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

ВЛАДИЧИН ХАН
212.
На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана
41. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и
члана 40. став 1. тачка 1. и члана 62. Статута
општине Владичин Хан ("Службени гласник града
Врања", број 4/2019), Скупштина општине
Владичин Хан, на седници одржаној дана
07.04.2019. године, донела је
ПОСЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет уређивања
Члан 1.
Пословником Скупштине општине Владичин
Хан (у даљем тексту: Пословник) уређује се
конституисање, организација и рад Скупштине
општине Владичин Хан (у даљем тексту:
Скупштина), начин остваривања права и дужности
одборника, јавност рада, као и друга питања везана
за рад Скупштине и њених радних тела.
Члан 2.
Скупштина је највиши орган општине који
врши основне функције локалне власти, утврђене
Уставом, законом и Статутом општине (у даљем
тексту: Статут).

Скупштину чине одборници, које бирају
грађани на непосредним изборима, тајним
гласањем, у складу са законом и Статутом.
Члан 3.
Скупштину
представља
председник Скупштине.

и

заступа

2. Језик, писмо и родна неутралност израза
Члан 4.
У Скупштини је у службеној употреби
српски језик и ћириличко писмо, у складу са
Уставом, законом и Статутом.
Члан 5.
Сви
појмови
у
овом
Пословнику
употребљени у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски природни род.
3. Печат Скупштине
Члан 6.
Скупштина има печат са изгледом и
садржином сагласно закону.
Печат Скупштине поверава се на чување
секретару Скупштине.
II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1. Сазивање конститутивне седнице
Члан 7.
Конститутивну седницу новог сазива
Скупштине, после спроведених избора за одборнике
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Скупштине, сазива председник Скупштине из
претходног сазива, у року од 15 дана од дана
објављивања коначних резултата избора.
Ако је председник Скупштине из претходног
сазива одсутан, спречен или не жели да сазове
конститутивну седницу у року из става 1. овог
члана, то може учинити најстарији одборник
(кандидат за одборника) новог сазива који то
прихвати, који је овлашћен да сазове конститутивну
седницу у року од 15 дана од истека рока из става 1.
овог члана.
Уз позив за конститутивну седницу
организациона
јединица
Општинске
управе
надлежна за скупштинске послове сваком
кандидату за одборника обавезно доставља Статут,
Пословник, Извештај Изборне комисије општине (у
даљем тексту: Изборна комисија) о спроведеним
изборима.
2. Председавање конститутивном седницом
Члан 8.
Конститутивном седницом, до избора
председника Скупштине, председава најстарији
кандидат за одборника који је присутан на седници
и који се прихвата те дужности (у даљем тексту:
председавајући), а у раду му помажу секретар
Скупштине из претходног сазива.
Пре почетка седнице, утврђује се укупан број
присутних и обавештава председавајући да ли је
присутан потребан број кандидата за одборнике за
рад и одлучивање.
Одредбе овог Пословника које се односе на
овлашћења председника Скупштине, сходно се
примењују и на овлашћења председавајућег
конститутивне седнице.
3. Дневни ред седнице
Члан 9.
На конститутивној седници Скупштине
потврђују се мандати одборника, бира се
председник и заменик председника Скупштине и
поставља се секретар Скупштине.
На конститутивној седници могу се
разматрати и друга питања.
Скупштина се сматра конституисаном
избором председника Скупштине и постављењем
секретара Скупштине.
4. Потврђивање мандата одборника
Члан 10.
Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата и траје 4 године, односно до
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престанка
мандата
одборника
тог
сазива
Скупштине.
О потврђивању мандата одборника одлучује
Скупштина на конститутивној седници.
Потврђивање мандата одборника врши се на
основу уверења о избору за одборника и извештаја
Изборне комисије о спроведеним изборима за
одборнике.
Потврђивањем
мандата
новоизабраних
одборника престају функције председника и
заменика председника Скупштине из претходног
сазива.
5. Верификациони одбор
Члан 11.
Скупштина на конститутивој седници, на
предлог
председавајућег,
већином
гласова
присутних кандидата за одборнике именује
Верификациони одбор од 3 члана- кандидата за
одборнике, са три изборне листе које су добиле
највећи број одборничких мандата у Скупштини и
који присуствују седници на којој се образује
Верификациони одбор.
Чланови Верификационог одбора могу бити
и кандидати са изборних листи које су добиле мањи
број мандата, уколико кандидати за одборнике са
изборних листи које су добиле највећи број мандата
не прихвате да буду предложени или не буду
изабрани за чланове Верификационог одбора.
Верификационим одбором председава његов
најстарији члан.
Верификациони одбор ради на седници којој
присуствују сви чланови одбора и одлучује већином
гласова чланова одбора.
Када
Скупштина
потврди
мандате
одборника, Верификациони одбор престаје са
радом.
Члан 12.
По именовању Верификационог одбора,
председавајући одређује паузу у раду Скупштине
како би се састао Верификациони одбор.
На основу извештаја Изборне комисије,
Верификациони одбор утврђује да ли су подаци из
уверења о избору сваког одборника (кандидата за
одборника) истоветни са подацима из извештаја
Изборне комисије, као и да ли је уверење издато од
Изборне комисије, као надлежног органа, те о томе
подноси писани извештај Скупштини који садржи
предлог да ли треба потврдити мандате одборника.
Извештај са предлогом из става 2. овог члана
Верификациони одбор доноси већином гласова.
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Члан 13.
Извештај Верификационог одбора садржи
предлог:
- за потврђивање мандата одборника;
- да се не потврде мандати појединих кандидата за
одборника, са образложењем (у случају смрти
кандидата за одборника или наступања другог
разлога
за
недодељивање
мандата
новом
одборнику);
- да се одложи потврђивање мандата појединих
кандидата за одборника (у случају неслагања,
односно неистоветности података из уверења о
избору и извештаја Изборне комисије или издавања
уверења о избору од стране неовлашћеног органа).
Члан 14.
Председавајући Верификационог одбора
подноси Скупштини извештај.
О извештају Верификационог одбора
Скупштина расправља у целини.
После
завршене
расправе,
уколико
Верификациони одбор не оспори ни један мандат, о
његовом извештају Скупштина одлучује у целини,
јавним гласањем.
Ако Верификациони одбор у свом извештају,
предложи да се потврђивање мандата поједином
кандидату за одборника одложи или да му се мандат
не потврди, Скупштина се о сваком таквом
предлогу изјашњава посебно.
Члан 15.
потврђивању мандата одборника, на
основу
извештаја
Верификационог
одбора,
Скупштина одлучује јавним гласањем, већином
гласова присутних одборника.
У гласању могу учествовати кандидати за
одборнике којима су мандати додељени у складу са
Законом о локалним изборима и који имају уверење
Изборне комисије да су изабрани.
О

Члан 16.
Скупштина може да ради и одлучује када су
потврђени мандати више од 1/2 одборника.
Скупштина може одложити верификацију
мандата појединог кандидата за одборника и
затражити од Изборне комисије да изврши проверу
ваљаности уверења о избору за одборника и о томе
обавести Скупштину најкасније у року од 8 дана.
По извршеној провери из става 2. овог члана,
кандидату за одборника коме је верификација
мандата одложена, мандат се потврђује или се
мандат додељује другом кандидату за одборника, у
складу са законом.
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Члан 17.
Даном потврђивања мандата новоизабраних
одборника престаје мандат одборника Скупштине
из претходног сазива.
6. Потврђивање мандата
конституисања Скупштине

одборника

после

Члан 18.
Када Скупштина после конституисања
одлучује о потврђивању мандата нових одборника
потврђивање мандата се врши на исти начин,
односно по поступку као и на конститутивној
седници.
Када Скупштина после конституисања
одлучује о потврђивању мандата нових кандидата за
одборника, у гласању поред одборника могу
учествовати и кандидати за одборнике којима су
мандати додељени у складу са законом и који имају
уверење Изборне комисије да су изабрани.
За сваку седницу Скупштине на којој се
врши потврђивање мандата образује се нови
Верификациони одбор.
7. Заклетва
Члан 19.
После доношења одлуке о потврђивању
мандата, новоизабрани одборници полажу заклетву,
гласно изговарајући текст заклетве који чита
председавајући, која гласи: „Заклињем се да ћу се у
раду Скупштине општине Владичин Хан придржавати Устава, закона и Статута општине Владичин
Хан, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност
одборника, руководећи се интересима грађана.“
По обављеној заклетви, одборници потписују
текст заклетве који се прилаже изборном
материјалу.
Одборници који нису присуствовали седници
на којој је потврђен њихов мандат, или им је мандат
био оспорен па касније потврђен, заклетву дају на
првој наредној седници којој присуствују, после
потврђивања њихових мандата.
III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ
И
ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
1. Избор председника Скупштине
Члан 20.
Скупштина има председника.
Председник Скупштина бира се из реда
одборника, на четири године, тајним гласањем.
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Кандидата за председника Скупштине може
да предложи најмање 1/3 одборника.
Одборник може да учествује у предлагању
само једног кандидата.
Члан 21.
Предлог
кандидата
за
председника
Скупштине подноси се председавајућем у писаном
облику.
Одборник може да учествује у предлагању
само једног кандидата.
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и
презиме
кандидата, податак
о
страначкој
припадности
кандидата,
краћу
биографију,
образложење, потписе предлагача, име и презиме
известиоца у име предлагача и сагласност
кандидата у писаном облику.
Председавајући упознаје одборнике са
предлозима кандидата за председника Скупштине,
који су поднети од стане овлашћеног предлагача и у
складу са чланом 21. став 1., 2., и 3. овог
Пословника.
Представник предлагача има право да у име
предлагача усмено образложи предлог.
Предложени кандидат за председника
Скупштине има право да се представи у виду краћег
обраћања Скупштини.
О предлогу кандидата за председника
Скупштине отвара се расправа.
После расправе, председавајући утврђује
листу кандидата за председника Скупштине по
азбучном реду презимена, а испред имена сваког
кандидата ставља се редни број.
Уколико више кандидата има исто име и
презиме, редослед на листи се одређује по азбучном
реду имена родитеља.
Члан 22.
По утврђивању листе кандидата из члана 21.
овог Пословника, образује се Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
од 3 члана (у даљем тексту: Комисија).
За члана Комисије одређује се по један
одборник са три изборне листе које су добиле
највећи број одборничких места у Скупштини.
Чланови Комисије могу бити и кандидати са
изборних листи које су добиле мањи број мандата,
уколико одборници са изборних листи које су
добиле највећи број мандата не прихвате да буду
предложени или не буду изабрани за чланове
Комисије.
Кандидат за председника Скупштине не
може бити члан Комисије.
Чланове Комисије бира Скупштина јавним
гласањем, већином гласова присутних одборника.
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Председника Комисије бирају међусобно
чланови Комисије.
Члан 23.
Кад се утврди листа кандидата за
председника Скупштине, приступа се гласању.
Избор председника Скупштине врши се
тајним гласањем у просторији где се одржава
седница.
Члан 24.
Одборник може гласати само за једног
кандидата за председника Скупштине.
Члан 25.
Тајно гласање за избор председника
Скупштине врши се према одредбама овог
Пословника о доношењу аката Скупштине тајним
гласањем.
Члан 26.
За председника Скупштине изабран је
одборник који је добио већину гласова од укупног
броја одборника.
Ако је предложено више кандидата, а
ниједан од предложених кандидата не добије
потребну већину гласова, понавља се поступак
кандидовања и избора.
Ако је предложен само један кандидат, а
исти није добио потребну већину, понавља се
поступак кандидовања и избора.
Члан 27.
Председник Скупштине ступа на дужност по
објављивању резултата и преузима даље вођење
седнице.
Ако изабрани председник Скупштине није
присутан на седници, председавајући одборник
наставља са председавањем до избора заменика
председника Скупштине.
2. Избор заменика председника Скупштине
Члан 28.
Председник Скупштине има заменика.
Предлагање и избор заменика председника
Скупштине спроводи се по истом поступку који је
овим Пословником утврђен за избор председника
Скупштине.
3. Постављење секретара и заменика секретара
Скупштине
Члан 29.
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Скупштина поставља секретара Скупштине
на конститутивној седници Скупштине, а за
секретара Скупштине може бити постављено лице
које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са
положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање три године.
Кандидата за секретара Скупштине предлаже
председник Скупштине.
Предлог кандидата за секретара Скупштине
подноси се Скупштини у писаном облику, са
образложењем.
Члан 30.
Секретар Скупштине поставља се јавним
гласањем, на четири године и може бити поново
постављен.
За секретара Скупштине постављен је
кандидат за кога гласа већина од присутног броја
одборника.
Постављењем секретара Скупштине престаје
функција секретара Скупштине из претходног
сазива.
Члан 31.
Уколико предложени кандидат не добије
потребну већину гласова, председник Скупштине
поново ће предложити кандидата за секретара
Скупштине.
До постављења секретара Скупштине
послове из његове надлежности обављаће секретар
из претходног сазива Скупштине.
Члан 32.
Уколико Скупштина има заменика секретара
Скупштине, он се поставља на исти начин и под
истим условима као и секретар Скупштине.
IV ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1. Председник Скупштине
Члан 33.
Председник Скупштине организује рад
Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред,
председава седницама, стара се о примени
Пословника и остваривању јавности рада
Скупштине, потписује акта која доноси Скупштина,
представља Скупштину, остварује сарадњу са
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председником општине и Општинским већем, стара
се о благовременом и усклађеном раду радних тела
Скупштине и врши друге послове утврђене законом
и Статутом и овим Пословником.
Председник Скупштине може бити на
сталном раду у Општини.
Председник Скупштине има права која
припадају одборнику, по основу својства одборника
( чланство у одборничкој групи, предлагање аката,
предлагање допуне дневног реда, подношење
амандмана и слично).
Члан 34.
Председнику Скупштине престаје функција
пре истека времена на које је изабран, уколико
поднесе оставку, буде разрешен или му престане
мандат одборника, на начин утврђен законом.
Ако је оставка поднета на седници
Скупштине усмено или у писаној форми,
Скупштина на истој седници, без отварања расправе
и без гласања, констатује да је председнику
Скупштине престала функција.
Ако је оставка поднета између две седнице
Скупштине у писаној форми, о оставци председника
Скупштине обавештавају се одборници Скупштине
на почетку прве наредне седнице Скупштина, без
отварања расправе и без гласања.
У случају подношења оставке, председнику
Скупштине престаје функција даном одржавања
седнице на којој је поднео оставку, односно на првој
наредној седници Скупштине ако је оставку поднео
у времену између две седнице.
Скупштина може разрешити дужности
председника Скупштине и пре истека времена на
које је изабран, на образложени предлог најмање
једне трећине одборника, на исти начин на који је
биран.
Члан 35.
У случају престанка мандата одборника,
председнику
Скупштине
престаје
функција
председника даном одржавања седнице на којој је
утврђено да му је мандат престао.
Члан 36.
Ако је председнику Скупштине престао
мандат пре истека времена на које је изабран,
дужност председника Скупштине, до избора новог
председника,
врши
заменик
председника
Скупштине.
Члан 37.
У случају да истовремено председнику
Скупштине и заменику председника Скупштине
престане функција пре истека времена на које су
изабрани, дужност председника Скупштине ће до
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избора председника обављати најстарији одборник
који се прихвати ове дужности.
2. Заменик председника Скупштине
Члан 38.
Заменик председника Скупштине замењује
председника Скупштине, у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине помаже
председнику Скупштине у вршењу послова из
његовог делокруга и обавља послове које му
председник повери.
Заменик председник Скупштине има права
која припадају одборнику, по основу својства
одборника ( чланство у одборничкој групи,
предлагање аката, предлагање допуне дневног реда,
подношење амандмана и слично).
Члан 39.
Ако заменику председника Скупштине
мирују права из радног односа услед избора на ту
функцију, заменик председника Скупштине може
бити на сталном раду у Општини.
Заменик председника Скупштине може
поднети оставку или бити разрешен са функције по
поступку предвиђеном овим Пословником за
подношење
оставке,
односно
разрешење
председника Скупштине.
Заменику председника Скупштине престаје
функција пре истека времена на које је изабран и у
случају престанка мандата одборника даном
одржавања седнице на којој је утврђено да му је
мандат престао.
3. Секретар Скупштине
Члан 40.
Секретар Скупштине стара се о обављању
стручних и других послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних
тела и руководи административним пословима
везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине присуствује седницама
Скупштине и по потреби даје мишљење у вези
примене Пословника.
Уколико постоје оправдани разлози због
којих секретар Скупштине не може присуствовати
седници, а нема заменика, председнику Скупштине
може у раду помагати лице запослено у Општинској
управи које одређује председник Скупштине на
предлог начелника Општинске управе, а које
испуњава законом прописане услове за секретара
Скупштине.
Члан 41.
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Скупштина може, на образложени предлог
председника Скупштине разрешити секретара
Скупштине и пре истека времена на које је
постављен.
Секретар Скупштине може поднети оставку.
У случају подношења оставке, секретару
Скупштине престаје функција даном одржавања
седнице на којој је поднео оставку, односно на првој
наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео
у периоду између две седнице.
О поднетој оставци не отвара се расправа,
нити се одлучује, већ се престанак функције
секретара по овом основу само констатује.
4. Заменик секретара Скупштине
Члан 42.
Секретар Скупштине може да има заменика,
који га замењује у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност.
Заменик секретара Скупштине се поставља и
разрешава на исти начин и под истим условима као
и секретар Скупштине и може поднети оставку.
V ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ
ИЗВРШНИХ ОРГАНА

