.435

5.667.375

3.400.060

9.067.435

44.105.456

27.885.963

23.119.493

51.005.456

-

11.874.830

Уторак,17.март.2020.године.

810

снабдевање;
ОПШТИНСКА
УПРАВА
Укупно
за
функционалну
класификацијуУслуг
е
рекреације
и
спорта;
ОПШТИНСКА
УПРАВА
УКУПНО

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

88.200.819

57.758.315

2.565.675

55.664.757

42.090.000

59.226.587

11.531.845

-

592.554.809

2.665.675

126.731.635

148.524.809

88.200.819

97.754.757

42.090.000

70.758.432

59.226.587

721.952.119

598.201.250

Број -8- Страна-457

2.565.675

55.971.442

146.737.936

53.877.884

95.967.884

-

11.531.845

70.758.432

2.665.675

132.499.201

733.366.126

По I. ребалансу буџета извршене су следеће измене

програмска класификација

ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ДАТИ ПО ПРОГРАМИМА

0501
-П2

1301

1301
-П1

1301
-П1

ОПИС

6
ОПШТИНСКА
УПРАВА
БОСИЛЕГРАД
ЈББК 04602
Програм
17
Енергетска
ефикасност
и
обновљиви извори
енергије-Пројекти
Унапређење
енергетске
ефикасности
зграде
Гимназије Босилеград
Унапређење
енергетске
ефикасности
зграде
Гимназије Босилеград
Укупно за програм
17
Програм14
Развој
спорта и омладинеПројекти
Пројекат незавршених
радова , као и радова
на
санацији
оштећених позиција
доградња по главном
пројекту -Спортска школска
сала
у
Босилеграду
прва
фаза 855910 извор 13
)
Пројекат незавршених
радова , као и радова
на
санацији
оштећених позиција
доградња по главном
пројекту -Спортска школска
сала
у
Босилеграду завршна
фаза(402333 динара
извор 07 и 12169007
из извора 13)
Укупно за програм
14

расходи
средства из
извора 01,са
редовног
рачуна
буџета

0,00

расхо
ди
средс
тaва
из
извор
а 04,
са
подра
чуна
индир
ектни
х
буџет
ских
корис
ника

0,00

расходи
средства из
осталих
извора,05-08,9-12и 13/15 и
56

Укупна јавна
средства

расходи средства
из извора 01,са
редовног рачуна
буџета по првом
ребалансу

расходи
средстaв
а из
извора
04, са
подрачу
на
индирек
тних
буџетск
их
корисни
ка по
првом
ребалан
су

расходи
средства из
осталих
извора,05-08,9-12и 13/15 и
56 по првом
ребалансу

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

750.000,00

750.000,00

0,00

0,00

1.750.000,00

1.750.000,00

750.000,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупна јавна
средства по
првом
ребалансу

0,00

855.910,00

855.910,00

855.910,00

855.910,00

14.358.213,00

14.358.213,00

12.571.340,00

12.571.340,00

55.664.757,00

55.664.757,00

53.877.884,00

53.877.884,00

0,00

0,00

458-Страна -Број -8-

0901
-П4

0901
-П4

1102
-П9

1101
-П5

Програм
11Социјална и дечја
заштита
0901-Пројекти
Пројекат"Подршка
присилним
мигрантима
и
унапређење система
управљања
миграцијамаматеријал извор 13
Реализација пројекта
Мере
популационе
политике
-Набавка
минибуса 21600 извор
01 и 86400 извор 07
Реализација пројекта
Мере
популационе
политике
-Набавка
минибуса
1450800
извор 01 и 5803200
извор 07
Укупно за програм 11
Програм
2
Комунална
делатност
Пројекат
"
Водоснадбевање
насеља Добри Долдео
система
водоснадбевања Рода"
4025000 извор 01 и
2875000 извор 07
Укупно за програм 2
Програм 1 Локални
развој и просторно
планирање
Пројекат израда прве
измене
плана
генералне регулације
Босилеграда
(извор
01-231.000дин.
и
извор 07-231.000дин.)
Укупно запрограм 1
УКУПНО

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
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0,00
0,00

0,00

100.000,00

0,00
0,00

100.000,00

0,00

0,00

80.853.596,0
0

0,00

2.447.830,00

83.301.426,00

120.839,00

120.839,00

21.600,00

86.400,00

108.000,00

1.450.800,00

5.803.200,00

7.254.000,00

8.358.269,00

90.684.265,00

82.325.996,00

0,00

0,00

21.871.430,00

0,00

20.244.493,00

0,00

4.025.000,00
25.896.430,00

42.115.923,00

0,00

2.875.000,00
23.119.493,00

6.900.000,00
49.015.923,00

0,00

231.000,00
4.598.375,00
134.704.021,0
0

0,00

0,00

231.000,00
3.331.060,00

462.000,00
7.929.435,00

0,00
4.367.375,00

0,00

0,00
3.100.060,00

0,00
7.467.435,00

0,00

112.375.476,00

238.380.881,00

139.970.421,00

0,00

118.143.042,00

249.414.847,00

Члан 6.
По I. ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака у члану 7 у посебном
делу одлуке у ниже датом табеларном прегледу
Средства буџета утврђена су и распоређена по програмској класификацији

Назив

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА
В
р
е
д
н
о
с
т
у
б
а
з
н
о
ј
г
о
д
и
н
и
Шиф
Индикато
(
ра
Опис
Циљ
р
2

О
ч
е
к
и
в
а
н
а
в
р
е
д
н
о
с
т
2
0
1
9

Ц
и
љ
а
н
а
в
р
е
д
н
о
с
т
2
0
2
0

расход
и
средст
ва из
извора
01,са
редовн
ог
рачуна
буџета

2
0
2
1

расх
оди
средс
тва
из
изво
ра
04,
са
подр
ачун
а
инди
рект
них
буџе
тски
х
кори
сник
а

расход
и
средств
а из
остали
х
извора,
05-08,9-12и
13/15 и
56

Укупна
јавна
средства

расходи
средства
из извора
01,са
редовног
рачуна
буџета по
првом
ребалансу

расх
оди
сред
ства
из
изво
ра
04,
са
подр
ачун
а
инди
рект
них
буџе
тски
х
кори
сник
а по
прво
м

рас
ход
и
сре
дст
ва
из
ост
али
х
изв
ора,
0508,912и
13/
15
и
56
по
прв
ом

Укупна
јавна
средства
по првом
ребалансу

Уторак,17.март.2020.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Број -8- Страна-459

0
1
8
)

3
Програм
1.
Локални
развој и
просторно
планирањ
е
Пројекат
израда
прве
измене
плана
генералне
регулације
Босилеград
а
(извор
07231.000дин
. и извор
01231.000дин
.)
Програм
2.
Комуналн
а
делатност

Прог
рамс
ка
акти
внос
т/
Прој
екат

Осн
ов

2

2

5.898.3
75,00
1

1101П5

Пројекат "
Водоснадб
евање
насеља
Добри
Дол- део
система
водоснадб
евања
Рода"
4025000
извор 01 и
2875000
извор 07
0601П9
Програм
11.
Социјална
и
дечја
заштита

4,00

ЗБС
и
Зако
но
план
ира
њу и
изгр
адњ
и

Зако
н о
ком
унал
ним
дела
тнос
тима
,
ЗБС
и
стат
ут
опш
тине

Израда
пројектн
о
техничке
докумен
тације и
стручни
надзор
Пружањ
а
комунал
них
услуга
од
значаја
за
остваре
ње
животни
х
потреба
физички
х
и
правних
лица уз
обезбеђе
ње
одговара
јућег
квалитет
а, обима,
доступн
ости
и
контину
итета;

Повећа
ње
покрив
ености
територ
ије
планск
ом
докуме
нтацијо
м.
Повећа
ње
покрив
ености
територ
ије
комуна
лним
делатно
стима
одржав
ања
јавних
зелених
површи
на,
одржав
ања
чистоће
на
површи
нама
јавне
намене
и
зоохиг
ијене