И

ОСТАВКА

1. Избор извршних органа
Члан 43.
Извршне органе Скупштина, може да бира на
конститутивној или првој наредној седници, а
најкасније у року од месец дана од дана
конституисања.
Председника
општине
и
заменика
председника општине бира Скупштина, из реда
одборника, на време од 4 године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине.
Чланове Општинског већа бира Скупштина,
на време од 4 године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника Скупштине.
Чланови Општинског већа не могу
истовремено бити и одборници.
Члан 44.
Председник Скупштине предлаже кандидата
за председника општине.
Предлог кандидата за председника општине
подноси се Скупштини у писаном облику.
Предлог из става 2. овог члана садржи име и
презиме кандидата, личну и радну биографију,
образложење и сагласност кандидата у писаном
облику.
Члан 45.
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Кандидат за председника општине предлаже
кандидата за заменика председника општине из
реда одборника, кога бира Скупштина на исти
начин као председника општине.
Кандидат за председника општине предлаже
и кандидате за чланове Општинског већа.
Предлог из ст. 1. и 2. овог члана садржи име
и презиме кандидата, назначење функције за коју се
кандидат предлаже, личну и радну биографију,
образложење и сагласност кандидата у писаном
облику.
О кандидатима за председника општине,
заменика председника општине и чланове
Општинског већа води се обједињена расправа.
Члан 46.
Скупштина истовремено и обједињено
одлучује о избору председника општине, заменика
председника општине и чланова Општинског већа,
на јединственој листи.
Члан 47.
Тајно гласање врши се заокруживањем „за“
или „против“ предлога у целини, по поступку
предвиђеном овим Пословником за доношење аката
Скупштине тајним гласањем.
Члан 48.
Председнику
општине
и
заменику
председника општине избором на ове функције
престаје мандат одборника у Скупштини.
Председник општине и заменик председника
општине су на сталном раду у Општини.
Одборнику који буде изабран за члана
Општинског већа престаје одборнички мандат.
Чланови Општинског већа могу бити на
сталном раду у Општини.
2. Разрешење и оставка извршних органа
Члан 49.
Председник општине може бити разрешен
пре истека времена на које је биран, на образложени
предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин на
који је изабран.
О предлогу за разрешење председника
општине мора се расправљати и одлучивати у року
од 15 дана од дана достављања предлога
председнику Скупштине, уз примену минималног
рока за сазивање седнице, у складу са законом.
Ако Скупштина не разреши председника
општине, одборници који су поднели предлог за
разрешење не могу поново предложити разрешење
председника општине, пре истека рока од 6 месеци
од одбијања претходног предлога.
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Разрешењем председника општине престаје
мандат заменика председника општине и
Општинског већа.
Члан 50.
Заменик председника општине, односно члан
Општинског већа, могу бити разрешени пре истека
времена на које су бирани, на предлог председника
општине или најмање 1/3 одборника, на исти начин
на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење
заменика председника општине или члана
Општинског већа, председник општине је дужан да
Скупштини поднесе предлог за избор новог
заменика председника општине или члана
Општинског већа, која истовремено доноси одлуку
о разрешењу и о избору, у складу са одредбама овог
Пословника о њиховом избору.
У случају да Скупштина општине разреши
заменика председника Општине или члана
Општинског већа на предлог једне трећине
одборника, председник општине је дужан да на
првој наредној седници Скупштине општине
поднесе предлог за избор новог заменика
председника Општине, односно члана Општинског
већа.
Члан 51.
Предлог за разрешење председника општине,
односно заменика председника општине, односно
чланова Општинског већа се подноси председнику
Скупштине у писаном облику.
У предлогу мора бити наведен разлог због
кога се предлаже разрешење.
Уколико је предлагач најмање 1/3 одборника
у предлогу мора бити назначен један представник
предлагача. Уколико то није учињено, сматра се да
је представник предлагача први потписани
одборник.
Предлог за разрешење може бити повучен
све до почетка поступка гласања.
Члан 52.
Председник општине, заменик председника
општине или члан Општинског већа могу поднети
оставку.
О поднетој оставци председника Општине,
заменика председника општине или члана
Општинског већа председник Скупштине општине
обавештава одборнике на почетку прве наредне
седнице Скупштине.
Оставка се може повући све до констатовања
оставке.
О поднетој оставци председника општине,
заменика председника општине или члана
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Општинског већа се не отвара расправа, већ се
престанак функције због поднете оставке само
констатује решењем, без гласања, тако што то чини
председник Скупштине у име Скупштине.
У случају подношења оставке заменика
председника општине или члана Општинског већа,
председник општине је дужан да на наредној
седници Скупштине општине поднесе предлог за
избор новог заменика председника Општине,
односно члана Општинског већа.
Оставком председника општине престаје
мандат заменика председника општине и
Општинског већа.
Члан 53.
Председник општине, заменик председника
општине или члан Општинског већа који су
разрешени или су поднели оставку, остају на
дужности и врше текуће послове, до избора новог
председника општине, заменика председника
општине или члана Општинског већа.
Престанком мандата Скупштине престаје
мандат извршних органа Општине, с тим да они
врше текуће послове из своје надлежности до
ступања на дужност новог председника општине и
Општинског већа, односно председника и чланова
привременог органа, ако је Скупштини мандат
престао због распуштања Скупштине.
VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
1. Образовање одборничке групе
Члан 54.
Одборници Скупштине имају право да
образују одборничке групе.
Одборничка група се образује од најмање 3
одборника
Одборничку групу чине одборници једне
политичке странке, коалиције политичких странака
и/илигрупе грађана или групе грађана
Одборничку групу могу удруживањем да
образују
одборници
више политичких странака, коалиција странака
односно групе грађана или групе грађана.
Одборници једне политичке странке,
коалиције странака односно групе грађана или
групе грађана не могу образовати више
одборничких група, али могу припадати другим
одборничким групама.
Одборник може бити члан само једне
одборничке групе.
Назив одборничке групе може бити исти као
назив изборне листе политичка странке, коалиције
или групе грађана или може бити исти као назив
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политичке странке, коалиције или групе грађана
којој припадају одборници те одборничке групе.
У случају да одборничку групу чине
одборници више политичких странака, коалиција
странака односно групе грађана или групе грађана у
називу одборничке групе се налази назив изборне
листе односно назив једне од политичких странака,
коалиције странака односно групе грађана или
групе грађана које чине одборничку групу или пак
комбинација назива изборних листи, односно
политичких странака, коалиције странака односно
групе грађана или групе грађана које чине
одборничку групу.
Одборничка група се образује тако што се
председнику Скупштине подноси писмено које
обавезно обухвата назив одборничке групе, читак
списак чланова, назив политичке странке, коалиције
или групе грађана којој члан одборничке групе
припада, као и својеручне потписе сваког члана
одборничке групе. На списку се посебно назначава
шеф одборничке групе и његов заменик.
У току трајања мандата Скупштине могу се
образовати нове одборничке групе, а може доћи и
до промене састава одређене одборничке групе.
Писмено о формирању одборничке групе се
доставља преко писарнице Општинске управе са
уписаним деловодним бројем и датумом пријема. У
недостатку ових елемената сматра се да одборничка
група није ни формирана.
Одборник који није члан ниједне одборничке
групе, или који иступи из одборничке групе, а не
придружи се другој одборничкој групи у
Скупштини иступа самостално.
Члан 55.
Одборничка група учествује у раду
Скупштине на начин утврђен овим Пословником.
Одборничка група заузима ставове о
питањима која разматра Скупштина, покреће
иницијативу за разматрање појединих питања,
предлаже доношење аката Скупштине и предузима
и друге активности у складу са овим Пословником.
2. Шеф одборничке групе
Члан 56.
групу
представља

Одборничку
шеф
одборничке групе.
Одборничка група има заменика шефа
одборничке групе који га замењује у случају
одсутности или спречености.
У току седнице Скупштине, одборничка
група може овластити једног свог члана да
представља одборничку групу по одређеној тачки
дневног реда, о чему шеф одборничке групе
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писмено или усмено обавештава председника
Скупштине, најкасније до отварања расправе по тој
тачки дневног реда.
Ако одборничку групу представља заменик
шефа, односно овлашћени представник, он
преузима овлашћења шефа одборничке групе.
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Скупштини предлаже мере за побољшање стања у
области за коју је основано.
Чланови сталних радних тела бирају се из
реда одборника и грађана, на мандатни период за
који су изабрани и одборници Скупштине.
Стално радно тело Скупштине има
председника, заменика и 3 члана.

3. Промена састава одборничке групе
Члан 57.
Шеф одборничке групе, у писаном облику,
обавештава председника Скупштине о промени
састава одборничке групе.
Приликом приступања нових чланова
одборничкој групи, шеф одборничке групе
доставља
председнику
Скупштине
њихове
потписане изјаве о приступању одређеној
одборничкој групи.
Уколико су чланови – одборници који
приступају одборничкој групи претходно били
чланови неке одборничке групе, у писаној изјави
морају да назначе из које одборничке групе
иступају.
У случају да одборник иступа из састава
одборничке групе, о томе писаним путем
обавештава председника Скупштине.
Писана изјава садржи назив одборничке
групе којој одборник приступа, односно из које
иступа, политичку припадност, као и својеручни
потпис.
Обавештење о промени састава одборничке
групе, односно изјаве одборника, достављају се
преко писарнице Општинске управе са уписаним
деловодним бројем и датумом пријема. У
недостатку ових елемената сматра се да
обавештење, односно изјава нису поднети.
О образовању нове или о промени састава у
постојећим одборничким групама, председник
Скупштине обавештава одборнике на првој
наредној седници или по пријему, ако је исто
достављено у току одржавања седнице.
VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
1. Стална радна тела
Члан 58.
За разматрање појединих питања из
надлежности Скупштине, давање мишљења на
предлоге прописа и аката које доноси Скупштина и
вршење других послова у складу са Статутом и
овим Пословником, образују се стална радна тела
Скупштине.
Стално радно тело прати стање у области за
коју је образовано, извештава Скупштину о томе и

Члан 59.
Чланове сталних радних тела Скупштине
предлажу одборничке групе сразмерно броју
одборника које имају у Скупштини.
Одборник може бити члан највише 2 стална
радна тела Скупштине.
Чланови Општинског већа не могу бити
чланови радних тела Скупштине.
Поред одборника, чланови сталних радних
тела Скупштине могу бити и грађани, стручњаци за
поједине области, с тим да њихов број мора бити
мањи од броја чланова који су одборници.
Чланове сталних радних тела из реда грађана
- стручњаке за поједине области, одборничким
групама могу предлагати месне заједнице, јавне
службе, као и удружења грађана основана у области
за коју се радно тело образује.
Члан 60.
О предложеној листи за избор чланова
сталног радног тела Скупштина одлучује у целини,
јавним гласањем, посебно за свако радно тело.
Стално радно тело је изабрано ако је за њега
гласала већина присутних одборника.
Ако стално радно тело не буде изабрано, цео
поступак се понавља са новим кандидатима.
Члан 61.
Председник Скупштине сазива прву седницу
сталног радног тела.
Стално радно тело на првој седници бира
председника и заменика председника већином
гласова од укупног броја чланова, уколико законом
није другачије предвиђено.
До избора председника сталног радног тела,
првом седницом председава најстарији одборник
члан сталног радног тела.
Члан 62.
Председник сталног радног тела организује
рад, сазива и председава седницама сталног радног
тела, формулише закључке и о томе обавештава
председника Скупштине.
Заменик председника сталног радног тела
замењује председника сталног радног тела у случају
његове одсутности или спречености.
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Члан 63.
Скупштина може, и пре истека времена на
који су изабрани, разрешити поједине чланове
сталних радних тела и изабрати нове путем
појединачног предлагања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног
тела може поднети председник Скупштине,
председник сталног радног тела или одборничка
група на чији је предлог тај члан и изабран.
Новог члана сталног радног тела предлаже
одборничка група на чији предлог је био изабран
члан који је разрешен, осим у случају промене у
броју чланова одборничких група, када члана
предлаже одборничка група која има то право
сразмерно броју одборника.
Члан сталног радног тела разрешен је
односно именован када за то гласа већина
одборника који присуствују седници Скупштине.
2. Седнице сталних радних тела
Члан 64.
Седнице сталног радног тела сазива
председник сталног радног тела.
Председник сталног радног тела дужан је да
сазове седницу на захтев најмање 1/3 чланова
сталног радног тела, као и на захтев председника
Скупштине.
Рок за сазивање седнице је 7 дана од дана
подношења захтева, с тим да се иста одржи у року
од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник сталног радног тела не
сазове седницу у року за сазивање из става 1. овог
члана, седницу сталног радног тела може сазвати
првопотписани члан радног тела који захтева
сазивање седнице, када се иста сазива на захтев
најмање 1/3 чланова сталног радног тела, или
председник Скупштине, када се иста сазива на
његов захтев.
Члан 65.
Стална радна тела Скупштине раде у
седницама којима присуствује већина чланова, а
одлучују већином гласова од укупног броја чланова.
Обавештење о датуму одржавања, дневном
реду и материјали за седницу сталног радног тела
достављају се члановима сталног радног тела по
правилу 48 сати пре одржавања седнице у
штампаном или електронском облику.
Под доставом у електронском облику
подразумева се достава слањем на адресу
електронске поште.Дан и време доставе у
електронском облику је дан и време пријема
електронске поште у пријемно сандуче примаоца.
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Уколико члан радног тела жели да му се
достава врши електронским путем, доставља
секретару Скупштине писану изјаву о томе, са
навођењем адресе електронске поште на коју жели
да му се позив и материјал достављају.
Изузетно се материјал за поједине тачке
дневног реда може доставити и пре почетка
седнице.
Пре почетка седнице се такође доставља и
предлог акта чије је разматрање предложено као
допуну дневног реда.
Материјал,односно
предлози
који
се
доставља пре почетка седнице, достављају се у
штампаном облику.
Изузетно од става 2. овог члана, обавештење
о датуму, дневном реду и материјали за седницу
могу се доставити и у краћем року, у ком случају је
председник радног тела дужан да на седници радног
тела образложи такав поступак.
Изузетно од става 2. овог члана, ако за то
постоји потреба, седница радног тела може се
сазвати и непосредно пре почетка или у паузи
заседања Скупштине, у ком случају се чланови
радног тела о сазваној седници обавештавају
телефонским путем, а предлог дневног реда и
материјал им се достављају на самој седници.
Ако седница радног тела не може да се
одржи због недостатка кворума, председник радног
тела може одложити седницу.Одсутни чланови
радног тела, о термину одржавања седнице
обавештавају се телефонским путем.
Члан 66.
На седницу сталног радног тела позива се
представник предлагача акта који се на седници
разматра, односно известилац акта кога предлагач
одреди.
У раду сталног радног тела по позиву могу
учествовати стручни и научни радници из области
која се разматра на седници сталног радног тела, без
права одлучивања.
Седници сталног радног тела могу
присуствовати и учествовати у раду без права
одлучивања и одборници који нису чланови тог
сталног радног тела.
Члан 67.
У извршавању послова из свог делокруга,
стално радно тело Скупштине може тражити од
надлежних органа и служби податке и информације
од значаја за свој рад, односно изјашњење по
одређеном питању о коме радно тело разматра.
Радна тела могу да одржавају заједничке
седнице, ради разматрања одређених питања од заједничког интереса за два или више радних тела.
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Заједничку седницу радних тела сазивају договорно председници тих радних тела.
Члан 68.
По завршеној седници стално радно тело
подноси Скупштини извештај који садржи
мишљења и предлоге сталног радног тела.
Мишљења и предлоге сталних радних тела
Скупштине потписује председник сталног радног
тела.
Стално радно тело одређује известиоца који
на седници Скупштине, по потреби, образлаже
извештај сталног радног тела.
Члан 69.
На захтев појединог члана сталног радног
тела, његово издвојено мишљење изнеће се пред
Скупштину у извештају, односно предлогу тог
сталног радног тела.
Члан сталног радног тела Скупштине који је
издвојио мишљење има право да га образложи пре
отварања расправе на седници Скупштине.
Члан 70.
На седници сталног радног тела води се записник.
У записник се уносе следећи подаци: имена
присутних, питања која су разматрана, мишљења и
предлози сталног радног тела, свако издвојено
мишљење и известилац кога је одредило радно тело
за седницу Скупштине.
Записник потписује председник сталног радног тела и лице које је водило записник.
Записник са претходне седнице радног тела
усваја се пре преласка на дневни ред.
3. Јавност рада радних тела
Члан 71.
Рад сталних радних тела је доступан јавности.
За јавност рада радног тела одговоран је
председник радног тела.
Члан 72.
Седнице сталних радних тела могу бити
затворене за јавност у случајевима одређеним
законом.
4. Јавна слушања
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Стално радно тело може организовати јавно
слушање о предлозима општих аката које доноси
Скупштина.
Јавно слушање из става 1. овог члана
организује се ради прибављања информација,
односно стручних мишљења о предлогу општег акта
који је у скупштинској процедури, разјашњења
појединих решења из предложеног или важећег
општег акта, разјашњења питања значајних за
припрему предлога општег акта или другог питања
које је у надлежности сталног радног тела, као и
ради праћења спровођења и примене важећег
општег акта.
Члан 74.
Предлог за организовање јавног слушања
може да поднесе сваки члан сталног радног тела и
одборник.
Предлог из става 1. овог члана садржи тему
јавног слушања и списак лица која би била позвана.
Одлуку о организовању јавног слушања
доноси стално радно тело.
О одлуци из става 3. овог члана, председник
сталног радног тела обавештава председника
Скупштине.
Председник сталног радног тела на јавно
слушање позива чланове сталног радног тела,
одборнике и друга лица чије је присуство од значаја
за тему јавног слушања.
Позив из става 5. овог члана садржи тему,
време и место одржавања јавног слушања, као и
обавештење о позваним учесницима.
Јавно слушање се одржава без обзира на број
присутних чланова сталног радног тела.
Након јавног слушања, председник сталног
радног тела доставља информацију о јавном
слушању председнику Скупштине, члановима
сталног радног тела и учесницима јавног слушања.
Информација садржи имена учесника на јавном
слушању, кратак преглед излагања, ставова и
предлога изнетих на јавном слушању.
Чланови сталног радног тела и учесници
јавног слушања могу да поднесу писане примедбе
на информацију о јавном слушању председнику
сталног радног тела, који их доставља лицима из
става 8. овог члана.
5. Савети и комисије
Члан 75.
Стална радна тела Скупштине образују се
као Савети и Комисије

Члан 73.
Члан 76.
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Савети Скупштине су:
1) Савет за буџет и финансије;
2) Савет за урбанизам и комуналностамбене делатности;
3) Савет за заштиту животне средине;
4) Савет за привреду и саобраћај;
5) Савет за пољопривреду;
6) Савет за образовање, културу, физичку културу, информисање и
спорт, и
7) Савет за здравство, социјалну и
дечју заштиту и борачко – инвалидска питања.
Члан 77.
Савет за буџет и финансије
Разматра и даје мишљења у вези предлога
одлука и других аката који се односе на финансирање послова општине, буџет и завршни рачун буџета општине, таксе, накнаде и друге дажбине буџета, као и друга питања из области финансија.
Члан 78.
Савет за урбанизам и комунално-стамбене
делатности
Разматра и даје мишљења у вези предлога
одлука и других аката из области урбанизма и комунално стамбене делатности, уређења, обављања и
развоја комуналних делатности, уређивања и коришћења грађевинског земљишта и пословног простора, стамбене изградње, и друга питања из тих
области.
Члан 79.
Савет за заштиту животне средине
Разматра и даје мишљења у вези предлога
аката и других прописа који се односе на заштиту и
унапређење животне средине, ваздуха, природе и
природних добара, заштиту од буке и друга питања
из те области.
Прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну
средину.
Члан 80.
Савет за привреду и саобраћај
Разматра и даје мишљења у вези предлога
одлука и других аката који се односе на област занатства, туризма и угоститељства, трговине, робних
резерви, приватног предузетништва, саобраћаја, као
и друга питања од значаја за развој и унапређење
тих области.
Члан 81.
Савет за пољопривреду
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Разматра и даје мишљења о питањима из
области пољопривреде, пољпоривредног задругарства, шумарства, водопривреде и развоја села.
Прати стање и предлаже мере за подстицање
развоја пољопривредне производње.
Члан 82.
Савет за образовање, културу, физичку
културу, информисање и спорт.
Разматра и даје мишљења у вези предлога
одлука и других аката из области образовања, културе, физичке културе, информисања и спорта, и
друга питања из тих области. Прати реализацију
програма у тим областима.
Разматра и даје мишљења по питањима у вези верских односа и верских заједница у општини.
Члан 83.
Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту и борачко-инвалидска питања.
Разматра и даје мишљења у вези предлога
одлука и других аката из области здравства, социјалне, дечје и борачко-инвалидске заштите, и друга
питања која се односе на развој и унапређење тих
области. Прати стање и иницира мере за разрешавање проблематике у овим областима.
Члан 84.
Комисије Скупштине су:
1) Комисија за прописе,
2) Комсија за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање,
3) Комсија за споменике и називе улице,
4) Комсија за представке и предлоге и
5) Комисија за сарадњу са градовима у земљи и
иностранству.
Члан 85.
Комисија за прописе
Разматра предлог Статута општине и предлог
Пословника Скупштине општине.
Разматра предлоге одлука и других аката које усваја Скупштина, а чије разматрање није поверено другом радном телу, утврђује усклађеност
предлога одлука и других аката са Уставом, Законом, Статутом, и другим прописима, и даје предлоге
и мишљења Скупштини.
Припрема одговоре поводом предлога, иницијативе и решења о покретању поступка за оцену
усавности односно законитости одлука и других
аката које је донела Скупштина.
Разматра и цени оправданост предлога за доношење аутентичног тумачења акта Скупштине и
сачињава предлог аутентичног тумачења.
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Утврђује пречишћене текстове одлука и других аката Скупштине.

питања за која је посебним прописима овласти
Скупштина.

Члан 86.
Комисија за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање
Разматра и даје мишљења о питањима која се
односе на потврђивање мандата одборника и друга
питања у вези избора одборника, на престанак мандата одборника, одлучује о правима и дужностима
одборника, у складу са законом, Статутом општине,
Пословником Скупштине и другим актима Скупштине општине.
Разматра и даје мишљења у вези предлога
одлука којима се уређује радноправни статус изабраних лица.
Врши права и дужности у име послодавца за
функционере, у складу са законом.
Доноси појединачне акте о статусним питањима лица које бира и поставља Скупштина, утврђује коефицијенте за обрачун плате изабраних и
постављених лица у складу са Законом, подзаконским актима, Статутом општине и другим актима
органа Општине.
Разматра и даје мишљења о предлозима за
именовање и разрешење директора и чланова
управног и надзорног одбора у предузећима, установама, организацијама и службама, чији је оснивач
општина, за постављење и разрешење општинског
правобраниоца и заменика општинског правобраниоца и за именовање и разрешење чланова школских
одбора у основним и средњим школама у складу са
законом, односно припрема предлоге уколико неко
други није предлагач.
Разматра и даје мишљења о предлозима за
избор представника Скупштине општине у друге
органе и установе где се тражи учешће представника Скупштине, односно припрема предлоге уколико
неко други није предлагач.
Разматра и утврђује предлоге за доделу јавних признања и награда.
Прописује садржину, облик и начин
издавања одборничких легитимације и вођење
евиденције издатих легитимација.
Комисија обавља и друге послове утврђене
законом, Статутом општине и другим актима
Скупштине општине.

Члан 88.
Комисија за представке и предлоге
Разматра представке и предлоге упућене
Скупштини и председнику Скупштине, предлаже и
даје мишљења Скупштини и другим органима о
начину решавања питања садржаних у представкама, односно предлозима.

Члан 87.
Комисија за споменике и називе улица
Разматра и даје мишљења о питањима које се
односе на подизање и одржавање споменика и спомен обележја, одређивање назива улица, тргова и
других делова насељених места у општини, и друга

Члан 89.
Комисија за сарадњу са градовима у земљи и иностранству
Разматра питања остваривања срадње
општине са другим градовима у земљи и иностранству у областима од заједнишког интереса, подноси
предлоге и даје мишљења Скупштини за успостављање, одржавање и даље развијање односа и веза
општине са градовима у земљи и иностранству, са
међународним асоцијацијама градова и општина,
организује и прати спровођење активности и
закључке Скупштине у тој области.
6. Посебна стална радна тела
Члан 90.
Поред сталних радних тела предвиђених овим
Пословником, Скупштина оснива посебна стална
радна тела Скупштине, и то:
1. Савет за праћење примене Етичког кодекса,
2. Савет за младе,
3. Комисија за равноправност полова,
а) Савет за праћење примене Етичког кодекса
Члан 91.
Савет за праћење примене Етичког кодекса:
1) прати да ли се функционери придржавају
одредаба Етичког кодекса;
2) прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом;
3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса;
4) промовише примену Етичког кодекса у
Општини и шире;
5) предлаже и самостално спроводи радње које
воде унапређењу примене Етичког кодекса;
6) пружа савете и мишљења функционерима,
грађанима, средствима јавног информисања,
органима и организацијама у вези са применом Етичког кодекса;
7) остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;
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8) обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима.
Чланови Савета не могу бити одборници нити
изабрана, постављена и именована лица у Општини.
Број чланова, начин рада и овлашћења Савета
уређују се актом Скупштине општине.
б) Савет за младе

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

-

Члан 92.
Савет за младе:
иницира и учествује у изради локалне
омладинске политике у области образовања,
спорта, коришћења слободног времена,
повећања
запослености,
информисања,
активног учешћа, обезбеђивању једнаких
шанси, здравства, културе, равноправности
полова,
спречавању
насиља
и
криминалитета, приступа правима, одрживог
развоја и животне средине и другим
областима од значаја за младе;
учествује у изради посебних локалних
акционих планова, програма и политика у
сагласности са Националном стратегијом за
младе и прати њихово остваривање;
даје мишљење о питањима од значаја за
младе и о њима обавештава органе општине;
даје мишљење на нацрте прописа и одлука
које доноси Скупштина општине у
областима значајним за младе;
усваја годишње и периодичне извештаје о
остваривању локалне омладинске политике и
локалних акционих планова и програма за
младе и подноси их Скупштини општине,
председнику Општине и Општинском већу;
иницира припрему пројеката или учешће
Општине у програмима и пројектима за
младе у циљу унапређења положаја младих и
обезбеђења остваривања њихових права која
су у надлежности Општине;
подстиче сарадњу између Општине и
омладинских организација и удружења и даје
подршку реализацији њихових активности;
подстиче
остваривање
међуопштинске
сарадње која се односи на омладину и о томе
обавештава органе општине;
даје мишљење о предлозима пројеката од
значаја за младе који се делимично или
потпуно финансирају из буџета општине,
прати њихово остваривање и даје своје
мишљење надлежном органу Општине.
Састав и мандат Савета за младе
Члан 93.
Савет за младе има 7 чланова.
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Председник и чланови Савета за младе
бирају се на период од четири године, а по истеку
мандата могу бити поново изабрани.
Избор чланова Савета за младе
Члан 94.
Председника и чланове Савета за младе бира
Скупштина општине на предлог председника
Општине, председника Скупштине општине,
одборничких група, месних заједница, удружења
грађана, омладинских организација и удружења,
школа и других јавних служби.
Скупштина општине бира чланове Савета за
младе из састава грађана, стручњака, представника
удружења, представника школа и других јавних
служби водећи рачуна о равноправности полова и
заступљености припадника националних мањина у
национално мешовитим срединама.
Најмање половину чланова Савета за младе
чине млади узраста од 15 до 30 година који су
активностима и поступцима значајно афирмисали
позитивну улогу и значај младих у локалној
заједници, односно који су добитници школске,
факултетске, научне односно друге награде од
значаја за различите области интересовања младих.
Остале чланове Савета за младе бира
Скупштина општине под условом да поседују
вишегодишње искуство у раду са проблемима
младих, доказану стручност односно да су активно
учествовали у већем броју активности од важности
за младе.
-

в)Комисија за равноправност полова
Члан 95.
Комисија за равноправност полова прати
остваривање равноправности полова, даје мишљење
о предлозима прописа и одлука које доноси
Скупштина општине, предлаже активности и
предузимање мера, посебно оних којима се
остварује политика једнаких могућности на нивоу
Општине.
У оквиру послова из става 1. овог члана,
Комисија ће преузимати активнности у циљу
остваривања већег учешћа жена у креирању
политике и доношење одлука, економског
оснаживања жена, равноправног учешћа жена у
образовању и другим областима друштвеног
живота, заштите здравља жена, борбе против
насеља над женама и у породици, равноправног
приказивањадоприноса жена у свим областима
друштвеног живота у медијима, подстицања и
развоја женског предузетништва и женског
задругарства и друге активности утврђене
Пословником и другим актом Комисије.
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Члан 96.
У раду Комисије за равноправност полова
могу, по позиву, учествовати и друга лица без права
одлучивања.
Комисија за равноправност полова има 7
чланова, који се бирају и разрешавају на предлог
одборничких група.
Председника и чланове Комисије за
равноправност полова бира Скупштина на период
од четири године, а по истеку мандата могу бити
поново изабрани.
У Комисији за равноправност полова 4 члана
су припаднице женског пола, а 3 члана припадници
мушког пола. Организација и начин рада Комисије
за равноправност полова ближе се уређује
пословником Комисије за равноправност полова.
7. Повремена радна тела
Члан 97.
Скупштина, по потреби, на предлог
одборника, председника општине или Општинског
већа, оснива повремена радна тела ради разматрања
одређених питања, односно за обављање одређеног
задатка из надлежности Скупштине, која не спадају
у делокруг сталних радних тела, а њихов мандат
престаје извршењем посла и подношењем извештаја
Скупштини.
Члан 98.
Скупштина оснива повремена радна тела
актом којим се утврђују назив радног тела и област
за коју се оснива, задаци радног тела, број и састав
чланова радног тела, рок за извршење задатка, права
и дужности председника и чланова радног тела и
друга питања од значаја за рад радног тела.
Актом о оснивању повременог радног тела
уређује
се
и
обављање
стручних
и
административно-техничких послова за то радно
тело.
Председник и чланови повременог радног
тела бирају се из реда одборника и грађана, већином
гласова присутних одборника.
Број чланова повременог радног тела који се
бирају из реда грађана може бити и већи од броја
чланова изабраних из реда одборника.
На рад повремених радних тела сходно се
примењују одредбе овог Пословника о раду сталних
радних тела.
8. Анкетни одбор
Члан 99.
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Скупштина може образовати анкетни одбор
ради сагледавања стања у одређеној области и
утврђивања чињеница о појединим појавама или
догађајима.
Предлог за образовање анкетног одбора
може поднети сваки одборник.
Одлуком о образовању анкетног одбора
утврђује се састав и задатак одбора.
Анкетни одбор не може вршити истражне и
друге судске радње.
Одбор има право да тражи од државних
органа, предузећа, установа, организација и служби
податке, исправе и обавештења, као и да узима
изјаве од појединаца које су му потребне.
Представници државних органа, предузећа,
установа, организација и служби, као и грађани,
дужни су да дају истините изјаве, податке, исправе
и обавештења у раду анкетног одбора.
После обављеног рада, анкетни одбор
подноси Скупштини извештај са предлогом мера.
Анкетни одбор престаје са радом даном
одлучивања о његовом извештају на седници
Скупштине.
VIII ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1. Избор председника и чланова Општинске
изборне комисије
Члан 100.
Ради спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Владичин Хан, Скупштина
именује изборну комисију.
Општинска изборна комисија за спровођење
избора за одборнике Скупштине општине (у даљем
тексту: Изборна комисија) ради у сталном саставу
(именовани чланови) и проширеном саставу (опуномоћени чланови).
Члан 101.
Ниједна политичка странка или страначка
коалиција, односно група грађана не може имати
више од половине чланова у сталном саставу органа
за спровођење избора.
У решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног
имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције, односно група грађана, на чији предлог је именован.
Члан 102.
Изборну комисију у сталном саставу чине
председник и 12 члана, које именује Скупштина
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општине, а у проширеном саставу и по један опуномоћени члан – представник потврђене и проглашене изборне листе, која испуњава услове у складу
са Законом.
Изборну комисију у сталном саставу именује
Скупштина општине на предлог одборничких група
у Скупштини, сразмерно броју одборника.
Члан 103.
Против решења Скупштине општине о именовању председника и чланова Изборне комисије у
сталном саставу допуштена је жалба Управном суду
у року од 24 часа од доношења решења.
Члан 104.
Изборна комисија има секретара, кога именује Скупштина општине.
Секретар учествује у раду Изборне комисије,
без права одлучивања.
Члан 105.
Председник, чланови и секретар Изборне
комисије имају заменике.
Председник, заменик председника, секретар
и заменик секретара Изборне комисије су лица која
имају стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Заменици из става 1. овог члана имају иста
права и одговорности као и чланове које замењују.
2. Надлежност Општинке изборне комисије
Члан 106.
Изборна комисија:
1) стара се о законитости спровођења избора одборника,
2) одређује бирачка места при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким местима и о
доступности бирачког места бирача,
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,
4) даје упутства бирачким одборима у
погледу спровођења поступка избора
одборника,
5) прописује обрасце и организује техничке
припреме за спровођење избора за одборнике,
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6) утврђује да ли изборне листе сачињене и
поднете у складу са прописима о избору
одборника,
7) проглашава изборне листе,
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким
одборима,
9) утврђује и објављује укупне резултате
избора одборника,
10) подноси извештај Скупштини општине о
спроведеним изборима за одборнике,
11) доставља министарству надлежном за
послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике непосредно по
завршетку избора,
12) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
3. Права и дужности председника и чланова
Општинске изборне комисије
Члан 107.
Председник Изборне комисије представља
Изборну комисију, сазива и председава седницама
Изборне комисије, потписује акта Изборне комисије, стара се о томе да Изборна комисија своје послове обавља у складу са прописима и благовремено,
обавља и друге послове утврђене законом и другим
актима.
Заменик председника Изборне комисије обавља дужности председника Изборне Комисије у
случају његове одсутности или спречености.
Чланови Изборне комисије имају право и обавезу да редовно присуствују седницама Изборне
комисије, да учествују у расправи о питањима која
су на дневном реду седнице Изборне комисије и
гласају о сваком предлогу о коме се одлучује на
седници, да обављају дужности и задатке одређене
од стране Изборне комисије.
Секретар Изборне комисије припрема седнице, координира рад чланова и заменика чланова Изборне комисије, помаже председнику Изборне комисије у обављању послова из његове надлежности,
стара се о припреми предлога аката које доноси Изборна комисија и обавља друге послове у складу са
законом и другим актима.
Члан 108.
Начин припреме, вођење и рад седнице
Изборне комисије и друга питања везана за рад
ближе се уређују пословником Изборне комисије.
IX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
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1. Сазивање седнице Скупштине
Члан 109.
Скупштина ради и одлучује у седницама.
Седнице Скупштине могу бити редовне и
свечане.
Члан 110.
Редовне седнице Скупштине се одржавају по
потреби, а обавезно једном у 3 месеца.
Свечана седница Скупштине одржава се у
време празника Општине, а може се одржати и
другим свечаним поводом, с тим да се на њено
сазивање и одржавање не примењују одредбе овог
Пословника.
Изузетно, када за то постоји потреба свечана
седница Скупштине може да има и радни део, у ком
случају се иста сазива и одржава сагласно
одредбама овог Пословника.
Свечана седница Скупштине одржава се у
сали Скупштине или на другом прикладном месту
које одговара свечаном поводу њеног одржавања.
Члан 111.
Седнице Скупштине сазива председник
Скупштине по потреби, а најмање једанпут у 3
месеца.
Председник Скупштине је дужан да на
захтев 1/3 одборника, Општинског већа или
председника општине закаже седницу Скупштине и
одреди дан и час њеног одржавања најкасније у
року од 7 дана од дана подношења писаног захтева,
уколико су уз захтев достављени материјали,
односно предлози аката сачињени у складу са
одредбама овог Пословника, с тим да дан
одржавања седнице буде најкасније у року од 15
дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже
седницу Скупштине у року из става 2. овог члана,
седницу може заказати подносилац захтева, а
седницом председава одборник кога одреди
подносилац захтева.
Секретар Скупштине дужан је да обави
стручне послове у вези са сазивањем и одржавањем
седнице Скупштине у случају из става 3. овог члана.
Ако седницу на писани захтев сазива
председник Скупштине, у дневном реду седнице
Скупштине сазване сагласно ставу 2. овог члана,
председник Скупштине може предложити и
разматрање других тачака, односно аката који су
предложени од стране овлашћених предлагача о
питањима из надлежности Скупштине и који су
сачињени у складу са одредбама овог Пословника.
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Члан 112.
У ситуацијама које оправдавају хитност у
сазивању
седнице
Скупштине,
председник
Скупштине може заказати седницу у року који није
краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 1. овог
члана мора да садржи разлоге који оправдавају
хитност сазивања, као и образложење последице
које би наступиле њеним несазивањем.
Предлог дневног реда седнице из става 1.
овог члана садржи искључиво предлоге аката који
су достављени уз образложени захтев за сазивање
седнице по хитном поступку.
Минималан рок за сазивање седнице
Скупштине из става 1. овог члана не односи се на
сазивање седнице Скупштине у условима
проглашене ванредне ситуације.
Члан 113.
Седнице Скупштине сазивају се писаним или
електронским путем.
Председник Скупштине одређује дан и час и
место одржавања седнице Скупштине.
2. Предлог дневног реда
Члан 114.
Дневни ред седнице предлаже председник
Скупштине.
Предлози који се могу уврстити у дневни ред
седнице председнику Скупштине могу поднети:
Општинско веће, одборничка група, одборник,
радна тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени
законом и Статутом.
У дневни ред седнице могу се уврстити само
предлози, који су сачињени у складу са Статутом и
одредбама овог Пословника.
Уколико су предлагачи одборничка група
или 1/3 одборника, а предлог не садржи име и
презиме представника предлагача, сматраће се да је
представник предлагача шеф одборничке групе,
односно првопотписани одборник.
Општинско веће као предлагач, за
образлагање поднетог материјала на седници, може
одредити више представника предлагача.
Члан 115.
Материјали који се као предлози упућују
председнику Скупштине ради увршћивања у дневни
ред седнице, достављају се у писаној форми, са
образложењем, и у електронском облику.
Предлог општег акта подноси се у облику у
коме га Скупштина доноси, са образложењем
сачињеним у складу са одредбама члана 182. овог
Пословника.