Максима
лна
могућа
покриве
ност
корисни
ка
и
територи
је
услугама

Макси
мална
могућа
покрив
еност
корисн
ика и
територ
ије
услуга
ма

3

5

0,00

231.00
0,00

80

реб
ала
нсу

6,00

4,00

7,00

0,00

3.40
0.06
0,00

9.067.435,
00

4,00

7,00

4,00

3.631.0
60,00

9.529.435,
00

5.667.375,
00

231.000
,00

462.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.350
,00

23.6
19.4
93,0
0

63.619.843
,00

4.025.000,
00

2.87
5.00
0,00

6.900.000,
00

129.132.38
0,00

9.75
8.26
9,00

138.890.64
9,00

5

Број
усвојених
планова
генералне
регулације

Степен
покривено
сти
корисника
услугом
комуналне
дел (број
домаћинст
ава
обухваћен
их
услугом у
односу на
укупни
број
домаћ. у
општини
Степен
покривено
сти
водоводом
услугом
(број
домаћинст
ава
обухваћен
их
услугом у
односу на
укупни
број
домаћинст
ава )

6,00

реба
ланс
у

83

86

90

90
%

95
%

99
%

35.975.
350,00

127.77
5.507,0
0

0,00

0,00

20.744.
493,00

3.847.8
30,00

56.719.843
,00

131.623.33
7,00

0,00

460-Страна -Број -8Дневне
услуге
у
заједници

09010003
Подршка
особама са
инвалидит
етомсоциохума
нитарним
организаци
јама

09010008
Пројекат"
Подршка
присилним
мигрантим
а
и
унапређењ
е система
управљања
миграција
ма-машине
и опрема

0901П3
Реализациј
а пројекта
Мере
популацио
не
политике Набавка
минибуса
1472400 из
извора 01
и 5889600
из извора
07

0901П4

зако
но
ЛСи
,
Одл
ука
о
про
шир
ени
м
прав
има
из
обла
сти
соци
јалн
е
зашт
ите
зако
но
лока
лној
само
упра
ви,
Одл
ука
о
про
шир
ени
м
прав
има
из
обла
сти
соци
јалн
е
зашт
ите
зако
но
лока
лној
само
упра
ви,
Зако
но
црве
ном
крст
у,
Одл
ука
о
про
шир
ени
м
прав
има
из
обла
сти
соци
јалн
е
зашт
ите
зако
но
лока
лној
само
упра
ви,
Одл
ука
о
про
шир
ени
м
прав
има
из
обла
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Обезбеђ
ивање
свеобухв
атне
социјалн
е
заштите
и
помоћи
најугрож
енијем
становни
штву
града/оп
штине

јачање
локалн
их
ресурса
за
имплем
ентациј
у
стратег
ије
развоја
систем
а
социјал
не
заштит
е

Обезбеђ
ивање
свеобухв
атне
социјалн
е
заштите
и
помоћи
најугрож
енијем
становни
штву
града/оп
штине

јачање
локалн
их
ресурса
за
имплем
ентациј
у
стратег
ије
развоја
систем
а
социјал
не
заштит
е

Обезбеђ
ивање
свеобухв
атне
социјалн
е
заштите
и
помоћи
најугрож
енијем
становни
штву
града/оп
штине

Обезбеђ
ивање
свеобухв
атне
социјалн
е
заштите
и
помоћи
најугрож
енијем
становни
штву
града/оп
штине

Одржи
во
управн
о
и
финанс
ијско
функци
онисањ
е
града/о
пштине
у
складу
надлеж
ностим
а
и
послов
има
локалн
е
самоуп
раве
Одржи
во
управн
о
и
финанс
ијско
функци
онисањ
е
града/о
пштине
у
складу
надлеж
ностим
а
и
послов
има

Број
ванинстит
уционални
х услуга
социјалне
заштите

Број
ванинстит
уционални
х услуга
социјалне
заштите
Број
донетих
аката
органа и
служби
града/опш
тине

8

8

10

3.190.0
00,00

10

6.187.1
61,00

1.400.0
00,00

Уторак,17.март.2020.године.

3.190.000,
00

5.750.000,
00

750.
000,
00

6.500.000,
00

7.587.161,
00

3.511.634,
00

650.
000,
00

4.161.634,
00

0,00

2.447.830,
00

2.46
8.66
9,00

2.468.669,
00

0,00

5.88
9.60
0,00

7.362.000,
00

2.447.8
30,00
Број деце
која није
обухваћен
а
предшколс
ким
образовањ
ем

28

60
%

75
%

85
%

1.472.400,
00

Уторак,17.март.2020.године.
сти
соци
јалн
е
зашт
ите
Програм
14. Развој
спорта и
омладине
Пројекат
незавршен
их радова ,
као
и
радова на
санацији
оштећених
позиција
доградња
по главном
пројекту Спортска школска
сала
у
Босилеград
у
прва
фаза
855910
извор 13 )
Пројекат
незавршен
их радова ,
као
и
радова на
санацији
оштећених
позиција
доградња
по главном
пројекту Спортска школска
сала
у
Босилеград
у завршна
фаза(40233
3 динара
извор 07 и
12169007
из извора
13)
Програм
15.
Локална
самоуправ
а

Функцион
исање
локалне
самоуправ
е
и
градских
општина
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локалн
е
самоуп
раве

42.790.
000,00
1301П1

1301П1

Зако
но
спор
ту

Зако
но
спор
ту

Обезбеђ
ивање
приступа
спорту и
подршка
пројекти
ма
везаним
за развој
спорта;
Обезбеђ
ивање
услова за
развој и
спровође
ње
омладин
ске
политик
е
Обезбеђ
ивање
приступа
спорту и
подршка
пројекти
ма
везаним
за развој
спорта;
Обезбеђ
ивање
услова за
развој и
спровође
ње
омладин
ске
политик
е

Подсти
цање и
креира
ње
услова
за
бављењ
е
спорто
м за све
грађане
општин
е

Подсти
цање и
креира
ње
услова
за
бављењ
е
спорто
м за све
грађане
општин
е

Програм
не
развоја
спорта и
акциони
план
развијен
на нивоу
општине и
усвојен од
стране
скупштине

06020001

Обезбеђ
ивање
услуга
јавне
управе и
остварив
ање
и
заштита
права
грађана
и јавног
интереса
Одрживо
управља
ње
финансиј
ама
и
админис
трирање
изворни
х
прихода
локалне
самоупр
аве
Сервиси
рање
обавеза
које
происти
чу
из
задужив
ања
за
финанси
рање
буџета и

0,00

54.5
77.8
84,0
0

97.367.884
,00

855.910,00

855.
910,
00

855.910,00

14.358.
213,00

14.358.213
,00

12.5
71.3
40,0
0

12.571.340
,00

5.346.1
59,00

113.530.37
3,00

56.364.
757,00

855.910
,00
Програм
не
развоја
спорта и
акциони
план
развијен
на нивоу
општине и
усвојен од
стране
скупштине

99.154.757
,00

42.790.000
,00

0,00

да

да

108.18
4.214,0
0

Зако
но
лока
лној
само
упра
ви

Број -8- Страна-461

0,00

108.584.21
4,00

0,00

5.34
6.15
9,00

113.930.37
3,00

Однос
153
броја
запослени
х
у
граду/опш
тини
и
законом
утврђеног
максималн
ог
броја
запослени
х
Одржи
во
управн
о
и
финанс
ијско
функци
онисањ
е
града/о
пштине
у
складу
надлеж
ностим
а
и
послов
има
локалн
е
самоуп
раве

86.851.022
,00

160 170 180

82.794.
863,00

4.056.1
59,00

87.251.022
,00

83.194.863
,00

4.05
6.15
9,00

462-Страна -Број -8-
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управља
ње
јавним
дугом
Пружањ
е
ефикасн
е
интервен
ције,
ублажав
ање
последи
ца
и
обезбеђе
ње
снабдеве
ности и
стабилно
сти
на
тржишту
у случају
ванредн
их
ситуациј
а
Програм
16.
Политичк
и систем
локалне
самоуправ
е

Одрживо
управно
и
финансиј
ско
функцио
нисање
града/оп
штине у
складу
надлежн
остима и
послови
ма
локалне
самоупр
аве

21010001

Функцион
исањескуп
штине
Функцион
исање
извршних
органа

21010001

21010003

Стат
ут
опш
тине
ЗБС
и
Зако
но
лока
лној
само
упра
ви
Стат
ут
опш
тине
ЗБС
и
Зако
но
лока
лној
само
упра
ви

Програм
17.
Енергетск
а
ефикаснос
т
и
обновљив
и извори
енергије
501
Унапређењ
е
енергетске
ефикаснос
ти зграде
Гимназије
Босилеград
0501
П-2

501
Зако
но
ефи
касн
ом
кори
шће
нју
енер

Обавља
ње
основни
х
функциј
а
изборни
х органа
локалне
самоупр
аве

Обавља
ње
основни
х
функциј
а
изборни
х органа
локалне
самоупр
аве
закон о
енергети
ци Закон
о
ефикасн
ом
коришће
њу
енергије
Одрживо
управно
и
финансиј
ско
функцио
нисање
града/оп
штине у

Одржи
во
управн
о
и
финанс
ијско
функци
онисањ
е
града/о
пштине
у
складу
надлеж
ностим
а
и
послов
има
локалн
е
самоуп
раве

Број
донетих
аката
органа и
служби
града/опш
тине

29.891.
175,00
Број
седница
скупштине

0,00

0,00

29.891.175
,00

29.986.743
,00

0,00

0,00

16

11.328.572
,00
Функц
иониса
ње
скупшт
ине

15

14

10

11.328.
572,00

11.239.140
,00

11.239.140
,00

Број
донетих
аката
органа и
служби
општине
Функц
иониса
ње
извршн
их
органа
закон о
енергет
ици
Закон о
ефикас
ном
коришћ
ењу
енергиј
е
Одржи
во
управн
о
и
финанс
ијско
функци
онисањ
е

29.986.743
,00

1.570.530,
00

0

10

12

13

1.570.5
30,00

1.755.530,
00

1.755.530,
00

Активност
и
у
области
зградарств
а

0,00

0,00

1.750.0
00,00

1.750.000,
00

1.000.0
00,00

1.000.000,
00

0,00

0,00

750.
000,
00

750.000,00

0,00

0,00

Број
донетих
аката
органа и
служби
града/опш
тине

Уторак,17.март.2020.године.
гије

складу
надлежн
остима и
послови
ма
локалне
самоупр
аве
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Број -8- Страна-463

града/о
пштине
у
складу
надлеж
ностим
а
и
послов
има
локалн
е
самоуп
раве

УКУПНИ
ПРОГРА
МСКИ
ЈАВНИ
РАСХОД
И

592.55
4.809,0
0

2.665
.675,
00

126.731
.635,00

721.952.11
9,00

598.201.25
0,00

2.665
.675,
00

132.
499.
201,
00

733.366.12
6,00

.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
05.03.2020. године , број:06-76/2020

II
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
166.
Скупштина општина Босилеград, седница
одржана дана 06.03.2020. године.
165.
На основу члана 53. став 4. и члана 55. став
5. и 6. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.
30/10, 93/12 и 101/16, 95/18 95/18-др. закон), члана
70. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, бр. 87/18), члана 40. став 1. тачка 32.
Статута општине Босилеград („Службени гласник
града Врања“, број: 3/19) и
Мишљења ЈВП
“Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш број:
1513/1 од 20.02.2020. године, Скупштина општине
Босилеград на седници одржаној дана 06. марта
2020. године, донела је

На основу члана 9 став 1 и члана 26 став 1 и
3, члана 39 и члана 41 Закона о Бесплатној правној
помоћи (Сл. Гласник Р. Србије Бр. 87/18), Члан 1,
Члан 2 став 1 и Члан 3 Правилника о упућивању
подносиоца захтева на пружаоца Бесплатне правне
помоћи Бр. 110-00-307/2019-05 од 20.09.2019
године, Уредбе о тарифи за пружање Бесплатне
правне помоћи (Сл. Гласник Р. Србије 74/19),
Правилника о поступку плаћања накнаде за
Бесплатну правну помоћ и начину и поступку
враћања примљених новчаних средстава (Сл.
Гласник Р. Србије 80/19) и члана 40 став 1 тачка 6 и
тачка 58 - Статута Општине Босилеград („Службени
Гласник града Врања бр. 3/19“) Скупштина
општине Босилеград на седници одржаној дана 06.
марта
2020.
године,
донела
је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
СЛУЖБЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД

I
УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од
поплава за воде II реда за територију општине
Босилеград за 2020. годину.