840-Страна-Број -9-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

Предлог појединачног акта подноси се у
облику у коме га Скупштина доноси, са
образложењем, осим ако није другачије одређено
законом или овим Пословником.
Предлози који немају карактер општег,
односно појединачног акта, као што су препоруке,
извештаји, планови, програми и слично, подносе се
Скупштини у облику у коме их Скупштина
разматра, са предлогом акта у облику у коме га
Скупштина прихвата, доноси, усваја или даје
сагласност.
3. Позив за седницу
Члан 116.
Позив за седницу Скупштине доставља се
одборницима најкасније пет дана пре дана
одређеног за одржавање седнице.
Када постоје оправдани разлози, које ће
председник Скупштине образложити на почетку
седнице Скупштине, овај рок може бити и краћи,
али не краћи од 72 часа пре часа одређеног за
одржавање седнице.
Позив за седницу обавезно садржи: место и
време одржавања седнице, предлог дневног реда,
потпис председника, односно сазивача из члана 111.
овог Пословника и печат Скупштине.
Уз позив за седницу одборницима се
доставља и материјал који се односи на предлог
дневног реда и по правилу записник са претходне
седнице.
Позив за седницу, материјал за рад
и
записник достављају се у штампаном или
електронском облику.
Под доставом у електронском облику
подразумева се достава слањем на адресу
електронске поште.Дан и време доставе у
електронском облику је дан и време пријема
електронске поште у пријемно сандуче примаоца.
Уколико одборник жели да му се позив,
материјал и записник достављају електронским
путем, доставља секретару Скупштине писану
изјаву о томе, са навођењем адресе електронске
поште на коју жели да му се позив и материјал
достављају.
Изузетно се материјал за поједине тачке
дневног реда може доставити и пре почетка
седнице.
Пре почетка седнице се одборницима такође
доставља и предлог акта чије је разматрање
овлашћени предлагач предложио као допуну
дневног реда, а који су припремљени у складу са
одредбама овог Пословника, односно за које је
предлагач тражио да се Скупштина изјасни о томе
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да ли су припремљени у складу са одредбама овог
Пословника.
Материјал,односно предлози из става 8. и 9.
овог члана, који се доставља пре почетка седнице,
достављају се у штампаном облику.
Материјали који се из техничких разлога не
могу на економичан и целисходан начин умножити
и доставити одборницима уз позив за седницу
(просторни план, урбанистички планови са
графичким прилозима, скице у већој размери,
обимније студије и извештаји и слично), стављају се
на увид код секретара Скупштине, а када је то
технички могуће, овакав материјал се може
одборницима доставити у електронској форми.
Члан 117.
Позив и материјал за седницу осим
одборницима, обавезно се доставља и председнику
општине,
заменику
председника
општине,
члановима
Општинског
већа,
помоћницима
председника општине, и начелнику Општинске
управе, у штампаном или електронском облику.
4. Трајање седнице
Члан 118.
Седницe Скупштине на којимa се води
расправа о предлозима аката које доноси
Скупштина одржавају радним даном, суботом и
недељом.
Дан одржавања и час почетка седнице
одређује председник Скупштине.
Седница Скупштине траје до 20,00 часова,
уколико је заказана са почетком у преподневном
термину (до 12 часова), односно до 21,00 час
уколико је заказана са почетком после 12,00 часова .
Уколико Скупштина до 20,00, односно 21,00
часова не заврши по тачки дневног реда која је у
току продужава се рад Скупштине до завршетка
расправе и доношења одлуке по започетој тачки
дневног реда, а на предлог председника Скупштине,
Скупштина може да одлучи да продужи радно
време седнице Скупштине и након тога.
Уколико до краја предвиђеног радног
времена, односно након продужетка радног времена
Скупштина не одлучи по свим тачкама дневног реда
седница Скупштине ће се наставити следећег дана
са почетком који одређује председник Скупштине.
На предлог председника Скупштине,
Скупштина може одлучити да се седница не настави
следећег дана, већ неког наредног дана, у ком случају Скупштина истовремено одлучује и о часу
наставка седнице.
Одсутни одборници ће о наставку седнице
бити обавештени телефонским путем.
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Уколико је почетак седнице Скупштине
заказан у преподневном термину (до 12 часова),
седница се одржава са прекидом од 1 часа и то од
14,00 до 15,00 часова.
Скупштина може на предлог председника
Скупштине да одлучи да се почетак прекида помери
и после 14,00 часова уколико није завршена тачка
дневног реда која је у току, у ком случају се не
смањује време од 1 часа предвиђено за прекид.
Уколико је седница Скупштине заказана са
почетком после 12,00 часова, Скупштина, на
предлог председника Скупштине, одлучује о
прекиду Скупштине и почетку прекида.
5. Отварање седнице и учешће на седници
Члан 119.
Седницом
Скупштине
председава
председник Скупштине, кога у случају одсутности
или спречености замењује заменик председника
Скупштине.
Члан 120.
Уколико заказаној седници Скупштине не
присуствују председник и заменик председника
Скупштине, или председник и заменик председника
Скупштине одбију да председавају заказаном
седницом, седницом ће председавати најстарији
одборник који ту дужност прихвати.
Члан 121.
Седници Скупштине присуствују позвана
лица.
Представници јавних предузећа и установа
чији је оснивач Општина позивају се на седницу
када се разматрају питања из њиховог делокруга.
На седницу Скупштине могу се позивати
посланици,
начелник
управног
Округа,
представници
других
државних
органа,
представници верских заједница и друга лица за
која председник Скупштине процени да је потребно
њихово присуство или учешће у раду седнице.
Члан 122.
На почетку рада, председник Скупштине
обавештава Скупштину о томе ко је позван на
седницу.
Истовремено, председник Скупштине даје
потребна објашњења у вези са радом на седници и
другим питањима, уколико оцени да за тим има
потребе.
6. Кворум
Члан 123.
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По отварању седнице, пре утврђивања
дневног реда, председник Скупштине отвара
седницу Скупштине и на основу службене
евиденције утврђује да ли седници присуствује
довољан број одборника, односно више од половине
од укупног броја одборника (у даљем тексту:
кворум).
Кворум
се
утврђује
пребројавањем
одборника.
Ако одборник приликом почетка радног дана
изрази сумњу у постојање кворума према службеној
евиденцији,
кворум
се
поново
утврђује
пребројавањем.
Ако се и након поновног утврђивања кворума
одборник искаже сумњу у постојање кворума,
кворум ће се утврдити прозивком одборника.
Уколико председник констатује да на почетку радног дана, у сали за седнице, није присутна
већина од укупног броја одборника (непостојање
кворума), седница се одлаже за највише три сата.
Ако се утврди да ни после одлагања седници
није присутна потребна већина одборника,
председник одлаже седницу за одговарајући дан и
сат.
Председник Скупштине може да одложи
седницу Скупштине коју је сазвао само у случају
непостојања кворума, а у другим случајевима о
одлагању седнице одлучује Скупштина.
Одсутни одборници ће о термину наставка
седнице бити обавештени телефонским путем.
Члан 124.
Расправа о појединим тачкама из утврђеног
дневног реда седнице Скупштине води се без обзира
на број присутних одборника.
Кворум за рад Скупштине мора да постоји на
почетку радног дана Скупштине, у време сваког
гласања, приликом усвајања записника са претходне
седнице и утврђивања дневног реда, као и на
конститутивној седници Скупштине. Кворум
постоји ако је на седници Скупштине присутна
већина од укупног броја одборника.
Кворум
се
утврђује
пребројавањем
одборника.
Ако одборник у току седнице изрази сумњу у
постојање кворума, кворум се поново утврђује
пребројавањем, а ако се и након поновног
утврђивања кворума одборник искаже сумњу у
постојање кворума, кворум ће се утврдити
прозивком одборника.
Председник
Скупштине
прекида
рад
Скупштине када утврди недостатак кворума на
седници
Скупштине
ради
обезбеђивања
кворума.Уколико се кворум не може обезбедити на
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дан одржавања седнице, председник Скупштине
одређује дан и сат наставка седнице Скупштине.
7. Ток седнице
а) усвајање записника
Члан 125.
Пре утврђивања дневног реда усваја се са
записник претходне седнице Скупштине. Уколико
је записник са претходне седнице уручен
одборницима непосредно пре почетка седнице, о
томе да ли ће се записник са претходне седнице
усвајати на тој седници одлучиће се већином
гласова присутних одборника.
Одборник може поднети примедбе на
записник.
Примедбу на записник одборник доставља у
писаном облику.
О примедбама на записник Скупштина
одлучује без расправе.
Скупштина усваја записник без расправе,
већином гласова присутних одборника.
б) утврђивање дневног реда седнице Скупштине
Члан 126.
Дневни ред седнице утврђује Скупштина.
Сваки овлашћени предлагач акта у смислу
одредаба овог Пословника може предложити
измене и допуне предложеног дневног реда.
Предлози се достављају председнику
Скупштине, у писаном облику са образложењем и у
форми у којој их Скупштина доноси, непосредно
преко писарнице Општинске управе.
Предлози за проширење дневног реда из
надлежности Скупштине са предлозима аката који
су, по одредбама овог Пословника, испунили услове
да се уврсте у дневни ред, предлози који се односе
на избор, именовања, разрешења и престанак
функција, достављају се најкасније 48 часа пре
одређеног почетка седнице Скупштине.
Предлози за повлачење појединих тачака из
предложеног дневног реда, спајање предложених
тачака и за промену редоследа тачака достављају се
најкасније 24 часа пре одређеног почетка седнице
Скупштине.
Предлози аката за одлучивање по хитном
поступку достављају се најкасније 24 часа пре пре
одређеног почетка седнице Скупштине.
Ако је предлагач одборничка група, односно
1/3 одборника, у предлогу мора бити назначен један
представник предлагача. Ако то није учињено,
сматра се да је представник предлагача шеф
одборничке групе, односно први потписани
одборник.
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Ако се крај рока пада у нерадан дан, односно
на дан државног празника, крај рока је сат који
одговара сату краја рока првог наредног радног
дана.
Члан 127.
Предлагач, односно овлашћени представник
предлагача може пре утврђивања дневног реда
образложити разлоге за измену и допуну дневног
реда по његовом предлогу.
Пре утврђивања дневног реда предлагач
може писаним путем, или усмено на седници
Скупштине да повуче тачку која је у предложеном
дневном реду или која се предлаже као допуна
дневног реда, а чији је он предлагач, о чему се
Скупштина не изјашњава, већ председник
Скупштине о томе само обавештава одборнике и
констатује повлачење.
Одборничка питања и предлози су посебна,
последња тачка дневног реда.
Члан 128.
О предлозима за измене и допуне
предложеног дневног реда не отвара се расправа.
Подносилац предлога за измене и допуне
предложеног дневног реда, односно овлашћени
представник предлагача може да образложи предлог
у трајању од најдуже 3 (три) минута.
Предлагач акта за који се тражи доношење
по хитном поступку дужан је да хитност предлога
образложи.
Ако се захтева да предлог акта повуче из
предложеног дневног реда, право да се изјасни о
томе има предлагач акта на који се промена односи,
односно овлашћени представник предлагача аката у
трајању од најдуже 3 (три) минута.
Члан 129.
Скупштина одлучује посебно о сваком
предлогу за измену и допуну предложеног дневног
реда, следећим редоследом предлога, а узимајући у
обзир редеослед предлагања:
- за хитан поступак;
- да се поједине тачке повуку из дневног реда
- за допуну дневног реда;
- за промену редоследа појединих тачака;
- за спајање расправе.
Уколико је дошло до грешке приликом
навођења броја и назива тачке у предложеном
дневном реду или постоје други разлози да назив
тачке у предложеном дневном реду буде другачији,
Скупштина, на предлог председника Скупштине,
који може бити дат до утврђивања дневног реда, о
томе одлучује после одлучивања по предлозима из
става 1. овог члана.

Среда,10.април.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Члан 130.
Нове тачке које су унете у дневни ред на
основу предлога за допуну дневног реда, предлога
за спајање расправе или предлога за хитан поступак,
уколико није другачије прописано законом или
овим Пословником, увршћују се у дневни ред по
редоследу одлучивања о измени и допуни дневног
реда, осим ако је предлагач или председник
Скупштине предложио други редослед разматрања,
о чему се Скупштина изјашњава без претреса.
Председник Скупштине може предложити
промену редоследа тачака дневног реда до
утврђивања дневног реда у целини.
Члан 131.
О дневном реду у целини Скупштина
одлучује без расправе, већином гласова присутних
одборника.
Скупштина у току седнице, на предлог
председника Скупштине, без расправе, може да
одлучи о промени редоследа тачака у дневном реду.
Уколико је у одређеној тачки дневног реда
предвиђено две или више подтачака на предлог
председника Скупштине, Скупштина може када
расправља о тој тачки дневног реда одлучити да се
промени редослед подтачака ако за то постоје
разлози са којима председник Скупштине упознаје
одборнике.
в) Расправа
Члан 132.
По усвајања дневног реда прелази се на
расправу по тачкама усвојеног дневног реда, осим
оних за које је овим Пословником, односно
посебном одлуком Скупштине, уређено да о њима
Скупштина одлучује без расправе.
Члан 133.
По отварању расправе сваке тачке дневног
реда седнице Скупштине, право да говоре о тачки
дневног реда по следећем редоследу и временском
трајању, имају:
- предлагач акта, односно овлашћени
представник предлагача акта, односно известилац
акта, који има право да говори без ограничења
времена за излагање,
- известилац надлежног радног тела, који има
право да говори најдуже до 10 минута,
- шеф, односно овлашћени представник
одборничке групе, који има право да говори најдуже
до 10 минута,
- одборник, који има право да говори најдуже
до 5 минута.
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Известилац надлежног радног тела, шеф,
односно овлашћени представник одборничке групе
и одборник могу време предвиђено за њихово
учешће у расправи искористити у једном јављању
или предвиђено време могу да поделе у највише два
дела, с тим да укупно време дискусије може бити
краће, али не може бити дуже од времена
предвиђеног у ставу 1. овог члана.
Шеф, односно овлашћени представник
одборничке групе не може користити право да
говори још до 5 минута по основу права које
припада одборнику.
По одређеним питањима на седници
Скупштине може да говори представник појединих
предузећа, установа и других облика организовања,
као и поједини грађани, када председник
Скупштине сматра да за то постоји потреба највише
до 5 минута.
Изузетно,
на
предлог
председника
Скупштине, Скупштина може да одлучи да време
трајања говора појединих представника из става 4.
овог члана траје и дуже од утврђеног времена.
Председник Скупштине ће у случају
прекорачења
времена
излагања
утврђеног
одредбама овог члана, опоменути говорника да је
време протекло, а ако овај у току наредног минута
не заврши говор, одузеће му реч.
Члан 134.
На седницама Скупштине, поред лица која
имају право да говоре о тачки дневног реда, у
претресу могу да учествују и председник Општине,
председник Скупштине, заменик председника
општине, заменик председника Скупштине, чланови
Општинског већа, начелник Општинске управе,
помоћници председника Општине, и на њих се не
односи ограничење у погледу трајања излагања.
Члан 135.
Председник
општине,
Председник
Скупштине, заменик председника општине, заменик
председника Скупштине и чланови Општинског
већа добијају реч одмах пошто је затраже.
Члан 136.
Нико не може прекидати говорника нити га
опомињати, осим председника Скупштине у
случајевима предвиђеним овим Пословником.
Председник Скупштине је дужан да се стара
да говорник не буде ометан у свом излагању.
За време говора одборника или других
учесника у расправи није дозвољено добацивање,
односно ометање говорника.
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Говорник може да говори само о питању које
је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од тачке дневног
реда о којој траје расправа, или од дефинисања
повреде Пословника, председник ће га опоменути.
Уколико одборник и поред опомене настави
да говори чинећи повреду из става 5. овог члана,
председник ће му одузети реч.
Члан 137.
Председник Скупштине, када председава
седницом Скупштине, ако жели да учествује у
расправи, препушта председавање заменику
председника Скупштине.
Члан 138.
Свако питање се расправља док о њему има
пријављених говорника.
Расправу по одређеној тачки дневног реда
закључује председник Скупштине, када се исцрпи
листа пријављених говорника, односно излагањем
предлагача.
Кад се закључи расправа о одређеном
питању, не може се поново отварати.
8. Повреда Пословника
Члан 139.
Одборнику који затражи да говори о повреди
овог Пословника, председник даје реч чим је
затражи.
Одборник може да укаже на повреду
Пословника у сваком тренутку, и пре отварања
расправе.
Образложење повреде овог Пословника не
може трајати дуже од 3 минута.
Одборник који је затражио да говори о
повреди Пословника обавезан је да пре
образложења повреде, наведе члан овог Пословника
који је по његовом мишљењу повређен.
Ако одборник пре почетка образложења не
наведе члан овог Пословника који је по његовом
мишљењу повређен, председник је дужан да га
опомене.
Ако и после изречене опомене одборник
настави да говори чинећи повреде из става 4. овог
члана или нa други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби
право на указивање на повреду Пословника,
председник Скупштине ће му одузети реч.
Председник Скупштине може да да
објашњење поводом изречене примедбе на повреду
Пословника.
Ако одборник не буде задовољан датим
објашњењем, председник Скупштине одмах позива
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одборнике да одлуче о изреченој повреди наведеног
члана овог Пословника.
9. Реплика
Члан 140.
Ако се одборник у свом излагању на седници
Скупштине увредљиво изрази о другом одборнику
на расној, верској, националној или родној основи,
или на други начин увреди његов углед и
достојанство наводећи његово име и презиме или
функцију, или говори о стварима које се односе на
његов приватни живот или приватни живот чланова
његове породице одборник на кога се излагање
односи, има право на реплику.
Уколико се увредљиви изрази односе на
одборничку групу, односно политичку странку чији
одборници припадају тој одборничкој групи, у име
одборничке групе право на реплику има шеф
одборничке групе, односно заменик шефа
одборничке групе.
Одлуку у случајевима из става 1. и 2. овог
члана, доноси председник Скупштине.
Одборник има право на реплику на излагање
другог одборника само једанпут Одборник
који је изазвао реплику има право одговорa
на реплику.
Реплика траје најдуже три минута
Члан 141.
Уколико се одборник у свом излагању на
седници Скупштине увредљиво изрази о другом
лицу које присуствује седници или се друго лице
увредљиво изрази о одборнику или се погрешно
протумачи њихово излагање, друго лице које
присуствује седници, односно одборник, а на кога
се излагање односи, има право на реплику, само
једанпут, у трајању до три минута.
Уколико се увредљиви односно погрешно
протумачени изрази другог лица односе на
одборничку групу, односно политичку странку,
другу политичку организацију или групу грађана
чији одборници припадају тој одборничкој групи, у
име одборничке групе право на реплику има шеф
одборничке групе, односно његов заменик у случају
његове одсутности.
Члан 142.
Када је одборник или друго лице које
присуствује седници затражио реч за реплику
председник Скупштине ће му дати реч чим заврши
излагање онај говорник који је то изазвао, независно
од редоследа пријављивања.
Члан 143.
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Повреда Пословника има првенство над
репликом.
10. Одлучивање
Члан 144.
Скупштина општине одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина одлучује гласањем одборника у
складу са законом, Статутом и овим Пословником.
Скупштина одлучује о свакој тачки дневног
реда после расправе по тачки дневног реда, осим
ако овим Пословником за одређене случајеве није
другачије прописано.
До закључења расправе по тој тачки дневног
реда, Скупштина може на предлог председника
Скупштине одлучити да поједино питање скине са
дневног реда и да се врати одговарајућем органу
или радном телу на дораду.
До закључења расправе по тој тачки дневног
реда, предлог може да повуче и предлагач.
Члан 145.
Скупштина одлуке доноси већином гласова
присутних одборника, уколико законом или
Статутом није утврђено другачије.
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина,
већином гласова од укупног броја одборника:
1) доноси Статут;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) доноси план развоја Општине и стратегије којима
се утврђују правци деловања Општине у одређеној
области;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Општине;
7)доноси Пословник Скупштине општине;