Члан1.
У одлуци о организовању Службе Правне
помоћи Општине Босилеград Бр. 06-279/2019 од
07.11.2019 године после члана 5. додаје се нови
члан 6. који гласи :
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„Члан 6.
Из буџетских средстава Општине Босилеград
врши се исплата 50% накнаде за пружене бесплатне
правне помоћи или састављање јавнобележничке
изјаве или посредовање у решавању спора, када се
оконча бесплатна правна помоћ коју пружају
адвокати, састави јавнобележничка исправа или
оконча посредовање у решавању спора. Пружалац
подноси Општинској управи на оверу захтев за
плаћање накнаде у конкретној правној ствари, као и
коначни
обрачун
накнаде“.
Члан 2.
Члан 6. постаје члан 7. исте одлуке, а члан 7.
постаје
члан
8.
исте
одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
167.
На основу члана 32. Закон о локалној
самоуправи
(„Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 – др закон, 101/2016 и 47/2018),
члан 11. Закона о финансијској подршци породици
са децом („Сл гласник РС“, бр. 113/17 и 50/2018,
члана 50. Закона о предшколском образовању и
васпитању
(„Сл гласник РС“, број 18/2010,
101/2017, 113/2017- др. Закон, 95/2018) и члана 40.
став 1. тачка 45. Статута општине Босилеград
(Службени гласник града Врања“, број 3/19)
Скупштина општине Босилеград, на седници
одржаној 06. марта 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ОБЛАСТИ
ФИНАНАСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД
I Основне одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин
остваривања права детета у облсти финанасијске
подршке породици са децом на територији
општине Босилеград, за којa се средства обезбеђују
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у буџету општине Босилеград, а која се односе на
ПУ „Дечија радост“ у Босилеграду.
Члан 2.
Права из члана 1. ове Одлуке су:
1.Право на накнаду укупних трошкова боравка у
предшколској установи.
2.Право на регресирање трошкова боравка у
предшколској усатнови.
Члан 3.
Права из члана 2. ове Одлуке може да
оствари дете држављанина Републике Србије , које
има пребивалиште на територији општине
Босилеград.
Члан 4.
Корисник права у смислу ове одлуке је лице
које остварује право утврђено члсном 2. ове Одлуке.
Корисник права је дужан да пријави сваку
промену која је од утицаја на остваривање права из
члана 2. ове одлуке, а најкасније у року од 15 дана
од дана настале промене.
Корисник права из ове одлуке који је
остварио право на основу неистинитих или
нетачних података, или непријављивањем промена
које утичу на губитак или обим права, дужан је да
надокнади штету у складу са законом.
Члан 5.
Дете без родитељског старања у смислу ове
одлуке је дете које нема живе родитеље, чији су
родитељи непознати или нестали и дете чији
родитељи из било ког разлога привремено или
трајно не извршавају своја родитељска права и
дужности.
Статус детета без родитељског старања
утврђује се на основу решења Центра за социјални
рад, односно решењем надлежног органа
старатељства о смештају детата у старатељску,
односно хранитељску породицу.
Члан 6.
Дете са сметњама у развоју и дете са
инвалидитетом је дете о чијем степену ометености,
надлежна комисија за преглед деце ометене у
развоју донела акт о разврставању, односно
мишљење Интерресорне комисије која је образована
у складу прописима из области просвете о потреби
пружања додатне, образовне, здравствене и
социјалне подршке.
Члан 7.
Треће и свако наредно рођено дете
у
породици у смислу ове одлуке, је дете које живи у
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породици са троје и више деце, према редоследу
рођења.
Редослед рођења деце из став 1. овог члана
утврђује се према датуму и часу рођења уписаних у
матичну књигу рођених.
Члан 8.
Редослед рођења деце из разведеног брака
или ванбрачне заједнице која је престала, утврђује
се према родитељу са којим дете живи по одлуци
надлежног органа.
II ПРАВО НА НАКНАДУ УКУПНИХ
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 9.
Право на накнаду укупних трошкова
боравка у предшколској установи остварује:
-дете
без
родитељског
старања
у
старатељској породици, за које није остварено
право на дечији додатак у складу са законом који се
уређује финанасијска подршка породици са децом..
-дете без родитељског
старања у
хранитељској породици, које не испуњава услове
прописане за остваривање права на дечији додатак
у складу са законом којим се уређује финанасијска
подршка породици са децом.
-дете са сметњама у развоју и дете са
инвалидитетом, за које није остварено право на
накнаду трошкова
боравка
у предшколској
установи у складу са законом којим се уређује
финансијска подршка породици са децом.
Право на накнаду укупних трошкова боравка
у предшколској установи признаје се за децу из
става 1. овог члана , уколико ово право нису
остварила по другом основу.
III ПРАВО НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА
БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 10.
Право на регресирање трошкова боравка у
предшколској установи остварује дете из
материјално угрожене породице.
Члан 11.
Дете из материјално угрожене продице,
остварује право на регресирање трошкова из члана
7. Ове одлуке под условом да је за њега остварено
право на дечији додатак у складу са законом о
финанасијској подршци породици са децом.
За дете из става 1. oвог члана месечни износ
учешћа корисника услуга у економској цени по
детеу умањује се за 50 %.
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Члан 12.
Права утврђена чланом 7. и 8. oве одлуке
признају се у трајању од годину дана од дана
подношења захтева..
У месецу пре истека рока из става 1. овог
члана
корисник права
обнавља захтев за
остваивање права за наредни период од годину
дана.
Члан 13.
Права утврђена овом oдлуком остварују се
по прописима о опшем управном поступку.
Члан 14.
О правима из члана 7. и 8. ове oдлуке у
првом степену решава организациона јединица
општинске управе Босилеград надлежна за послове
друштвене бриге о деци,
на основу поднетог
захтева.
Члан 15.
Захтев за остваривање права утврђених
члном 7. и 8. ове одлуке подноси се предшколској
установи у којој дете борави.
Предшколска
установа
органзационој
јединици
општине Босилеград надлежној за
послове друштвене бриге о деци, доставља поднете
захтеве са одговарајућом
документацијом на
решавање.
Члан 16.
По жалби на првостепено решење о правима
ове oдлуке решава Општинско веће општине
Босилеград.
Члан 17.
Права из члана 7. и 8. ове одлуке има дете
које користи услуге предшколске установе чији је
оснивач општина Босилеград и остварују се на
основу поднетог захтева родитеља, односно другог
законског заступника.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
168.
На основу члана 32.став 1.тачке 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
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129/07..47/2018), члана 202.-205. Закона о накнадама
за коришћење јавних добара („Службени гласник
Републике Србије“, број 95/2018, 49/2019 и 86/2019ускл.дин.износи), члана 37. став 1. тачке 3. и 13.
Статута општине Босилеград („Сл.гласник града
Врања“, бр. 3/19), Скупштина општине Босилеград,
на седници одржаној дана 06. марта 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА
ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНОГ ПУТА И
ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ КОРИСТИ
УПРАВЉАЧ ЈАВНОГ ПУТА
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се накнада за
коришћење делова путног земљишта које користи
управљач путног земљишта (у даљем тексту: ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Босилеград“).
Члан 2.
Обвезник накнаде за коришћење делова
путног земљишта јавног пута и другог
Земљишта (у
даљем
тексту:
накнада
за
коришћење делова путног земљишта) које користи
ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Босилеград“, а
које је у општој употреби је корисник тог
земљишта.
Основица
Члан 3.
Основица накнаде за коришћење делова
путног земљишта је метар квадратни
(м²) путног земљишта у зависности од значаја
пута, а које обвезник накнаде користи за
приступ и изградњу објеката, осим домаћинства.
Висина накнаде
Члан 4.
Висина накнаде за коришћење путног
земљишта општинског пута и улице које
користи ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Босилеград је:
Површина
коришћеног
путног земљишта
1.
2.
3.
4

до 50 м2
51-250 м2
251-500 м2
преко 500 м2

Износ накнаде (динара/м2
коришћеног путног
земљишта)
Општински
Улица
пут
1.000,00
400,00
560,00
220,00
280,00
110,00
140,00
50,00
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Ослобађају се плаћања ове накнаде јавна
предузећа и други облици организовања чији је
оснивач општина Босилеград или у којима општина
Бсоилеград има учешће у приходима више од 50%
укупно оставрених прихода.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 5.
Накнада за коришћење делова путног
земљишта општинског пута утврђује се
решењем ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Босилеград.
Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних
рата, до 15. у месецу за претходни месец.
Накнада се утврђује у складу са одредбама
Закона о општем управном поступку, а на поступак
принудне наплате се примењују одредбе Закона
којим се уређује поступак извршења и обезбеђења.
Члан 6.
Приход оставрен од ове накнаде уплаћује се
на рачун ЈП „Грађевинско земљиште и путеве
општине Босилеград“.
Члан 7.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику града
Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
169.
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном
премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 –
аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном
регистру („Службени гласник РС“, број 63/17) и
члана 11. Статута општине Босилеград („Сл.гласник
града Врања“,бр. 3/19), уз прибављену сагласност
Министарства
државне
управе
и
локалне
самоуправе
број
015-05-34/2020-24
од
26.02.2020.године, Скупштина општине Босилеград
на седници одржаној дана 06. марта 2020. године,
донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ
ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању назива улица и
других делова насељених места на територији
општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“, бр.
24/19) врше се измене и допуне на следећи начин:
У члану 2. став 3. тачка 11. на крају слово
„и“ замењује се запетом.
У члану 2. став 3. тачка 12. на крају тачка
замењује се словом „и“.
У члану 2. став 3. додаје се тачка 13. која
гласи: „Нови засеок „Бабин Дол“ – простире се
између к.п. 3494, 3479, 3477, 3502 све у КО Бистар.“
У члану 2. став 4. а) тачка 23. мења се и
гласи: „Постојећа улица „Индустријска“ – од к.п.
1542, дуж к.п. 1541/10 и 1541/6, дела к.п. 1400,
делова к.п. 1376, 1371, 1372 и 1956 до к.п. 1955/1
све у КО Босилеград 1,“.
У члану 2. став 4.а) тачка 40. мења се и
гласи: „Нова улица Слободан Петков“ – од к.п. 1542
дуж дела 998, к.п. 997/2, 996/2, 1006/2, 1011/2,
1022/3, 1023/2, 1038/3, 1037/3, 1062/2, 1061/3,
1051/2, 1054/2, 1055/2, 1074/2, 1074/2, 1073/2,
1056/2, дела к.п. 1057 све до к.п. 1955/1 све у КО
Босилеград 1 и“.
У члану 2. став 5. тачка 19. на крају слово
„и“ замењује се запетом.
У члану 2. став 5. тачка 20. на крају тачка
замењује се словом „и“.
У члану 2. став 5. додаје се тачка 21. која
гласи: „Нови засеок „Чудинци“ – простире се
између к.п. 3704, 3688, 3663, 3668, 3681 све у КО
Бранковци.“
У члану 2. став 6. тачка 18. на крају слово
„и“ замењује се запетом.
У члану 2. став 6. тачка 19. на крају тачка
замењује се запетом.
У члану 2. став 6. додаје се тачка 20. која
гласи: „Нови засеок „Шојин Рид“ – простире се
између к.п. 6176, 6104, 5884, 6140 све у КО
Бресница и“.
У члану 2. став 6. додаје се тачка 21. која
гласи: „Нови засеок „Манастир“ – простире се
између к.п. 5829/1, 5829/2, 5819/1, 5819/2 све у КО
Бресница.“
У члану 2. став 21. тачка 2. мења се и гласи:
„Нови засеок „Доња махала“ - простире се између
к.п. 1920, 1865, 1881,1884,746,1970,2015 све у КО
Жеравино.“.
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У члану 2. став 23. тачка 5. мења се и гласи:
„Нови засеок Брекиње“ - простире се између к.п.
722, 525, 531, 789 све у КО Извор,“
У члану 2. став 29. тачка 2. мења се и гласи:
„Нови засеок „Доња Еленица“ - простире се између
к.п. 3830, 3585/2, 3920, 4018, 3812 све у КО
Назарица,“.
У члану 2. став 33. тачка 5. реч: „Краиндол“
замењује се речима: „Краин Дол“.
У члану 2. став 33. тачка 23. реч: „Риџиндол“
замењује се речима: „Риџин Дол“.
У члану 2. став 35. тачка 7. мења се и гласи:
„Нови засеок „Присое“ - простире се између к.п.
1754, 1779, 1809, 1868, 1861 све у КО Рибарци,“.
У члану 2. став 36. тачка 8. на крају слово
„и“ замењује се запетом.
У члану 2. став 36. тачка 9. на крају тачка
замењује се словом „и“.
У члану 2. став 36. додаје се тачка 10. која
гласи: „Нови засеок „Широки Дол“ – простире се
између к.п. 3537, 3543, 3668, 3717 све у КО
Рикачево.“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
170.
На основу члана 13. и 14. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС", број 129/07, 34/10 одлука УС, 54/11 и 12/20), члана 32. став1.тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 129/07 , 83/14 – др. Закон, 101/16-др.закон и
47/18) и члана 40. став1.тачка 50. Статута општине
Босилеград („Службени гласник града Врања“ број
3/19) Скупштина општине Босилеград на седници
одржаној дана 06. марта 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД
I
Изборну комисију Општине Босилеград у
сталном саставу, чине председник и 7 (седам)
чланова који имају заменике.
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Изборна комисија има секретара који има
заменика.
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За заменика члана
-Велин Стоичков, дипл. правник из
Босилеграда, ул. Добродолски Поток бб,
на предлог одборничке групе „ СНС-СДПС
Босилеград“

II
У Изборну комисију Општине Босилеград именују
се:
1. За председника:
- Станиша Зиновиев, дипл.правник из
Босилеграда, ул. Младост бр.3, на
предлог одборничке групе „Демократске
странке Србије“,
за заменика председника:
- Мирослав Веселинов, дипл.правник из
Босилеграда, ул. Георги Димитрова
бр.74, на предлог одборничке групе
„Демократске странке Србије“,

6. За члана:
-Игор Антимов, дипл правник из
Босилеграда, нас. Изворштица бр.9, на
предлог одборничке групе „ СНССДПС Босилеград“,
За заменика члана
-Драган Симеонов, дипл. правник из
Босилеграда, с. Рајчиловци на предлог
одборничке
групе
„
СНС-СДПС
Босилеград“,

2. За члана :
- Анани
Ангелов,
правник
из
Босилеграда, с. Рајчиловци, на предлог
одборничке
групе,
„Демократске
странке Србије“,
За заменика члана
- Сунчица Јанев, дипл. менађер из
Босилеграда, с. Извор,
на предлог
одборничке групе „Демократске странке
Србије“,

7. За члана:
-Владимир Стојнев, дипл. правник из
Босилеграда, с. Горња Љубата, на
предлог одборничке групе „ СНС-СДПС
Босилеград“,
За заменика члана
-Љиљана Пенев, дипл. правник из
Босилеграда, с. Црноштица, на предлог
одборничке
групе
„
СНС-СДПС
Босилеград“,

3.За члана :
- Јордан Арсов, дипл.правник из
Босилеграда, нас. Изворштица, на
предлог одборничке групе, „Демократске
странке Србије“,
За заменика члана
-Раде
Станојев,
дипл.правник
из
Босилеграда, с. Рајчиловци, на предлог
одборничке групе „Демократске странке
Србије“,

8. За члана:
- Иван Димитров, дипл правник из
Босилеграда, с. Рајчиловци на предлог
одборничке
групе
„
За
наш
Босилеград“,
За заменика члана
-Миљан
Краљ,
дипл.
правник
из
Босилеграда, ул. Георги Димитрова, бр.26
напредлог одборничке групе „ За наш
Босилеград“,

4. За члана:
- Љиљана Анакиев, правник из Босилеграда,
с. Радичевци на предлог
одборничке групе „Демократске странке
Србије“,
За заменика члана
- Иван Евтимов, дипл. правник из
Босилеграда, ул. Николе Тесле бб, на
предлог одборничке групе „Демократске
странке Србије“,

За секретара:
- Славица Стојанова , дипломирани правник
Босилеграда с. Рајчиловци
за заменика секретара,
- Снежана Стојилковић , дипломирани
правник из Босилеграда, ул. Радничка бр. 1

5. За члана :
Далибор Георгијев, дипл.правник из
Босилеграда, ул. Маршала Тита бб, на
предлог одборничке групе „ СНССДПС Босилеград“,

из

III
Мандат Изборне комисије из тачке I овог
Решења, траје четири године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном глснику града
Врања “.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења о
образовању и
именовању Изборне комисије
Општине Босилеград садржан је у одредбама члана
13. и 14. Закона о локалним изборима („Сл. гласник
РС", број 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11), члана
32. став1.тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07 , 83/14 – др. Закон,
101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. став1. тачка 50.
Статута Општине Босилеград („Службени гласник
града Врања,“ број 3/19) .
Одредбом члана 14. став 1. Закона о локалним
изборима прописано је да изборну комисију у
сталном саставу чине председник и најмање шест
чланова које именује скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
Скупштини
јединице
локалне
самоуправе,
сразмерно броју одборнику.
Одредбом члана 14. став 3. наведеног Закона
прописано је да изборна комисија има секретара
кога именује Скупштина јединице локалне
самоуправе и да секретар учествује у раду комисије
без права одлучивања.
Одредбом члана 14. став 4. истог Закона
прописано је да председник, чланови изборне
комисије и њен секретар имају заменике.
Одредбом члана 14. став 5. Закона о локалним
изборима прописано је да се за председника,
заменика председника, секретара и заменика
секретара изборне комисије именује лице које је
дипломирани правник.
Сагласно члану 13. став. 3. истог закона, ниједна
политичка странка или страначка коалиција не
може имати више од половине чланова у сталном
саставу органа за спровођење избора.
Сагласно члану 13. став. 4. у решењу о
именовању председника и чланова органа за
спровођење
избора
поред
личног
имена
председника, односно члана, мора бити наведена
његова политичка припадности или назив странке,
односно страначке коалиције, на чији предлог је
именован.
Поступајући по позиву Комисије за статутарна,
кадровска и административна питања, као
предлагача предметног акта, Одборничке групе
доставиле су своје предлоге за председника и
чланове Изборне комисије Општине Босилеград у
сталном саставу, као и за њихове заменике,
сразмерно заступљености истих у Скупштини
општине Босилеград, а у сврху доношења Решење о
образовању и именовању Изборне комисије
Општине Босилеград које ће одражавати састав
Скупштине општине Босилеград сазива 2016/2020,
на начин како је то утврђено Законом о локалним
изборима.
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Сагласно члану 14. став 3. и 5. Закона о локалним
изборима, овим Решењем именују се секретар и
заменик секретара Изборне комисије.
На основи свега наведеном, донето је Решење
како је дато у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења,
дозвољена
је жалба
надлежном
Управном суду, у року од 24 часа од доношења
истог.
Ово Решење је донето дана 06.03.2020.
године у 15.00 сати.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
171.
На основу члана 39. став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 13/16 и 30/16исправка и 6/20) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Босилеград („Службени гласник града
Врања“, број 3/19,) Скупштина општине Босилеград
на седници одржаној 06. марта 2020. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР КУЛТУРЕ
„БОСИЛЕГРАД“ У БОСИЛЕГРАДУ
I
Воиславу
Божилов,
дипломираном
информатичару и професору
информатике из
Босилеграда, престаје мандат директора Установе
Центар културе „Босилеград“ у Босилеграду, са
даном 13.03.2020. године, због истека периода на
који је именован.
II
објавити