8)доноси одлуку о приступању доношењу, односно
промени Статута Општине;
9)оснива и укида јавна предузећа, установе, организације и службе;
10)одлучује о поверавању послова из своје надлежности физичком или правном лицу
11) именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач Општина;
12)поставља
и
разрешава
Општинског
правобраниоца
и
заменика
Општинског
правобраниоца;
13) бира и разрешава локалног омбудсмана;
14) именује и разрешава главног урбанисту;
15)одлучује о сарадњи и удруживању са другим
јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
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16) одлучује о образовању, подручју за које се
образује, промени подручја и укидању месних
заједница и других облика месне самоуправе;
17)одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места;
18) утврђује празник Општине;
19) одлучује о додели звања „почасни грађанин“
Општине;
20) усваја Етички кодекс
21) доноси одлуку о делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе и бира чланове Савета;
22)именује и разрешава председника и чланове
Изборне комисије Општине за избор одборника
Скупштине општин
23)одлучује и у другим случајевима утврђеним
законом и Статутом.
Члан 146.
После закључене расправе прелази се на
гласање о предлогу.О предлогу се гласа у целини.
Ако је стављен амандман, прво се одлучује о
амандману, а затим о предлогу у целини.
Члан 147.
Акт се сматра донетим ако је за предлог
гласало више од половине присутних одборника,
изузев када законом или Статутом општине није
другачије одређено.
Резултате
сваког
гласања
објављује
председник Скупштине.
Члан 148.
Гласање на седници Скупштине је јавно,
осим када је законом, Статутом или овим
Пословником уређено другачије или када
Скупштина одлучи да се гласа тајно.
Одборник има право и дужност да гласа о
сваком предлогу о коме се одлучује.
а) јавно гласање
Члан 149.
Јавно гласање се врши дизањем руке или
поименично-прозивком.
Члан 150.
При гласању председник позива одборнике
да се дизањем руке изјасне ко је «за», затим ко је
«против» предлога, да ли се неко уздржава од
гласања и најзад констатује колико одборника није
гласало.
Одборничка група може одредити једног
свог члана за контролу пребројавања гласова.
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Председник Скупштине односно сваки
одборник могу изразити сумњу у тачност бројања,
одмах по објављивању резултата гласања, у ком
случају се пребројавања гласања понавља.
Ако председник Скупштине односно
одборник и у поновљеном гласању искажу сумњу у
тачност бројања Скупштина одлучује да ли ће се
гласање поновити прозивком.
Председник Скупштине односно одборник
не могу изразити сумњу у тачност бројања када
председник саопшти да ли је предлог усвојен или
није.
Члан 151.
На захтев одборника или одборничке групе,
Скупштина може, без расправе, одлучити да се
гласа прозивком, на начин одређен овим
Пословником.
Ако Скупштина одлучи да се гласа
прозивком, секретар Скупштине прозива одборнике
по списку одборника, а сваки прозвани одборник
изговара реч "за", "против", "уздржан", односно да
не жели да гласа. Председник Скупштине понавља
име и презиме одборника који је гласао и његову
изјаву, односно утврђује да је одсутан или да не
жели да гласа.
Секретар
Скупштине
записује
изјаву
одборника или његову одсутност, уз његово име и
презиме на списку.
Ако Скупштина одлучи да се гласа
прозивком у поступку именовања, односно
постављења у коме је предложено два или више
кандидата одборници који приступају гласању
изговарају пуно име и презиме кандидата за које
гласају.
Члан 152.
Након обављеног гласања, председник
Скупштине закључује гласање и саопштава резултат
гласања.
Одлука се сматра донетом ако је за њу
гласало више од половине присутних одборника,
односно законом или Статутом утврђена већина за
њено доношење.
б) тајно гласање
Члан 153.
Скупштина одлучује тајним гласањем, кад је
то
предвиђено
законом,
Статутом,
овим
Пословником или када Скупштина одлучи да се о
одређеном питању тајно гласа.
На писани предлог најмање 1/3 одборника
Скупштина може одлучити већином гласова од
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укупног броја одборника да се о некој тачки
дневног реда тајно гласа.
Члан 154.
Тајно гласање врши се гласачким листићима.
Број гласачких листића који се штампа за
свако тајно гласање једнак је укупном броју
одборника у Скупштини који је одређен Статутом.
Текст гласачког листића исписује се на
српском језику, ћириличким писмом.
Гласачки листићи су исте величине, облика и
боје, и оверени су печатом Скупштине и потписом
председавајућег. Гласачки листић мора бити
израђен папиру који није прозиран.
Члан 155.
Гласачки листићи садрже предлог о коме се
одлучује, испод предлога, на левој страни реч „за“ а
на десној страни реч „против“.
Гласа се заокруживањем речи „за“ или
„против“.
Члан 156.
Када се врши избор између два или више
кандидата, на гласачким листићима кандидати се
наводе редоследом према утврђеној листи
кандидата, а испред презимена и имена ставља се
редни број.
Гласање се врши заокруживањем редног
броја испред имена кандидата за кога одборник
гласа.
Одборник може гласати само за једног
кандидата и то између кандидата чија су имена
наведена на гласачком листићу.
Члан 157.
Ако се тајним гласањем врши избор више
кандидата, гласање се врши заокруживањем редног
броја оноликог броја кандидата колико се бира.
Члан 158.
Ако је листа утврђена само са једним
кандидатом, на гласачком листићу се испод
презимена и имена кандидата на левој страни
ставља реч „за“ а на десној страни реч „против“.
Гласа се заокруживањем речи „за“ или
„против“.
Члан 159.
На видном месту у просторији у којој се
спроводи гласање истиче се листа кандидата.Листа
кандидата је оверена печатом Скупштине и
потписом председавајућег.
На месту одређеном за гласање треба
обезбедити тајност гласања.
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Члан 160.
Поступак гласања и утврђивање резултата
гласања спроводи Комисија за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана (у
даљем тексту: Комисија).
За члана Комисије одређује се по један
одборник са три изборне листе које су добиле
највећи број одборничких места у Скупштини.
Чланови Комисије могу бити и кандидати са
изборних листи које су добиле мањи број мандата,
уколико одборници са изборних листи које су
добиле највећи број мандата не прихвате да буду
предложени или не буду изабрани за чланове
Комисије.
Члан 161.
Председник Комисије објављује почетак
гласања, прозива одборнике према списку
изабраних одборника, уручује им гласачки листић и
заокружује редни број испред имена и презимена
одборника, као доказ да је одборнику уручен
гласачки листић, а одборник потписује списак
одборника.
За гласање се обезбеђује гласачка кутија
каква је прописана за избор одборника, као и
одговарајући параван, како би се обезбедила
сигурност и тајност гласања. Гласа се иза паравана
за гласање. Гласачка кутија мора бити од провидног
материјала, празна и пре почетка гласања
запечаћена.
Кад одборник попуни гласачки листић,
пресавија га тако да се не види за кога односно како
је гласао, прилази месту где се налази гласачка
кутија и лично убацује у њу гласачки листић.
Члан 162.
Гласање се закључује онда када гласа и
последњи одборник који жели да гласа, а најкасније
5 минута након што је гласачки листић уручен
последњем прозваном одборнику.
Када је гласање завршено, председник
Комисије констатује да је свим присутним
одборницима омогућено да гласају и закључује
поступак гласања.
Комисија утврђује резултат гласања у истој
просторији у којој је гласање и обављено и о томе
сачињава записник.
в) Утврђивање резултата гласања
Члан 163.
Утврђивање резултата гласања спроводи се
на седници следећим редом:
1. утврђује се број израђених гласачких листића;
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2. утврђује се број одборника који присуствују
седници;
3. утврђује се број одборника који су гласали;
4. утврђује се број неупотребљених, а неуручених
гласачких листића, који се печате у посебан
коверат;
5. отвара се гласачка кутија, утврђује се број
гласачких листића у кутији и ако се утврди да је
број гласачких листића у кутији већи од броја
одборника који су гласали, поступак се поништава и
спроводи се понављање гласања, а употребљени
гласачки листићи се печате у посебан коверат;
6. ако се утврди да у гласачкој кутији има једнак
или мањи број гласачких листића од броја
одборника који су гласали, наставља се поступак
тако што се неважећи гласачки листићи одвајају и
печате у посебан коверат;
7. са сваког важећег гласачког листића чита се име
кандидата који је добио глас, што се евидентира на
посебном обрасцу-записнику о гласању,
8. утврђује се број гласова који је добио сваки од
предложених кандидата.
Утврђивање резултата гласања обухвата и
констатацију који кандидат је изабран, односно да
ни један кандидат није изабран прописаном
већином.
Члан 164.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени
гласачки листић, гласачки листић који је попуњен
тако да се не може утврдити за који је предлог
одборник гласао, односно да ли је одборник гласао
''за'' или ''против'' предлога, гласачки листић на коме
је заокружен већи број кандидата од броја који се
бира, као и гласачки листић на коме је заокружен
нови кандидат који је дописан.
Члан 165.
О утврђивању резултата гласања Комисија
саставља записник који потписују сви чланови
Комисије.
У записник се обавезно уноси датум и време
гласања.
Председник Комисије је дужан да прочита
записник из става 1. овог члана и објави који
кандидат је изабран, односно да ниједан кандидат
није изабран прописаном већином.
Члан 166.
Ако је Скупштина одлучила да се о
одређеној тачки дневног реда тајно гласа, гласање
ће се спровести сагласно одредбама којима је
прописан поступак тајног гласања, примерено тачки
дневног реда о којој се тајно гласа.
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11. Одржавање реда на седници
Члан 167.
О реду на седници Скупштине стара се
председник Скупштине.
Председник Скупштине, због повреде реда
на седници, изриче мере:
- опомену и
- одузимања речи.
Скупштина,
на
предлог
председника
Скупштине, изриче и меру удаљења са седнице,
већином гласова присутних одборника.
Евиденцију о изреченим мерама води
секретар Скупштине.
Члан 168.
Опомена се изриче одборнику:
- који говори пре него што је затражио и добио реч;
- који, и поред упозорења председника Скупштине,
говори о питању које није на дневном реду;
- ако на било који начин омета излагање говорника;
- ако износи чињенице и оцене које се односе на
приватни живот других лица;
- ако употребљава псовке и друге увредљиве изразе;
- ако другим поступцима нарушава ред на седници
или поступа противно одредбама овог Пословника.
Члан 169.
Мера одузимања речи изриче се одборнику
коме је претходно изречена опомена, а који и после
тога чини повреду из члана 168. овог Пословника.
Одборник коме је изречена мера одузимања
речи дужан је да се, без одлагања, удаљи од
говорнице. У супротном председник Скупштине
налаже искључење озвучења, а по потреби одређује
прекид седнице Скупштине.
Мера одузимања речи не односи се на право
одборника на реплику у даљем току седнице.
Члан 170.
Мера удаљења са седнице изриче се
одборнику који и после изречене мере одузимања
речи омета или спречава рад на седници, не поштује
одлуку председника Скупштине о изрицању мере
одузимања речи, или наставља да чини друге
прекршаје у смислу члана 168. овог Пословника,
као и у другим случајевима одређеним овим
Пословником.
Мера удаљења са седнице изриче се
одборнику и без претходно изречених мера опомене
и одузимања речи, у случају физичког напада,
односно другог сличног поступка којим се угрожава
физички или морални интегритет учесника седнице
у сали Скупштине.
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Одборник коме је изречена мера удаљења са
седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој
се одржава седница Скупштине.
Уколико одборник одбије да се удаљи из
сале у којој се седница Скупштине одржава,
председник Скупштине ће наложити Служби
обезбеђења овлашћеној за одржавање реда у згради
коју користе органи Општине, да тог одборника
удаљи са седнице и одредиће прекид до извршења
мере удаљења.
Одборник коме је изречена мера удаљења са
седнице нема право на накнаду за вршење
одборничке дужности из члана 221. овог
Пословника, за седницу на којој је мера изречена.
Члан 171.
Ако председник Скупштине редовним
мерама не може да одржи ред на седници, одредиће
прекид у трајању потребном да се успостави ред.
Члан 172.
Мере опомене, одузимања речи и удаљења са
седнице примењују се за седницу Скупштине на
којој су изречене.
Члан 173.
У просторији у којој се одржава седница
Скупштине забрањено је уношење оружја, и других
средстава и предмета који могу ометати рад
Скупштине.
На седницу није дозвољен долазак лица која
су под дејством наркотика или су у алкохолисаном
стању.
Одредбе овог Пословника о реду на седници
Скупштине примењују се и на сва друга лица
присутна на седници Скупштине.
12. Одлагање,
седнице

прекидање

и

закључивање

Члан 174.
Председник Скупштине одлаже седницу коју
је сазвао само у случају када не постоји кворум
потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању
седнице одлучује Скупштина.
Члан 175.
Када због обимности дневног реда или
других разлога не може да се заврши рад по свим
тачкама дневног реда, седница се прекида у складу
са одредбама овог Пословника.
Председник Скупштине одређује прекид
седнице Скупштине у случајевима настанка
инцидентних околности због којих Скупштина не
може да настави рад.
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О дану и часу наставка прекинуте седнице из
става 2. овог члана, председник Скупштине
обавештава одборнике одмах по прекиду седнице
или накнадно, писаним путем, електронском постом
или телефонским путем.
Наставак седнице почиње тачком дневног
реда код које је прекид и наступио.
Члан 176.
Председник Скупштине може да одреди
паузу у раду Скупштине и утврђује трајање паузе.
Члан 177.
По завршетку рада по свим тачкама дневног
реда, председник Скупштине закључује седницу.
13.Записник
Члан 178.
О раду на седници Скупштине води се
записник.
У записник се обавезно уноси: време и место
одржавања седнице, име председавајућег, број
присутних одборника, имена одсутних одборника,
имена осталих присутних, дневни ред, кратак ток
седнице са битним садржајем питања о којима је
Скупштина расправљала и одлучивала, имена
говорника, резултат гласања по питањима дневног
реда, донете одлуке, закључке и друге акте по
тачкама дневног реда, питања одборника, изречене
мере и време завршетка седнице.
Битни делови изјаве одборника, који је на
седници издвојио мишљење, уносе се у записник на
његов захтев.
За сваку седницу скупштине урадиће се
тонски запис у електронској форми, који се чува.
Право је сваког говорника да оствари увид у
тонски запис на његов захтев.
Усвојени записник потписују председник и
секретар Скупштине.
О чувању записника и тонски записа стара се
секретар Скупштине.
О коришћењу записника и тонског записа
одлучује председник Скупштине, осим ако је
другачије прописано законом.
X ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА
ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ

И

1. Акта Скупштине и поступак предлагања аката
Члан 179.
Скупштина као основни правни акт доноси
Статут.
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Скупштина у вршењу послова из своје
надлежности доноси: одлуку, пословник, решење,
закључак, декларацију, резолуцију, препоруку,
план, програм и друге акте у складу са законом,
Статутом и овим Пословником.
Члан 180.
Одлуком се на општи начин уређују питања
из надлежности Скупштине.
Пословником се уређују питања од значаја за
организацију и рад Скупштине.
Решењем се одлучује о појединачним
правима, обавезама и правним интересима лица у
складу са законом, Статутом и одлукама
Скупштине.
Закључком се одлучује о процедуралним
питањима, о прихватању одређених предлога,
утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин
треба убудуће поступати у појединачним питањима,
односно стварима, иницира доношење одлука,
односно другог општег или појединачног акта.
Члан 181.
Предлог за доношење или промену Статута
општине може поднети најмање 5% грађана са
бирачким правом на територији Општине, 1/3
одборника, председник општине и надлежно радно
тело Скупштине.
Право предлагања одлука и других аката
имају Општинско веће, одборник, односно
одборничка група, радна тела Скупштине, као и
предлагачи овлашћени законом и Статутом.
Право предлагања прописа и других општих
аката из надлежности Скупштине општине имају и
грађани путем грађанске иницијативе, у складу са
законом и Статутом.
Члан 182.
Овлашћени предлагач акта из члана 181. овог
Пословника, осим када другачије није прописано
законом, Статутом или овим Пословником, подноси
предлог акта у облику у коме се акт доноси, са
образложењем.
Образложење мора да садржи:
- правни основ;
- разлоге за доношење акта;
- објашњење циља који се доношењем акта жели
постићи;
- преглед одредаба акта које се мењају, односно
допуњују, ако се предлаже акт о изменама, односно
допунама.
Предлог акта који је утврђен након
спроведене јавне расправе обавезно садржи и
извештај који садржи приказ свих предлога и
сугестија датих у јавној расправи, са образложењем
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разлога због којих поједини предлози или сугестије
нису прихваћени.
Члан 183.
Председник Скупштине, на основу извештаја
секретара Скупштине о пристиглим материјалима,
одлучује на којој седници ће се материјали, односно
акти
упућени
и
достављени
председнику
Скупштине у складу са одредбама овог Пословника,
уврстити у предлог дневног реда седнице, осим када
се ради о предлозима за које је законом и овим
Пословником утврђено да се морају уврстити у
предлог дневног реда прве наредне седнице.
Члан 184.
Ако предлог акта није припремљен у складу
са овим Пословником, односно није сачињен у
прописаној форми, председник Скупштине ће
затражити од предлагача да у одређеном року
предлог усклади.
Ако предлагач акта не усклади предлог акта
у остављеном року сматра се да је одустао од
предлога.
Ако је предлог акта поднет као предлог тачке
за допуну дневног реда у смислу члана 126. овог
Пословника, а исти није припремљен у складу са
овим Пословником председник Скупштине ће
одмах по пријему предлога затражити од предлагача
да најкасније до одређеног почетка седнице
Скупштине предлог усклади са одредбама овог
Пословника.
Ако предлагач акта који је поднет као
предлог тачке за допуну дневног реда не усклади
предлог акта у остављеном року сматра се да је
одустао од предлога.
Предлагач акта може писмено тражити да се
Скупштина изјасни да ли је предлог сачињен у
прописаној форми, односно у складу са овим
Пословником, као и да се Скупштина, ако се
претходно изјасни да је предлог сачињен у
прописаној форми, изјасни да ли може да се уврсти
у предложени дневни ред.
Ако се Скупштина изјасни да предлог није
сачињен у прописаној форми, сматра се да је
предлагач одустао од предлога.

Члан 185.
Предлог акта који поднесу овлашћени
предлагачи, доставља се надлежном радном телу и
Општинском већу, ако нису предлагач акта на
мишљење.
Надлежна радна тела и Општинско веће, ако
нису предлагач акта, у својим извештајима, односно
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мишљењу, могу предложити Скупштини да
прихвати или не прихвати предлог акта.
Уколико надлежна радна тела и Општинско
веће предложе прихватање акта дужни су да наведу
да ли одлуке прихватају у целини или са изменама
које предлажу у форми амандмана.
Надлежна радна тела и Општинско веће могу
доставити
извештаје,
односно
мишљење
Скупштини са предложеним амандманима, до
почетка седнице Скупштине, на којој се предлог
акта разматра односно до почетка расправе о
предлогу акта, ако је седница радног тела сазвана
непосредно пре седнице Скупштине или у току
седнице Скупштине.
Ако
се
предлог
тиче
националне
равноправности, предлог акта који поднесу
овлашћени предлагачи доставља се на мишљење и
Савету за међунационалне односе који своје
мишљење може доставити до почетка седнице
Скупштине на којој се предлог акта разматра.
Уколико надлежна радна тела, Општинско
веће или Савет за међунационалне односе не
доставе извештаје, односно мишљења о предлогу
акта, предлог акта се може разматрати и без тих
извештаја, односно мишљења.
Члан 186.
Предлог акта који поднесу овлашћени
предлагачи, изузев ако је предлагач Општинско
веће доставља се и стручним службама Општинске
управе како би исте дале потребна образложење на
седници Скупштине
2. Амандман
Члан 187.
Предлог за измену, допуну или брисање
појединих одредаба предлога акта подноси се у
форми амандмана.
Амандман
може
поднети
овлашћени
предлагач акта.
Ако се амандман тиче националне
равноправности, амандман може поднети и Савет за
међунационалне односе.
Амандман садржи назив предлога акта на
који се амандман односи, пун текст измене,
образложење са разлозима за подношење амандмана
и назив подносиоца амандмана.
Предлог за промену члана предлога акта
којим
се
исправљају
очигледне,
односно
штампарске грешке на које у току седнице
Скупштине укаже одборник или надлежно радно
тело скупштине, не подноси се у форми амандмана
и постаје саставни део акта, ако га предлагач акта
прихвати.
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Члан 188.
Предлог за измену и допуну предлога акта амандман подноси се председнику Скупштине у
писаном облику, са образложењем, преко писарнице
Општинске управе, почев од дана достављања
предлога акта, а најкасније 48 часова пре часа
одређеног за почетак седнице за коју је предложено
разматрање тог предлога акта, осим ако није
другачије предвиђено овим Пословником.
На предлог аката који су одборницима
достављени уз позив за седницу у року краћем од
пет дана пре дана одређеног за одржавање седнице
амандмани се могу поднети најкасније 24 часа пре
одређеног почетка седнице у облику и на начин
предвиђен у ставу 1. овог члана.
Ако се крај рока пада у нерадан дан, односно
на дан државног празника, крај рока је сат који
одговара сату краја рока, првог наредног радног
дана.
На предлог аката чије се доношење тражи по
хитном поступку, односно на предлог аката којима
је дневни ред допуњен, амандмани се могу поднети
на самој седници у писаном облику са
образложењем до почетка расправе о предлогу акта.
Ако је седница Скупштине заказана по
захтеву из члана 112. за заказивање седнице у року
који није краћи од 24 часа од пријема захтева,
амандмани на предлог акта који се разматра на тој
седници се могу поднети на самој седници у
писаном облику са образложењем до почетка
расправе о предлогу акта.
Ако је предлог акта за поједину тачку
дневног реда достављен пре почетка седнице,
амандмани се могу поднети на самој седници у
писаном облику са образложењем до почетка
расправе о предлогу акта.
Одборник као подносилац амандмана и
одборничка група којој припада могу да поднесе
само један амандмана на исти члан предлога акта.
Одборник као подносилац амандмана не
може да сам или заједно са другим одборницима,
поднесе више амандмана на исти члан предлога
акта.
Подносилац амандмана не може подносити
више амандмана на исти члан предлога акта.
Надлежна радна тела и Општинско веће могу
доставити
извештаје,
односно
мишљење
Скупштини са предложеним амандманима, до
почетка седнице Скупштине, на којој се предлог
акта разматра односно до почетка расправе о
предлогу акта ако је седница радног тела сазвана
непосредно пре седнице Скупштине или у току
седнице Скупштине.
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Савет за међунационалне односе може
доставити амандман до почетка седнице Скупштине
на којој се предлог акта разматра.
Подносилац амандмана може да повуче
амандман до закључења расправе о предлогу акта
на који је амандман поднет.
Члан 189.
Са поднетим амандманима председник
Скупштине упознаје одборнике одмах по отварање
претреса, односно по њиховом подношењу.
Члан 190.
Предлагач акта може подносити амандмане
на самој седници у писаном облику са
образложењем све до закључења расправе по
предлогу акта.
У току расправе све до закључења расправе,
амандмане на самој седници у писаном облику са
образложењем може да поднесе и Општинско веће
када није предлагач акта, само ако је потреба за
амандманом настала услед претходног подношења
неког другог амандмана или ако је потреба за
подношењем амандмана настала услед образложења
стручних служби.
Члан 191.
Амандмане који су достављени најкасније 24
часа пре почетка седнице, председник Скупштине
упућује предлагачу акта и Општинском већу ако
оно није предлагач акта, као и Савету за
међунационалне односе ако се амандман тиче
националне равноправности.
Члан 192.
Амандмани који су поднети од
неовлашћеног предлагача или нису поднети у
складу са чланом 187. и 188. Пословника, не могу
бити предмет расправе на седници Скупштине,
односно о њима се не може одлучивати.
Члан 193.
Амандман са којим се сагласи предлагач акта
постаје саставни део предлога акта и о њему се
Скупштина посебно не изјашњава.
Уколико предлагач акта поднесе амандман
на акт чији је предлагач, амандман постаје саставни
део предлога акта и о њему се Скупштина посебно
не изјашњава.
Члан 194.
О поднетом амандману отвара се расправа.
Излагање о поднетом амандману не може
трајати дуже од 3 минута.
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Члан 195.
Скупштина
одлучује
о
поднетим
амандманима по редоследу чланова предлога акта.
Ако је поднето више амандмана на исти члан
предлога акта, прво се одлучује о амандману којим
се предлаже брисање одредбе тога члана, а затим о
амандману којим се предлаже измена целог члана.
О амандманима на акт се одлучује истом
већином гласова која је потребна за доношење акта.
3. Доношење аката по хитном поступку
Члан 196.
Акт се изузетно може донети и по хитном
поступку.
По хитном поступку може да се донесе акт
којим се регулишу питања и односи за чије
уређивање постоји неодложна потреба, или ако би
недоношење таквог акта у одређеном року имало
или могло имати штетне последице по интересе
грађана или правних лица, односно за обављање
послова из надлежности Општине.
Члан 197.
Предлог се подноси председнику Скупштине
у писаној форми, са образложењем.
Писани предлог за доношење аката по
хитном поступку, са образложењем хитности,
овлашћени предлагач доставља заједно са актом
који се предлаже, сачињеним у складу са овим
Пословником.
У образложењу акта морају се навести
разлози због којих се тражи хитан поступак,
односно последице које би настале због
недоношења овог акта по хитном поступку..
Члан 198.
О предлогу да се акт донесе по хитном
поступку одлучује се без претреса.
Пре гласања о том питању, Скупштина ће
саслушати образложење предлагача.
Члан 199.
Ако Скупштина усвоји предлог да се акт
донесе по хитном поступку, предлог акта се уноси у
дневни ред седнице.
Скупштина може у току седнице да затражи
хитно мишљење одговарајућег радног тела и
Општинског већа, о предлогу акта из става 1. овог
члана.
Предлог акта који се доноси по хитном
поступку, доставља се одборницима најкасније на
почетку седнице Скупштине.
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Члан 200.
Предлог акта, који је предмет разматрања,
расправе и одлучивања на седници Скупштине
заказаној по хитном поступку односно чије се
доношење предлаже по хитном поступку, не
разматрају надлежна стална радна тела.
Члан 201.
Предлог акта чије се доношење предлаже по
хитном поступку доставља се Општинском већу и
Општинској управи, уколико Општинско веће није
предлагач акта.
4. Поступак за доношење појединачних аката по
скраћеном поступку
Члан 202.
У скраћеном поступку Скупштина одлучује
без претходне расправе.
Члан 203.
Скупштина може на предлог председника
Скупштине, одлучити да се о поједином питању из
дневног реда одлучи по скраћеном поступку, без
претреса предлога акта.
У скраћеном поступку Скупштина може да
одлучује о појединачним актима.
Одлучивање по скраћеном поступку може да
се спроведе само ако су предлози из става 1. овог
члана, у предлогу дневног реда седнице Скупштине
посебно груписани и означени као "предлози о
којима се одлучује по скраћеном поступку".
5. Аутентично тумачење
Члан 204.
Предлог за доношење аутентичног тумачења
аката чији је доносилац Скупштина, може да
поднесе сваки овлашћени предлагач акта.
Предлог се подноси у писаном облику и мора
бити образложен.
Скупштина, на предлог Комисије за прописе
доноси аутентично тумачење акта чији је
доносилац.
6. Израда, чување и објављивање аката
Члан 205.
Акта Скупштине израђују се на основу
изворника записника о раду седнице на којој су
донети.
Акте донете на седници Скупштине
потписује
председник
Скупштине,
односно
председавајући седницом Скупштине.
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На изворник акта Скупштине и на изворник
аутентичног тумачења ставља се печат Скупштине.
Изворником акта или аутентичног тумачења,
сматра се акт или аутентично тумачење усвојен на
седници Скупштине.
Изворник одлуке, односно другог акта или
аутентичног тумачења чува се у Скупштини.
О изради изворника аката и њихових
отправака, о чувању изворника аката и њиховој
евиденцији, објављивању аката Скупштине и
њиховом достављању заинтересованим органима и
организацијама стара се организациона јединица
Општинске управе надлежна за скупштинске
послове у сарадњи са секретаром Скупштине.
Члан 206.
Акти које доноси Скупштина и чије је
објављивање прописано, објављују се у "Службеном
листу гласнику града Врања“.
Секретар Скупштине, на основу изворног
текста акта који се објављује, даје исправке грешака
у објављеном тексту акта.
XI ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 207.
Седнице Скупштине су јавне.
За јавност рада Скупштине одговоран је
председник Скупштине.
Седнице Скупштине се преносе путем радио
преноса.
Седнице Скупштине се могу преносити и
путем ТВ преноса.
Седници Скупштине могу присуствовати
овлашћени представници штампе и других
средстава јавног информисања, ради обавештавања
јавности о њиховом раду, по одобрењу председника
Скупштине
Представници
средстава
јавног
информисања морају имати акредитацију коју даје
председник Скупштине.
Члан 208.
Седница Скупштине може бити у целини или
делимично затворена за јавност, из разлога
безбедности и одбране земље, и другим случајевима
предвиђеним законом.
Образложени предлог за искључење јавности
може дати председник Скупштине, председник
Општине, Општинско веће или најмање 1/3
одборника и о њему се гласа без претреса.
Седници Скупштине која је затворена за
јавност могу присуствовати само председник
Скупштине, заменик председника Скупштине,
одборници,
председник
општине,
заменик
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председника општине, секретар Скупштине и
известилац по тачки дневног реда.
Председник Скупштине је дужан да лица из
става 3. овог члана упозори на обавезу да чувају као
тајну оно што сазнају током седнице која је
затворена за јавност, а по потреби потписују и
изјаву о чувању као тајне онога што сазнају током
седнице у складу са законом..
Скупштина може одлучити да објави кратак
извештај о раду са седнице која није јавна, ако је то
дозвољено законом.
Члан 209.
Скупштина може да изда службено
саопштење за средства јавног информисања.
Конференцију за новинаре могу одржати
председник скупштине, заменик председника
скупштине, или друго лице по овлашћењу
председника Скупштине
Члан 210.
У циљу обавештавања јавности о раду
Скупштине на званичној интернет презентацији
Општине објављују се
- обавештење о времену и месту одржавања седница
Скупштине, са предлогом дневног реда (позив за
седницу Скупштине);
- одлуке и друга акта донета на седници Скупштине;
- нацрти одлука и других аката о којима се спроводи
јавна расправа, са обавештењем о времену и месту
одржавања јавне расправе;
О објављивању на званичној интернет
презентацији Општине стара се надлежна служба за
ИТ послове.
XII ПРАВА И
СКУПШТИНЕ

ДУЖНОСТИ

ОДБОРНИКА

1. Права и дужности одборника
Члан 211.
Право је и дужност одборника да бира и буде
биран на функције у Скупштини, органе Општине и
радна тела Скупштине, да учествује у раду
Скупштине и радних тела чији је члан, да предлаже
Скупштини расправу о одређеним питањима,
подноси амандмане на предлог акта, да буде
обавештен о питањима потребним за вршење
функције одборника и да учествује у другим
активностима Скупштине.
Одборник је дужан да присуствује седницама
Скупштине и седницама радних тела Скупштине у
која је биран.
У случају да не присуствује седницама,
одборник нема право на накнаду.
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Члан 212.
Одборник је дужан да одмах по сазнању, а
најкасније првог наредног радног дана, Савету за
праћење примене Етичког кодекса писмено пријави
постојање приватног интереса, у смислу закона
којим се уређује спречавање сукоба интереса при
вршењу јавних функција, у погледу предмета
предлога одлуке или другог општег акта о којем ће
бити расправљано и да о томе обавести јавност.
Сматраће се да приватни интерес одборника
не постоји уколико се ради о предлогу одлуке или
другом општем акту који се односи на све грађане
на територији Општине.
Члан 213.
Одборник не може бити позван на кривичну
одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине
или радних тела.
Члан 214.
Одборник
има
право
да
предлаже
Скупштини расправу о одређеним питањима.
Одборник има право да буде обавештаван
питањима од значаја за обављање одборничке
функције.
За благовремено достављање обавештења,
тражених података, списа и упутстава одговоран је
секретар Скупштине општине када се они односе на
делокруг и рад Скупштине, а начелник Општинске
управе када се обавештење, тражени податак, спис и
упутство односе на делокруг и рад Општинске
управе.
2. Одборничка питања
Члан 215.
Одборник
има
право
да
поставља
одборничка питања на крају седнице под тачком
питања и предлози одборника, с тим што је дужан
да питање достави непосредно председнику
Скупштине у писаном облику.
Одборничка питања морају бити јасно
формулисана.
Одборник има право да постави одборничко
питање из надлежности органа општине и јавних
предузећа и установа чији је оснивач општина.
Излагање одборника који поставља питање
не може да траје дуже од три минута.
Одборничко питање може се поставити и
између две седнице Скупштине, у писаном облику.
Одборник има право на добијање одговора
на одборничко питање само ако је исто постављено
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под тачком питања и предлози одборника или
између две седнице у складу са ставом 1. и 2. овог
члана, и ако је из надлежности органа општине и
јавних предузећа и установа чији је оснивач
општина.
Члан 216.
Када питање које је одборник поставио на
седници или између две седнице није постављено у
складу са одредбама овог Пословника, односно ако
није упућено надлежном органу општине, јавног
предузећа и установе чији је оснивач Скупштина,
председник Скупштине ће указати одборнику на то
и позвати га да своје питање усклади са тим
одредбама.
Ако одборник своје питање не усклади са
одредбама
овог
Пословника,
председник
Скупштине ће обавестити одборника да то питање
неће упутити на давање одговора.
Члан 217.
Објашњења, обавештења и одговори на
постављена одборничка питања дају се, ако је
могуће, на истој седници, а ако то није могуће, на
првој наредној седници.
Када се одговор на одборничко питање не
даје на истој седници на којој је питање постављено,
одговор се, по правилу, даје у писаном облику
одборнику који је одборничко питање поставио на
првој наредној седници.
Члан 218.
На постављено питање између две седнице
Скупштине одборнику се даје одговор по правилу
на првој наредној седници.
Члан 219.
Изузетно, ако је у припреми одговора на
одборничко питање постављено на седници
Скупштине или између две седнице Скупштине
потребно утврдити одређене чињенице чије
утврђивање захтева дуже време или сложенију
анализу, па се одговор не може доставити на првој
наредној седници, рок за давање одговора на
одборничко питање може се продужити, али не
више од 30 дана од дана одржавања седнице на којој
је требало да одговор буде достављен.
Члан 220.
После датог одговора на одборничко питање
одборник који је поставио питање има право да у
трајању од највише три минута, коментарише одговор на своје питање и да постави допунско питање.
Одговором на допунско питање одмах или на
наредној седници, односно у продуженом року,
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завршава се поступак одговора на одборничко питање.
3. Накнада трошкова одборницима
Члан 221.
Одборник има право на путне трошкове за
долазак и одлазак на седницу Скупштине и право на
накнаду за рад у вршењу одборничке функције дневницу по сваком дану заседања Скупштине.
Висину дневнице утврђује Комисија за
мандатно имунитетска и административна питања и
избор и именовање.
Евиденцију о присутности одборника на
седници Скупштине води заменик председника
Скупштине. На основу оверене евиденције од
стране заменика председника Скупштине, врши се
исплата одборницима, који су присуствовали
седници Скупштине.
У случају одсутности заменика председника
Скупштине, послове из става 3. овог члана обавља
председник Скупштине.
У случају да Седницом председава други
одборник, у складу са одредбама овог Пословника,
онда он обавља послове из става 3. овог члана.