Ово Решење
у „Службеном
гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
172.
На основу члана 34. став 2. и члана 35. став 1.
и 9. Закона о култури („Службени гласник РС“,
број: 72/09, 13/16 и 30/16- исправка и 6/20) и члана
40. став 1. тачка 13. Статута општине Босилеград
(„Службени гласник града Врања“, број 3/19,)
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Скупштина општине Босилеград на седници одржаној 06. марта 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ „БОСИЛЕГРАД“ У
БОСИЛЕГРАДУ
I
Воислав
Божилов,
дипломирани
информатичар
и професор информатике из
Босилеграда, именује се за директора Установе
Центар културе „Босилеград“ у Босилеграду, на
мандатни период од четири године, почев од 14.
марта 2020. године.
II
Управни
одбор
Установе
Центар
културе„Босилеград“ у Босилеграду закључиће са
директором Уговор о раду, за мандатни период на
који је именован.
III
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
173.
На основу члана 13. Закона о здравственој
заштити (,,Службени гласник РС'' бр. 25/2019 ),
члана 42. Закона о правима пацијената (,,Службени
гласник РС'' број 45/2013 и 25/2019), члана 15.
Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“
бр.15/2016), члана 40. став 1. тачка 49. Статута
општине Босилеград („Службени гласник града
Врања“, број 3/2019) , Скупштина општине
Босилеград, на седници одржаној дана 06. марта
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТНИКА ПАЦИЈЕНАТА
I. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирослав Веселинов, дипл
правник из Босилеграда за Саветника пацијената
општине Босилеград, (у даљем тексту: Саветник),
на период од 4 (четири) годинe.
II. Задаци Саветника:
1) У области заштите права пацијената:
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- разматра приговоре о повреди појединачних
права пацијената на основу достављених
и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца
приговора и пружаоца здравствене
услуге на кога се приговор односи и даје
одговарајуће препоруке;
- разматра извештаје саветника пацијената, прати
остваривање права пацијената и
предлаже мере за заштиту и промоцију права
пацијената;
подношење годишњег извештаја о раду и
предузетим мерама за заштиту права
пацијената
Скупштини
и
министарству
надлежном за послове здравља, а ради
информисања и остваривања потребне сарадње,
а извештај се доставља и
Заштитнику грађанана.
2) У областима јавног здравља из члана 5. Закона о
јавном здрављу:
мeђусeктoрска
сaрaдња,
кooрдинaциjа,
пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe
спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг
здрaвљa нa нивoу општине,
зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима општине,
нoсиoцимa aктивнoсти и другим
учeсницимa у систeму jaвнoг здрaвљa;
-праћење извeштajа зaвoдa зa jaвнo здрaвљe o
aнaлизи здрaвствeнoг стaњa
стaнoвништвa нa тeритoриjи општине кoja зa тo
нaмeнски oпрeдeли срeдствa у oквиру
пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa из
члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, кao
и прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe,
укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних
услугa у општини;
- дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу
општине, кojи усвaja скупштинa
општине и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe
прoгрaмe из oблaсти jaвнoг
здрaвљa;
- иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти
прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa мeрa
зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и
сузбиjaњa зaрaзних и хрoничних
нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa и фaктoрa ризикa нa
тeритoриjи општине крoз пoсeбнe
прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
- дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу
пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг
здрaвљa, кoje дoнoси општина;
- учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa
jaвнoг здрaвљa у кризним и
вaнрeдним ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о
јавном здрављу;
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- jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и
учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг
здрaвљa;
- oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду;
- дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa
aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг
здрaвљa нa територији општине, у склaду
сa
Зaкoнoм о јавном здрављу;
- извeштaвaње Скупштине и
завода зa jaвнo
здрaвљe o свoм рaду у oблaстимa дeлoвaњa
jaвнoг здрaвљa (шетомесечно);
-подношење годишњег извештаја о раду и
предузетим мерама Скупштини и заводу зa
jaвнo здрaвљe у oблaстимa
дeлoвaњa jaвнoг
здрaвљa.
3) Обављање и других послова и задатака у складу
и на начин утврђен одредбама
Статута општине, Пословника Скупштине
општине Босилеград и одредбама
Пословника Савета за здравље.
III. Саветник у свом раду обавезан је да поступа у
складу с прописима којима се уређује заштита
података
о
личности.
IV. За учешће на седницама Савета за здравље
саветник има право на накнаду из средстава која се
обезбеђују
у
буџету
Општине.
V. Ово решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
174.
На основу члана 40. став. 1 тачка 66.
Статута општине Босилеград („Службени гласник
града Врања“ број: 3/19), Скупштина општине
Босилеград на седници одржаној дана 06. марта
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА
I
Образује се Комисија за процену штете од
елементарних непогода у саставу:
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1. Раде Александров , дипл. инг. пољопривреде
за председника,
Васил Стаменов дипл.инг. шумарства за заменика председника ,
2. Владимир Митов, дипл.инг.пољопривреде за
члана,
Фила Симеонова, дипл. инг. шумарства за
заменика члана,
3. Евтим Kарађов, дипл. инг. грађевине за члана,
Ризе Василев, дипл. инг. грађевине за заменика члана.
II
Задатак Комисије за процену штете од
елементарних непогода је да по захтевима странака
за процену штете од елементарних непогода, изађе
на лицу места, изврши процену настале штете од
елементарних непогода, сачини записник и достави
извештај
Комисији
за утврђивање штете од
елементарних непогода при Влади Р Србије.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“ .
IV
Решење доставити: члановима Комисије и
Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
175.
На основу члана 196. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016 ),
члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон, 47/2018),
члана 40. Статута општине Босилеград („Службени
гласник града Врања“ , број 3/19 ), Скупштина
општине Босилеград је на седници одржаној 06.
марта 2020. године усвојила
КОДЕКС
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И
НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Кодекс
Члан 1.
Кодекс
понашања
службеника
и
намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп
правила понашања службеника и намештеника који
садржи професионалне и етичке стандарде за
обављање службених послова и остваривање
комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања
квалитета и доступности услуга, као и подстицању
поверења у интегритет, непристрасност и
ефикасност органа, служби и организација
основаних од Општине Босилеград.
Странке су физичка и правна лица без обзира
на држављанство и седиште, као и органи,
организације и групе лица која се обраћају јединици
локалне самоуправе.
Област примене
Члан 2.
Правила овог Кодекса дужни су да
примењују службеници и намештеници у органима,
службама и организацијама Општине Босилеград (у
даљем тексту: службеници) када обављају послове
из своје надлежности.
Сврха Кодекса
Члан 3.
Сврха овог Кодекса је:
• да
утврди
стандарде
личног
и
професионалног интегритета и понашања
којих би требало да се придржавају
службеници,
• да подржи службенике у поштовању
професионалних и етичких стандарда,
• да упозна странке о правилном начину
поступања и понашања службеника,
• да допринесе изградњи поверења грађана у
локалну власт,
• да допринесе успостављању ефикаснијег и
одговорнијег поступања службеника.
Члан 4.
Сви појмови који су у овом Кодексу
употребљени у мушком граматичком роду
обухватају мушки и женски род лица на која се
односе.
II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА
КОДЕКСА
Законитост и непристрасност
Члан 5.
Службеник је дужан да се у обављању својих
послова понаша законито и да своја дискрециона
овлашћења примењује непристрасно.
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Службеници посебно воде рачуна да одлуке
које се тичу права, обавеза или на закону
заснованих интереса странака имају основ у закону
и да њихов садржај буде усклађен са законом.
Службеници су дужни да се уздржавају од
било које самовољне или друге радње која ће
неоправдано утицати на странке или им се
неосновано даје повлашћени третман.
Службеници се у свом раду никада не
руководе личним, породичним, нити политичким
притисцима и мотивима.
Објективност
Члан 6.
У свом раду, службеник је дужан да узме у
обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих
правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме
све елементе који нису од значаја за предметни
случај.
Забрана дискриминације
Члан 7.
Службеници су обавезни да у свакој прилици
поштују принцип једнакости странака пред законом,
а посебно када решавају о захтевима странака и
доносе одлуке.
Службеници поступају једнако према свим
странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.
Уколико дође до другачијег поступања
службеника према одређеној странци него што је то
уобичајено, службеник је дужан да образложи такво
поступање релевантним разлозима конкретног
случаја.
Службеник је дужан да у оквиру својих
надлежности
омогући
остваривање
права,
поштовање интегритета и достојанства странака и
других службеника без дискриминације или
повлашћивања по било ком основу, а нарочито по
основу пола, расе, боје коже, друштвеног порекла,
рођења, генетских својстава, културе, језика,
вероисповести или веровања, политичког или
другог уверења, држављанства, припадности народу
или националној мањини, имовног стања,
психичког и физичког инвалидитета, старосне доби,
родног идентитета и сексуалне оријентације,
здравственог стања, брачног и породичног статуса,
осуђиваности, физичког изгледа, чланства у
политичким, синдикалним и другим организацијама
и другим стварним и претпостављеним личним
својствима.
Забрана злоупотребе и прекорачења службених
овлашћења
Члан 8.
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Службеници су дужни да овлашћења у свом
раду користе искључиво у сврхе које су утврђене
законом и другим одговарајућим прописима.
При
обављању
приватних
послова,
службеник не сме користити службене ознаке,
службена овлашћења или ауторитет радног места у
локалној самоуправи.
Службеник је дужан да у свом раду
искључиво врши увид, прибавља и обрађује податке
о чињеницама о којима се води службена
евиденција, а који су неопходни за одлучивање,
односно поступање.