4. Одборничка легитимација
Члан 222.
Одборнику се, после извршене потврде
мандата, издаје одборничка легитимација, у року од
15 дана од дана комплетирања документације.
Одборничку легитимацију потписује председник
Скупштине.
Комисија за мандатно имунитетска и
административна питања и избор и именовање
прописује садржину, облик и начин издавања
легитимације и вођење евиденције издатих
легитимација.
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5. преузимањем посла, односно функције које су, у
складу са законом, неспојиве с функцијом
одборника;
6. ако му престане пребивалиште на територији
Општине;
7. губљењем држављанства и
8. ако наступи смрт одборника.
Члан 224.
Одборник може поднети оставку на
функцију одборника.
Одборник може поднети оставку усмено на
седници Скупштине, а између две седнице подноси
је у форми оверене писане изјаве.
После
подношења
усмене
оставке
одборника, Скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између
две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на
првој наредној седници.
Одборник може опозвати поднету оставку
све док Скупштина не утврди престанак његовог
мандата.
Ако одборнику престаје мандат наступањем
случаја из члана 222. тачке 2. до 8, Скупштина на
првој наредној седници, после обавештења о
наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику
престао мандат.
Када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат новог одборника
утврђује се у складу са Законом о локалним
изборима.
Члан 225.
Одборник лично подноси оставку, оверену
код органа надлежног за оверу потписа,
председнику Скупштине, у року од 3 дана од дана
овере.
Председник Скупштине је дужан да поднету
оставку стави на дневни ред Скупштине на првој
наредној седници, са предлогом да то буде прва
тачка дневног реда.

5. Престанак мандата одборника
Члан 223.
Одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран:
1. подношењем оставке;
2. доношењем одлуке о распуштању Скупштине;
3. ако је правноснажном судском одлуком осуђен на
безусловну казну затвора у трајању од најмање 6
месеци;
4. ако је правноснажном одлуком лишен пословне
способности;

XIII
САРАДЊА
СКУПШТИНЕ
СА
СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И
ГРАДОВА
Члан 226.
Скупштина сарађује са скупштинама,
односно представничким телима других општина у
земљи и иностранству.
Скупштина сарађује и са невладиним
организацијама,
хуманитарним
и
другим
организацијама.
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Члан 227.
Сарадња се остварује узајамним посетама
делегација Скупштине или њених функционера
скупштинама других општина и градова, давањем
мишљења о појединим значајним питањима из
надлежности Скупштине, као и разменом
информација и других материјала и публикација.
Састав делегација, као и циљеве и задатке
сваке посете утврђују председник Скупштине.
Делегација мора одражавати састав Скупштине.
Делегација, односно функционер или
одборник је дужан да у року од 15 дана од
завршетка посете Скупштини поднесе извештај о
обављеној посети.
XIV
РАД
СКУПШТИНЕ
У
СЛУЧАЈУ
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ
СТАЊА ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 228.
У случају непосредне ратне опасности или
ванредног стања Скупштина ради по овом
Пословнику, ако конкретне прилике и околности то
дозвољавају.
Ако у наведеним условима није могућ рад по
овом Пословнику, Скупштина на првој седници
доноси посебан Пословник о свом раду и
остваривању функција у насталим околностима.
Члан 229.
Председник
Скупштине
у
случају
непосредне ратне опасности или ванредног стања:
- одређује време и место одржавања седнице
Скупштине;
- одлучује о начину позивања одборника на седницу
и о начину и роковима достављања материјала за
седницу;
- по потреби може одредити посебан начин вођења
и чувања записника, бележака и других докумената
Скупштине и њених органа, наложити да се
одређени материјали не стављају на располагање
средствима јавног информисања и предузети друге
мере у циљу безбедности и заштите;
- успоставља контакте и сарадњу са одговарајућим
државним и војним органима Републике Србије и
предузима мере за реализацију донетих закона,
одлука, закључака, наређења и других аката ових
органа.
Члан 230.
Одборници су дужни да у случајевима
непосредне ратне опасности, ратног или ванредног
стања, извештавају секретара Скупштине о свакој
промени адресе, пребивалишта или боравишта.
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Члан 231.
У случају ратног стања Општинско веће
доноси акте из надлежности Скупштине, с тим што
је дужно да их поднесе на потврду Скупштини, чим
она буде у могућности да се састане.
XV ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА

СТРУЧНИХ

И

ДРУГИХ

Члан 232.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Скупштине, њених радних тела,
одборника и одборничких група, врши надлежна
организациона јединица Општинске управе, што се
уређује Одлуком о Општинској управи.
Одржавање реда у сали Скупштине и у
другим просторијама у којима Скупштина ради,
обезбеђује Служба обезбеђења, коју ангажује
Општинска управа.
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 233.
На све што није регулисано одредбама овог
Пословника, примењују се посебне одлуке
Скупштине и важећи прописи којима је уређена
област локалне самоуправе.
Одредбе овог Пословника примењују се на
све учеснике седнице, а сходно се примењују на
седницама радних тела Скупштине.
Члан 234.
Одредбе члана 58. и 59. овог Пословника
које се односе на број чланова и састав сталних
радних тела, примењиваће се након спроведених
избора за одборнике Скупштине општине одржаних
после ступања на снагу овог Пословника.
Одредбе члана 99. овог Пословника које се
односе на образовање и престанак рада Анкетног
одбора, примењиваће се након спроведених избора
за одборнике Скупштине општине одржаних после
ступања на снагу овог Пословника.
Члан 235.
Даном ступања на снагу овог Пословника
престаје да важи Пословник Скупштине општине
Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског
округа" број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник
Града Врања“, број 11/2013, 5/2017 и 14/2017) и
Одлука о радним телима Скупштине општине
Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског
округа" број 11/2009 и „Службени гласник Града
Врања“, број 23/2009, 11/2013 и 4/2017)
Члан 236.
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Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН
ХАН,дана 07.04.2019. године, број: 06-46/1/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

чланова Општинског већа које бира Скупштина, на
предлог председника општине, на начин и по
поступку утврђеним Статутом општине и
Пословником Скупштине.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника општине је члан
Општинског већа по функцији.

213.

Члан 6.
Општинским већем председава председник
општине, са правом одлучивања, и одговоран је за
законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју
сматра да није сагласна Закону.
У случају спречености или одсутности
председника општине, замењује га заменик
председника општине.

На основу члана 45. и 46. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016др.закон и 47/2018), члана 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан ( „Службени Гласник Града
Врања“, број 4/2019), Скупштина општине
Владичин Хан, на седници одржаној дана
07.04.2019. године, донела јe
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује састав, делокруг и
организација и начин рада Општинског већа
општине Владичин Хан (у даљем тексту:
Општинско веће), права, дужности и одговорност
чланова Општинског већа, и друга питања од
значаја за рад Општинског већа.
Члан 2.
Општинско веће има права и дужности
утврђене законом, Статутом општине, овом
одлуком и другим прописима којима се уређује
надлежност Општинског већа.
Члан 3.
Општинско веће у оквиру својих права и
дужности за свој рад одговара председнику
општине и Скупштини.
Члан 4.
Средства за рад Општинског већа обезбеђују
се у буџету општине.

Члан 7.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.
Радно правни статус чланова Општинског већа
одрећује Скупштина општине посебном одлуком.
Члан 8.
Мандат члановима Општинског већа траје 4
(четири) године, односно док траје мандат Скупштини која их је изабрала.
Сваки члан Општинског већа може поднети
оставку.
Заменик председника Општине односно члан
Општинског већа може бити разрешен и пре истека
времена на које је изабран, на предлог председника
општине или најмање једне трећине одборника, на
исти начин на који је изабран.
Члан 9.
Престанак мандата председника општине
повлачи престанак мандата заменика председника
општине и чланова Општинског већа.
Председник општине, Заменик председника
општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и
врше текуће послове до избора новог Председника
општине, Заменика председника општине или члана
Општинског већа.

II САСТАВ
чланови

2. Обављање стручних и административних
послова Општинског већа

Члан 5.
Општинско веће чине председник Општине,
заменик председника Општине као и 7 (седам)

Члан 10.
Стручне и административне послове за
потребе Општинског већа обављаће лице
запошљено у Општинској управи општине

1. Председник
Општинског већа

општине

и
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Владичин Хан, са завршеним правним факултетом,
положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање 3 године –
саветиник за нормативно-правне послове за потребе
Општинског већа.
Исто лице не може обављати послове за
потребе Општинског веће и Скупштине општине
Владичин Хан.
Члан 11.
Саветинк за нормативно-правне послове за
потребе Општинског већа помаже председнику
општине у припремању седница Већа, стара се о
припреми материјала за рад Већа и његових радних
тела, врши стручне послове у вези са обрадом аката
Већа, стара се о вођењу и сачињавању записника са
седница Већа и радних тела, о објављивању аката, о
вођењу евиденције о материјалима који су
разматрани на седницама Већа и радних тела, и
врши и друге послове које му повери председник
општине и Општинско већа.
Саветиник за нормативно-правне послове за
потребе Општинског већа за свој рад одговара
председнику општине, Ошптинском већу и
начелнику Ошптинске управе.
Ш ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА
1. Општинско веће
Члан 12.
Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и
акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине општине;
3)доноси одлуку о привременом финансирању у
случају да Скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који
нису у сагласности са законом, статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси Скупштина
општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о
правима и обавезама грађана, предузећа и установа
и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) прописује посебне елементе процене ризика и
учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
7) прати реализацију програма пословања и врши
координацију рада јавних предузећа чији је оснивач
Општина;

Среда.10.април.2019.године.

8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа;
9) предлаже акта које доноси Скупштина општине
ради заштите општег интереса у јавном предузећу и
друштву капитала чији је оснивач Општина;
10) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање покретним стварима у јавној својини Општине;
11) уређује начин коришћења превозних средстава у
јавној својини Општине;
12) даје сагласност на опште акте којима се уређују
број и структура запослених у установама које се
финансирају из буџета Општине и на број и
структуру запослених и других лица која се
ангажују на остваривању програма или дела
програма корисника буџета Општине;
13) одлучује о прибављању и располагању
покретним стварима у јавној својини Општине;
14) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и
доставља их Скупштини општине;
15) одлучује решењем о употреби средстава текуће
и сталне буџетске резерве;
16) стара се о извршавању поверених надлежности
из оквира права и дужности Републике;
17) поставља и разрешава начелника Општинске
управе;
18)доноси План одбране Општине који је саставни
део Плана одбране Републике Србије, усклађује
припреме за одбрану правних лица у делатностима
из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и
функционисању цивилне заштите и јединица опште
намене;
19)доноси Процену угрожености и План заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите
од удеса;
20)образује жалбену комисију;
21)образује стручна саветодавна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
22) информише јавност о свом раду;
23)доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
24)врши и друге послове, у складу са законом.
2. Ресори
Члан 13.
Ради ефикаснијег остваривања послова из
надлежности
Општинског
већа,
председник
општине може, посебним решењем утврдити
конкретна
(ресорна)
задужења
члановима
Општинског већа.
3. Радна тела
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Члан 14.
Општинско веће образује Привредни савет.
Привредни савет даје иницијативе, сугестије
и мишљења везана за економски развој, разматра
стратегије, планове, програме и одлуке од значаја за
привреду и прати њихово спровођење.
Задаци,
начин
рада
и
одлучивања
Привредног савета ближе се уређују Пословником
Општинског већа.
Члан 15.
Председника и 4 члана Привредног савета
именује Општинско веће на време трајања мандата
Општинског већа.
Чланове
Привредног
савета
могу
предлагати удружења грађана, месне заједнице,
привредна удружења и предузетници.
Председник и најмање једна половина
чланова Привредног савета именују се из састава
привредника и предузетника, односно њихових
удружења.
Члан 16.
Општинско веће, по потреби, образује
повремена Радна тела, ради извршавања одређених
послова и пружања стручне помоћи председнику
општине и Општинском већу о питањима из њихове
надлежности.
Актом о образовању Радног тела утврђују се
састав и делокруг, права и дужности чланова Радног
тела, време на које се образује Радно тело, односно
рок за извршење послова из делокруга Радног тела и
друга питања од значаја за рад Радног тела.
Чланови Радног тела могу бити чланови
Општинског већа и грађани.
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Седница Општинског већа се сазива
најкасније 3 (три) дана пре одржавања седнице, а
када за то постоје оправдани разлози, који морају
бити образложени, овај рок може бити и краћи.
Члан 20.
3а седницу Општинског већа, поред чланова
Општинског већа, могу се позвати председник
Скупштине, заменик председника Скупштине,
секретар Скупштине, начелник Општинске управе,
руководиоци организационих јединица Општинске
управе, зависно од материјала који је на дневном
реду и остали предлагачи материјала.
За седницу Општинског већа могу се позвати
и друга лица када њихово присуство може
допринети успешнијем и квалитетнијем разматрању
одређених питања.
Члан 21.
Општинско веће ради и пуноважно одлучује
ако седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова
присутних чланова, ако Законом или Статутом
Општине за поједина питања није предвиђена друга
већина. Општинско веће одлучује јавним гласањем.
Члан 22.
О раду на седници Општинског већа води се
записник.
Записник садржи основне податке тока
седнице и донете акте на седници.
Записник
потписује
председавајући
и
записничар.
На седници већа, пре утврђивања дневног
реда, усваја се записник са претходне седнице.

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 17.
Седнице Општинског већа се одржавају по
потреби, а најмање једанпут месечно.
О припремању седница стара се председник
ошптине, уз помоћ Саветиникa за нормативноправне послове за потребе Општинског већа.
Члан 18.
Седницу Ошптинског већа сазива председник
општине, по сопственој иницијативи или на предлог
једне трећине чланова Општинског већа.
Председник општине је дужан да сазове
седницу Ошптинског већа, ако то затражи
Скупштина.
Члан 19.

Члан 23.
Општинско веће обавештава јавност о свом
раду давањем информација средствима јавног
информисања, одржавањем конференција за
новинаре и стварањем других услова за упознавање
јавности са радом овог органа.
Информацију за јавност могу дати и
конференцију
за
новинаре
могу
одржати
председник
Општине,
заменик
председника
Општине, или друго лице по овлашћењу
председника општине.
Члан 24.
Општинско веће може да издаје службена
саопштења за средства јавног информисања.
Текст
службеног
саопштења
саставља
председник Општине или лице по овлашћењу
председника општине.
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Члан 25.
Општинско веће организује јавну расправу,
одређује начин спровођења, место и време трајања
јавне расправе.
Општинско веће упућује јавни позив
грађанима, удружењима, стручној и осталој
јавности, за учешће у јавној расправи.
Јавни позив за учешће на јавној расправи,
објављује се на интернет презентацији Општине и
на други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се
објављује програм спровођења јавне расправе, као и
нацрт акта који је предмет јавне расправе.
Општинско веће може упутити позив за
учешће на јавној расправи одређеним појединцима,
представницима органа, организација и удружења
за које сматра да су заинтересовани за акт који се
разматра.
О току јавне расправе сачињава се извештај
који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној
расправи, као и ставове органа надлежног за
припрему предлога акта о поднетим предлозима и
сугестијама са образложењем разлога за њихово
прихватање, односно неприхватање.
Извештај из става 5. oвог члана објављује се
на интернет презентацији Општине и на други
погодан начин.
V ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 26.
Чланови Општинског већа имају право и
дужност да присуствују седницама Већа и учествују
у раду Већа и његових радних тела чији су чланови,
да предлажу Општинском већу расправу о
одређеним питањима, дају иницијативу за
припремање аката које доноси председник Општине
и Скупштина, и да учествују у обављању других
послова из делокруга Општинског већа и његових
радних тела.
Члан 27.
Чланови Општинског всћа су одговорни за
извршавање послова и задатака које му повери
Веће, за заступање ставова Већа и за благовремено
покретање иницијативе за решавање питања из
надлежности Већа у области за коју су задужени.
Члан 28.
Члан Општинског већа, кога председник
Општине одреди за представника, има право и
дужност да на седници Скупштине и њених радних
тела излаже ставове Општинског већа о питањима
која су на дневном реду, да предлаже да Скупштина
одређено питање разматра и о њему заузме став, као
и да захтева да Скупштина одложи претрес, односно
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расправу одређеног акта, односно питања, да би
Општинско веће заузело став по истом и изложило
га на седници Скупштине.
Члан 29.
Општинско веће је дужно да на захтев
Скупштине, а најмање једанпут годишње подноси
Скупштини извештај о свом раду.
VI АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 30.
Општинско веће у оквиру својих права и
дужности доноси решења, закључке, наредбе,
упутства, и друге акте у складу са законом и
прописима Скупштине.
Акт који доноси Веће потписује председник
Већа, односно председаваују седницом на којој је
акт донет.
Општинско веће доноси смернице, закључке и
начелне ставове у вршењу надзора над радом
Општинске управе.
Акта Општинског већа се објављују у
„Службеном гласнику Града Врања", када је то прописно законом и подзаконским актима или када је
то њима предвиђено.
VII ОДНОС ОПШТИНСКОГ
ПРЕМА ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

ВЕЋА

Члан 31.
Однос Општинског већа према Општинској
управи заснива се на правима и дужностима
утврђеним законом, Статутом општине, Одлуком о
Општинској управи и овом одлуком.
Кад у вршењу надзора над радом Општинске
управе утврди да поједина акта нису у складу са
законом, Статутом општине или одлуком
Скупштине, Општинско веће може да их укине или
поништи, уз налагање да се донесе нови акт у
складу са законом, односно Општинском одлуком.
Уколико Општинска управа не поступи по
налогу и не донесе нови акт, Општинско веће може
покренути питање одговорности.
Члан 32.
Општинско веће решава у управном поступку
у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у
управним стварима из надлежности Општине.
Прилоком решавања на седницама Општинског већа обавезно присуствује Начелник Општинске управе или друго овлашћено лице.
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Општинска управа је дужна да у року од 15
дана од дана пријема достави Општинском већу
предмете о којима веће решава у другом степену.
Решавајући у другостепеном поступку
Општинско веће примењује одредбе Закона о
општем управном поступку.
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СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН
ХАН,дана 07.04.2019. године, број: 06-46/2/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
214.