назначити његово име и по могућству контакт
податке.

Заштита података о личности
Члан 9.
Службеник који обрађује податке о личности
поштује све законске прописе и важеће стандарде у
погледу њихове заштите.
Службеник посебно не користи личне
податке у сврхе које нису законите, не доставља их
неовлашћеним особама и не омогућава им увид у
њих.

Разумни рок за доношење одлука
Члан 13.
Службеници се старају да се одлука по
сваком захтеву или приговору донесе у разумном
року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у
законом предвиђеном року.
Исто
правило
примењује се за одговоре на дописе странака или
одговоре на службене дописе којима службеници од
претпостављених траже упутства у погледу
поступка који се води.
Ако због сложености поступка, односно
питања која су покренута, одлуку није могуће
донети у законском року, службеник ће о томе
обавестити странку и свог претпостављеног, и
предузети све што је потребно да се одлука донесе
што пре.

Приступ информацијама од јавног значаја
Члан 10.
Службеник се стара о поштовању права на
приступ информацијама од јавног значаја на начин
који обезбеђује најпотпуније и најефикасније
остваривање тог права, у складу са законом који
регулише приступ информацијама од јавног значаја
и правилима која важе у органу, служби или
организацији.
Пружање информација о поступку
Члан 11.
Службеници су дужни да странкама, на
њихов захтев, дају информације о поступку који се
код њих води. Службеник ће упутити странку на
који начин може да изврши увид у стање поступка.
Службеници су дужни да странкама пруже и
информације о правним радњама које странке треба
да предузму у циљу остваривања својих права и
обавеза. Службеник води рачуна да информације
које пружа буду јасне и разумљиве странци.
Када службеник не сме да обелодани
информацију због њене поверљиве природе, дужан
је да наведе датој заинтересованој странци разлоге
због којих није у могућности да јој повери наведену
информацију.
Ако је усмени захтев странке превише
сложен, службеник је дужан да посаветује странку о
томе како да формулише свој захтев писаним путем.
Уколико се захтев у вези поступка односи на
питања за које одређени службеник није надлежан,
упутиће странку на надлежног службеника и

Исправљање пропуста
Члан 12.
У случају грешке у раду службеника која има
непожељан утицај на права или интересе странака,
службеник је дужан да упути писмено извињење
странци и настоји да отклони негативне последице
проузроковане његовом грешком што је пре могуће,
као и да обавести странку о праву на одговарајуће
правно средство и приговор због пропуста.

Понашање службеника у јавним наступима
Члан 14.
У свим облицима јавних наступа и деловања
у којима представља јединицу локалне самоуправе –
Општину Босилеград, службеник је дужан износити
ставове, у складу с прописима, овлашћењима,
стручним знањем и Кодексом.
Приликом изношења стручних и личних
ставова, службеник пази на углед јединице локалне
самуправе – Општине Босилеград и лични углед и
сме износити само истините податке, садржином и
тоном којим се не вређа углед органа, установа,
предузећа, као ни њихових представника, а на исти
начин има поступати и када је реч о личном и
пословном угледу других физичких и правних лица.
Поштовање других и учтивост службеника
Члан 15.
Службеници су дужни да се међусобно и
према
странкама
опходе
са
поштовањем.
Приликом комуникације са странкама
службеници треба да буду учтиви, приступачни,
тачни и кооперативни.
Приликом одговарања на дописе, у
телефонским разговорима и у преписци путем
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електронске поште, службеник је дужан да буде
што више од помоћи и да пружи што исцрпније и
прецизније одговоре.
У присуству странака службеницима нису
дозвољени приватни телефонски разговори.
Стандард пословне комуникације
Члан 16.
Стандард
пословне
комуникације
подразумева да се у најкраћем могућем року
(најкасније у року од 24 сата) одговори на поруку
примљену радним данима путем електронске
поште.
Уколико је прималац електронске поште
одсутан, мора бити постављено обавештење на
електронској пошти о одсуству са радног места са
информацијама коме се могу обратити странке или
службеници у хитним случајевима, а током
одсуства примаоца поруке.
Слање поднеска/дописа или електронске поште
Члан 17.
Службеник је дужан да приликом слања
поднеска или дописа увек користи меморандум.
Поднесак, допис или електронску пошту
потребно је насловити на особу (физичко лице) или
функцију, односно пословно име привредног
друштва.
Поднесак, допис и електронску пошту
неопходно је уредно потписати својим именом,
звањем и осталим подацима за контакт.
Поднесак, допис или електронска пошта
треба да буде јасне садржине и концизан, а стил
писања треба да буде прилагођен особи којој се
обраћа и у складу са темом.
Приликом припреме поднеска, дописа или
електронске поште проверити правопис и тачност
информација које се наводе.
Поштовање радног времена
Члан 18.
Запослени су дужни да поштују прописано
радно време, као и да се приликом доласка или
одласка са радног места евидентирају на прописан
начин.
Пауза у току радног времена је дозвољена у
договореном временском интервалу у трајању од 30
минута.
Пауза не може бити на почетку или на крају
радног времена.
Није дозвољено напуштање радног места у
оквиру радног времена без одобрења
руководиоца
или
запосленог
којег
руководилац овласти.
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Службеницима без претходне најаве и
одобрења претпостављеног, није допуштен улазак у
радне просторије органа, службе или организације
ван радног времена.
Стандарди одевања на радном месту
Члан 19.
Службеник је дужан да буде прикладно и
уредно одевен, примерено пословима службеника, и
да на тај начин не нарушава углед јединице локалне
самоуправе, нити изражава своју политичку, верску
или другу личну припадност која би могла да
доведе у сумњу његову непристрасност и
неутралност.
Запослени треба да се одевају у складу са
захтевима радних места и радних активности, а
основни стандард свакодневног одевања јесте
уредна и чиста одећа.
Службеника који је неприкладно одевен,
непосредни руководилац ће упозорити на обавезу
поштовања овог Кодекса у погледу одевања на
радном месту и на могућност покретања
дисциплинског поступка у случају поновљене
повреде Кодекса.
Уредност радних просторија
Члан 20.
Радне просторије службеника морају бити
чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све
време током трајања радног времена, као и
приликом напуштања истих.
Конзумација хране је дозвољена искључиво
у просторијама које су одређене за те намене.
III. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА
И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Право притужбе због кршења Кодекса
Члан 21.
Странка се због повреде правила овог
Кодекса може притужбом обратити Начелнику
Општинске управе.
Начелник Општинске управе дужан је да
обавести подносиоце притужбе о предузетим
радњама.
Начелник Општинске управе одлукама,
ставовима, мишљењима, препорукама и другим
актима ствара праксу од значаја за примену овог
Кодекса.
Праћење примене Кодекса
Члан 22.
Начелник Општинске управе Општине
Босилеград прати и разматра примену Кодекса.

Уторак,17.март.2020.године.
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За спровођење овог Кодекса одговорни су
руководиоци организационих јединица.
Уколико праћењем примене Кодекса оцени
да је то потребно, Начелник Општинске управе
може за примену Кодекса издати посебна упутства.
Извештај о примени Кодекса чини саставни
део годишњег извештаја о раду Општинске управе.
Извештај садржи статистичке податке о
укупном броју примљених приговора странака на
кршење Кодекса, структури приговора по
правилима утврђеним Кодексом, покренутим и
окончаним дисциплинским поступцима, изреченим
мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и
околности за које руководиоци органа, служби или
организација сматрају да су од значаја за праћење
примене Кодекса.
Дисциплинска одговорност
Члан 23.
Повреде
обавеза
из
овог
Кодекса
представљају лакшу повреду дужности из радног
односа, уколико није обухваћена неком од тежих
повреда радних дужности предвиђених Законом или
другим прописом.
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Изборна комисија општине Владичин Хан.
176.
На основу члана 15. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама
за време ванредног стања („Службени гласник РС”,
број 31/2020) Изборна комисија општине Владичин
Хан, на седници одржаној дана 16.3.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
1.Прекидају се све изборне радње у
спровођењу избора за одборнике Скупштине
општине Владичин Хан, расписаних за 26. април
2020. године, док важи Одлука о проглашењу
ванредног стања („Службени гласник РС”, број
29/2020).

Обавештавање странака и службеника о
примени Кодекса
Члан 24.
Текст Кодекса начелник општинске управе
поставља на интернет страници Општине
Босилеград, а у штампаном облику истиче на
огласној табли и у довољном броју примерака чини
доступним странкама на другим одговарајућим
местима (услужни сервис грађана, шалтерске
службе, месне канцеларије и др.).
Начелник Општинске управе упознаје све
службенике са садржином Кодекса.

2.Престају да теку сви рокови за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора из
тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 аутентично тумачење) и другим прописима који се
сходно примењују на изборе одборника у
Скупштини општине Владичин Хан и Роковника за
вршење изборних радњи у поступку спровођења
избора за одборнике Скупштине општине Владичин
Хан расписаних за 26. априла 2020. године број 01319/3/2020.

Ступање на снагу
Члан 25.
Ступањем на снагу овог Кодекса престаје да
важи Кодекс понашања запослених у Општинској
управи и јавним службама у Босилеграду, број 06127/05 од 29.05.2005. године.

3.Нови рокови за вршење изборних радњи
у поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Владичин Хан биће утврђени у
складу са временом наставка спровођења изборних
радњи које ће бити установљено одлуком о
престанку ванредног стања, када се за то стекну
услови.

Члан 26.
Овај Кодекс ступа на снагу даном доношења
а биће објављен у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
06.03.2020. године , број:06-63/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

4.Све до сада преузете изборне радње у
поступку спровођења избора из тачке 1. овог
решења остају на правној снази.
5.Ово решење објавити у „Службеном
гласнику града Врања”.
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Уторак,17.март.2020.године.

Образложење
Одлуком о проглашењу ванредног стања,
коју су 15. марта 2020. године донели заједно
председник Републике, председник Народне
скупштине и председник Владе, проглашено је
ванредно стање на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6.
Устава Републике Србије, уз супотпис председника
Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о
мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила
на снагу даном објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, 16. марта 2020.
године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је
да се њеним ступањем на снагу прекидају све
изборне радње у спровођењу избора за народне
посланике, посланике Скупштине Аутономне
покрајине Војводине и одборнике скупштина
општина и градова који су расписани за 26. априла
2020. године и да ће време наставка спровођења
изборних радњи бити установљено одлуком о
престанку ванредног стања, када се за то стекну
услови.
У складу са наведеним, Изборна комисија
општине Владичин Хан, као орган који спроводи
поступак избора за одборнике Скупштине општине
Владичин Хан, доноси решење о прекиду изборних
радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да
ће се изборни процес, укључујући и рокове за
вршење изборних радњи, наставити у складу са
одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити
уређено посебним актом Републичке изборне
комисије.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се поднети приговор Изборној
комисији општине Владичин Хан у року од 24 часа
од часа доношења решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН дана, 16.3.2020. године у 19:45 часова, број:
013-26/2/2020.

Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време
ванредног стања („Службени гласник РС“, број
31/20),Изборна комисија општине Сурдулица, на
седници одржаној 16. марта 2020. године, у 17 и 35
часова, донела је

ПРЕДСЕДНИК
Драган Станковић,с.р.

Образложење
Одлуком о проглашењу ванредног стања,
коју су 15. марта 2020. године донели заједно
председник Републике, председник Народне
скупштине и председник Владе, проглашено је
ванредно стање на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6.
Устава Републике Србије, уз супотпис председника
Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о
мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила
на снагу даном објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020.
године.

Изборна комисија општине Сурдулица.
177.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима («Сл.гл.РС», бр. 129/07, 54/2011 и 12/2020),
члана 1.Одлуке о координираном спровођењу свих
избора
расписаних
за
26.април
2020.године(«Сл.гл.РС», бр. 21/2020), члана 1.
Упутства за спровођење избора за народне послнике
народне скупштине расписаних за 26.април
2020.године ( « Сл.гл.РС» , бр. 20/2020),члана 100.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
1. Прекидају се све изборне радње у
спровођењу избора за одборнике Скупштине
општине Сурдулица , расписаних за 26. април 2020.
године, док важи Одлука о проглашењу ванредног
стања („Службени гласник РС“, број 29/2020).
2. Престају да теку сви рокови за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора из
тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним
изборима, Законом о jединственом бирачком
списку, Упутством за спровођење избора за народне
посланике Народне скупштине и Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за
26.април 2020.године.
3. Нови рокови за вршење изборних радњи
у поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Сурдулица биће утврђени у
складу са временом наставка спровођења изборних
радњи које ће бити установљено Одлуком о
престанку ванредног стања, када се за то стекну
услови.
4. Све до сада предузете изборне радње у
поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке
остају на правној снази.
5. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику града Врања “.

Уторак,17.март.2020.године.
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Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се
њеним ступањем на снагу прекидају све изборне
радње у спровођењу избора за народне посланике,
посланике Скупштине Аутономне покрајине
Војводине и одборнике скупштина општина и
градова који су расписани за 26. април 2020. године
и да ће време наставка спровођења изборних радњи
бити установљено одлуком о престанку ванредног
стања, када се за то стекну услови.
У складу са наведеним, Изборна комисија
општине Сурдулица, као орган који спроводи
поступак избора за одборнике Скупштине општине,
доноси решење о прекиду изборних радњи, за време
док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни
процес, укључујући и рокове за вршење изборних
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радњи, наставити у складу са Одлуком о престанку
ванредног стања.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се поднети приговор Изборној
комисији општине Сурдулица у року од 24 часа од
часа доношења Решења.
ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА, дана16.03.2020. године, број:01315/20-01
ПРЕДСЕДНИК,
Бранислав Ристић,с.р.
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