Члан 33.
Општинска управа подноси Општинском већу
извештај о свом раду када то Општинско веће
захтева, а најмање једанпут годишње.
VIII
ОБАВЉАЊЕ
ДРУГИХ
ПОСЛОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

СТРУЧНИХ
И
3А
ПОТРЕБЕ

Члан 34.
Стручно-техничке,
организационе
и
административне послове Општинског већа и
његових радних тела организује Саветинк за нормативно-правне послове за потребе Општинског већа.
Стручне послове за Општинско веће обављају
организационе јединице Општинске управе у
оквиру свог делокруга утврђеног Одлуком о
Општинској управи.
Административно-техничке послoве за потребе Општинског већа обавља надлежна служба
Општинске управе.
Саветинк за нормативно-правне послове за
потребе Општинског већа је дужан да надлежне
организационе
јединице
Општинске
управе
благовремено обавештава о актима Општинског
већа, а по овлашћењу председника Општине може
од њих тражити обавештења о спровођењу аката
Општинског већа.

IX
ОДРЕДБЕ

ПРЕЛАЗНЕ

И

3АВРШНЕ

Члан 35.
Пословником Општинског већа детаљно се
уређује начин рада и одлучивања Општинског већа,
Привредног савета и његових радних тела.
Члан 36.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о Општинском већу општине
Владичин Хан
(Службени Гласник Пчињског
округа бр. 23/08).
Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 85., 89. став 1. и члана 152. Статута општине
Владичин Хан (“Сл.гласник Града Врања”, бр.
4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на
седници одржаној дана 07.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се надлежност, организација и начин рада, као и друга питања од значаја за рад Општинске управе општине Владичин Хан
(у даљем тексту: Општинска управа).
Члан 2.
Општинска управа образује се као јединствен
орган.
Члан 3.
Седиште Општинске управе је у Владичином
Хану, ул. Светосавска број 1.
Члан 4.
Општинска управа обавља послове из свог
делокруга рада у складу са Уставом, Законом и Статутом општине Владичин Хан.
Члан 5.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђује се у буџету општине Владичин Хан.
II Послови Општинске управе
Члан 6.
1) припрема нацрте прописа и других аката које
доноси Скупштина општине, Председник
општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине
општине, Председника општине и Општинског
већа;
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3) решава у управном поступку у првом степену
о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним
стварима и надлежности општине;
4) обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6) води законом прописане евиденције и стара се
о њиховом одржавању;
7) обавља стручне и администратривно-техничке
послове за потребе рада Скупштине општине,
Председника општине и Општинског већа;
8) пружа помоћ месној заједници у обављању
администртивно-техничких и финансијскоматеријалних послова;
9) доставља извештај о свом раду на извршењу
послова из надлежности општине и поверених
послова, Председнику општине, Општинском
већу и Скупштини општине, по потреби а најмање једном годишње;
10) обавља и друге послове у складу са законом и
актима органа општине,
III Начела деловања службеника Општинске
управе
1. Законитост и непристрасност
Члан 7.
Службеник је дужан да поступа у складу с
Уставом, законом и другим прописом, према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и
да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.
Нико не сме вршити утицај на службеника да
нешто чини или не чини супротно прописима.
2. Политичка неутралност
Члан 8.
Службеник не сме на раду да изражава и
заступа своја политичка уверења.
3. Одговорност за свој рад
Члан 9.
Службеник је одговоран за законитост,
стручност и делотворност свог рада.
4. Доступност информација о раду службеника
Члан 10.
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Информације о раду службеника доступне су
у јавности, у складу са законом којим се уређује
слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Службеник је дужан да у свом раду и приликом обавештења јавности обезбеди заштиту података о личности, у складу са законом.
5. Једнака доступност радних места
Члан 11.
При запошљавању свим кандидатима су под
једнаким условима доступна сва радна места.
Избор кандидата заснива се на стручној
оспособљености, знању и вештинама.
При запошљавању води се рачуна о томе да
национални састав, заступљеност полова и броја
особа са инвалидитетом, одржава међу запосленима, у највећој могућој мери, структуру становништва.
IV Организација и делокруг Општинске управе
Члан 12.
За обављање сродних послова из одређених
области, у Општинској управи се образују унутрашње организационе јединице.
Унутрашње организационе јединице образују
се према врсти, међусобној повезаности и обиму
послова, чијим се вршењем обезбеђује несметан,
ефикасан и усклађен рад у областима за које се
образују.
Члан 13.
Унутрашње
организационе
јединице
Општинске управе су одељења и службе. У
Општинској управи се као посебна организациона
јединица образује Кабинет председника.
Кабинет Председника општине образује се за
обављање саветодавних и протоколарних послова,
послова за односе с јавношћу и административнотехничке послове који су значајни за рад Председника општине.
Радом Кабинета Председника општине као
посебне организационе јединице руководи шеф кабинета.
Шеф кабинета и запослени на радним местима у кабинету заснивају радни однос на одређено
време док траје дужност Председника општине.
Шеф кабинета за свој рад одговара Председнику општине.
Члан 14.
У оквиру унутрашњих организационих јединица Општинске управе (одељења и службе), с
обзиром на природу и обим послова, могу да се
образују уже организационе јединице – одсеци, а
унутар одсека – групе. Одсеци се образују према
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пословима који захтевају непосредну повезаност и
организациону посебност.
За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, посебно у вези са остваривањем права грађана, реализације политике за
младе и слично, могу се у оквиру унутрашње организационе јединице образовати канцеларије. Радом
канцеларије руководи координатор канцеларије.
Члан 15.
У Општинској управи унутрашње организационе јединице су:
1. Одељење за општу управу и јавне службе;
2. Одељење за финансије и привреду;
3. Одељење за урбанизам, имовинскоправне, комуналне и грађевинске послове;
4. Служба за инвестиције;
5. Служба за послове органа општине;
6. Служба за пружање услуга грађанима –
Општински услужни центар.
Члан 16.
Одељење за општу управу и јавне службе
Врши послове Општинске управе који се
односе на: послове личних стања грађана–послове у
вези са личним стањима грађана, вођење матичних
књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига
држављана, издавање извода из матичних књига и
уверења о држављанству, решавање о промени личног имена, накнадни уписи и исправке у матичним
књигама, пријаве и обављање венчања, пријаве смрти лица и друго; послове у вези са вођењем Јединственог бирачког списка –вршење промена у бирачком списку (уписи, брисање, измене, допуне и
исправке) по службеној дужности или на захтев
странака до закључења бирачког списка, као и друге
послове утврђене Законом о јединственом бирачком
списку; стручне административне послове за изборе и референдуме; пружање правне помоћи грађанима – организовање службе правне помоћи грађанима за потребе остваривања њихових права, обавеза и правних интереса; вођење регистра стамбених
зграда; издавање уверења и потврда (о којима воде
службену евиденцију, када су таква уверења и
потврде неопходне за доказивање одређених чињеница, у складу са законом); овере потписа, рукописа
и преписа докумената; организацију управе, послови унапређивања организације рада и модернизацију Општинске управе, праћење ажурности њеног
рада; послови управљања људским ресурсима –
планирање људских ресурса, систематизовање радних места, припрема описа послова, прикупљање и
анализа података неопходних за управљање људским ресурсима, социјална и здравствена заштита
запослених и сарадњу с другим органима, стручни
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послови у поступку запошљавања и избора кандидата, припрема предлога Кадровског плана, организација стручног усавршавања службеника, процена
ефеката спроведених обука, анализа потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника,
припрема предлога годишњег Програма стручног
усавршавања службеника и предлога финансијског
плана за извршавање годишњег Програма стручног
усавршавања, анализа резултата и праћење ефекта
оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције и персоналног досијеа запослених, као и остали
послови од значаја за каријерни развој службеника,
дефинисање радних односа и посредовање у колективном преговарању, мотивација запослених,
креирање повољних услова за рад и обезбеђивање
неопходне опреме, радни односи запослених у
Општинској управи; канцеларијско пословање –
пријем и разврставање поште, отпремање поште,
евидентирање предмета, архивирање и чување документа и друго; сарадњу са организацијама цивилног друштва; послови ученичког и студентског стандарда, послови борачко инвалидске заштите.
Обављање изворних и поверених послова из
области дечије заштите; утврђивање права на дечији
додатак, родитељски додатак, накнаду зараде за
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге
детета; послове утврђивања права на једнократну
новчану надокнаду за новорођено дете; обављање
послова за стицање статуса енергетски угроженог
купца електричне енергије.
Послови планирања развоја одржавања и
функционисања
рачунарско-комуникационе
инфраструктуре у Општинској управи; развој
информационих технологија Општине одржавање и
ажурирање званичног веб сајта Општине, праћење
функционисања хардвера и софтвера; програмирање
софтверских апликација; инсталацију, конфигурацију и одржавање сервера; организовање и успостављање интернет и интернет комуникација;
послове на успостављању е-управе; послове прикупљања и управљања геопросторним подацима
(Географски Информациони систем – ГИС); друге
послове, у складу са законом.
Послови просветне инспекције – надзор у
основним, средњим, специјализованим школама,
образовним и васпитним установама (предшколским), испуњеност услова за обављање образовноваспитне делатности, припремљеност школа и установа за школску годину, односно плански период,
спровођење поступка верификације за проширење
делатности и увођење нових образовних профила,
надзор над радом и поступањем установа, контролу
остваривања заштите права детета, ученика, родитеља и запослених од злостављања, занемаривања,
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дискриминације страначког организовања и деловања и друго.
Послови физичког обезбеђивања објекта,
пружање угоститељских услуга за потребе органа
општине и запослене у Општинској управи.
Послови остваривање општег интереса и
потребе грађана у области спорта, спровођење
поступака и процедура кандидовања програма и
пројекта, реализацију школског спорта и физичког
васпитања деце предшколског узраста, организацију
спортских приредби, утврђивање испуњености
услова за обављање спортских активности и делатности и утврђивање испуњености услова за вршење
послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно звања и друго.
Послови планирања и набавке опреме и материјала, одржавање опреме, коришћење и одржавање телефонске централе, коришћење возног парка
и његово одржавање, умножавање материјала.
У оквиру Одељења за вршење одређених
послова из надлежности Општинске управе а ради
стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и ради грађана
одређују се матична подручја и то:
1. матично подручје Владичин Хан, које чине насељена места: Владичин Хан, Куново, Доње
јабуково, Полом, Горње Јабуково, Прекодолце,
Житорађе, Козница, Калиманце, Балиновце,
Сува Морава, Кукавица, Кржинце, Репинце,
Јагњило, Брестово, Срнећи Дол, Костомлатица
и Солачка Сена;
2. матично подручје Лепеница, које чине насељена места: Лепеница, Бачвиште, Кацапун,
Грамађе, Декутинце, Врбово, Богошево, Белишево, Равна Река, Јовац и Белановце;
3. матично подручје Прибој, које чине насељена
места: Прибој, Мазараћ, Островица и Стубал;
4. матично подручје Џеп, које чине насељена
места: Џеп, Репиште, Теговиште, Мртвица,
Гариње, Копитарце, Ружић, Мањак, Дупљане,
Љутеж, Манајле и Лебет;
5. матично подручје Јастребац, које чине насељена места: Јастребац, Зебинце, Летовиште,
Рдово и Урвич.
У оквиру матичног подручја обављају се
послови вођења матичних књига, вођења евиденција о држављанству, пријем поднесака, ажурирање
података за јединствени бирачки списак, и други
послови у складу са законом.
Члан 17.
Одељење за финансије и привреду
Врши послове Општинске управе који се
односе на: израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације
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укључујући и програмску; припремање и достављање корисницима буџета упутства за припрему
буџета са основним економским смерницама, као
основом за зараду и анализирање предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола
њихове усаглашености са упутством; припремање
нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); израда предлога одлуке о привременом финансирању; припремање нацрта решења о одобрењу
средстава из текуће и сталне буџетске резерве; припремање нацрта решења о променама апропријација, ближе уређивање начина коришћења средстава
са подрачуна КРТ-а; обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама;
предлагање одлуке о привременој обустави извршења буџета буџетским корисницима; разматрање
финансирање делатности из надлежности општине,
планирање и праћење прихода и расхода, тромесечних и месечних планова за извршење буџета као и
извештаје
о остваривању наведених планова,
састављање консолидованог завршног рачуна буџета, вођење главне књиге трезора и осталих пословних књига са посебном евиденцијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава; усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима;
вођење евиденција о основним средствима и
пословном простору; контролу расхода и преузетих
обавеза, буџетско рачуноводство и извештавање;
администрирање одлука о пласирању слободних
новчаних средстава; припремање захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој години са
детаљним образложењем оправданости инвестиција
због којих настаје прекорачење; анализу дугорочне
одрживости
дуга
општине;
финансијскорачуноводствене послове, књиговодствене послове,
благајничко пословање, контролу новчаних докумената (ликвидатура), израду извештаја (периодичних
и годишњих), израду финансијских планова директних корисника, формирање документације за
исплату, фактурисање и сличне послове. Припрема
нацрте аката којим се утврђују стопе изворних прихода,као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода; организовање јавне расправе и друге
облике учешћа јавности у поступку припреме нацрта аката локалних изворних прихода. Одељење обавља и послове који се односе на: рачуноводствено-књиговодствене послове месних заједница и њихово материјално-финансијско пословање; врши
послове ликвидатуре у области борачко инвалидске
заштите и породиљског одсуства, контролу усклађености новчаних докумената у вези са пословима
из своје надлежности.
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Обавља нормативне и управне послове из
изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административнотехничке послове за органе локалне самоуправе из
области из надлежности овог Одељења.
Обавља и друге послове утврђене законом и
другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.
Члан 18.
Одсек за локалну пореску администрацију
Врши послове Општинске управе који се
односе на: пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; доношење решавања о
утврђивању обавеза по основу локалних јавних
прихода за које није прописано да их сам порески
обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске
обавезе у пореском књиговодству локалне пореске
администрације, у складу са прописима; наплату и
контролу свих изворних локалних јавних прихода
који обухватају порез на имовину правих и физичких лица, накнаде које се односе на градско грађевинско земљиште, комуналну таксу, боравишну
таксу и др, канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске
обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; подношење захтева за
покретање пореског прекршајног поступка; послове
првенственог поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по
поништеним управним актима; вођење јединственог
пореског књиговодства за локалне јавне приходе;
примену јединствених стандарда, дефиниција и класификација и номенклатура кодирање података,
припрему методолошких упутстава за једнообразну
примену прописа из области локалних јавних прихода и извештавање у складу са обављањем послова
Одсека, пружање стручне помоћи пореским обвезницима при примени пореских прописа, припрема
симулације и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта ЛПА.
Обавља нормативне и управне послове из
изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административнотехничке послове за органе локалне самоуправе за
области из надлежности овог Одсека.
Обавља и друге послове утврђене законом и
другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.
Члан 19.
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Одсек за управљање пројектима и локални економски развој
Врши послове Општинске управе који се
односе на: послове управљање процесима стратешког планирања – спровођење стручних и административних послова у процесима стратешког планирања, припреме акционих планова и других развојних програма Општине, праћење усклађености
стратешких докумената и акционих планова и програма Општине са националним стратегијама, праћење и извештавање о реализацији усвојених стратегија акционих планова и програма, обезбеђивање
услова за доступност усвојених стратегија и акционих планова и програма широј јавности; послове
управљања пројектним циклусом – редовно праћење отворених јавних позива и конкурса донаторских
програма, припрему предлога пројекта у складу са
стратешким документима и развојним програмима
Општине, редовно информисање јавних предузећа и
установа о отвореним јавним позивима по којима
могу да конкуришу за доделу средстава за реализацију својих пројеката, помоћ и подршка јавним предузећима и установама у процесу припреме предлога пројеката, редовно ажурирање базе података
инфраструктурних пројеката Општине управљање
пројектима одобрених од донатора чији је носилац
Општина или Општинска управа, успостављање и
одржавање партнерске пројектне сарадње са регионалним и прекограничним партнерима; послове локалног економског развоја – сарадњу и подршку
локалној пословној заједници, пружање стручне и
техничке подршке потенцијалном улагачу, организацију састанка улагача са представницима локалне
власти и надлежних локалних и регионалних институција, одржавање комуникације са Развојном агенцијом Србије, праћење економских показатеља локалне привреде, спровођење анализе и припрема
локалних планова и програма у циљу унапређења
услова за локални економски развој и спровођење
послова на њиховој реализацији, припрему промотивног материјала Општине за промоцију инвестиционих потенцијала и привлачење инвестиција,
припрему и ажурирање Профила Општине и база
података од значаја за локални економски развој,
успостављање и одржавање редовне комуникације
са привредним, јавним и цивилним сектором, као
донаторским програмима, сарадњу са Националном
службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера
активне политике запошљавања; пружање информација привредницима и потенцијалним улагачима
о могућностима за улагање и развој инвестиција
(локације, инфраструктурна опремљеност, трошкови пословања и слично).
Врши послове који се односе на организацију
послова везаних за јавне набавке који се односе на:
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истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки,обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набави; спровођење поступака јавних набавки
по процедури прописаној законом; спровођење
поступака јавних набавки по овлашћењу других
наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о
јавним набавкама, конкурсне документације, и пружање стручне помоћи Комисији за јавне набавке,
административно-техничке послове и пружање
стручне помоћи буџетским корисницима; обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултантских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских
средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање запослених који ће представљати
општину у поступцима у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и
евидентирање одређених података о поступцима
јавних набавки и закљученим уговорима о јавним
набавкама; вођење посебне евиденције о јавним
набавкама мале вредности; састављање извештаја о
закљученим уговорима о јавним набавкама велике и
мале вредности и спроведеним поступцима;
достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење
реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују
прописе из области јавних набавки.
Послове израде годишњег програма развоја
пољопривреде и руралног развоја; израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својине; израду општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода;
извештавање о пољопривредној производњи (сетва,
жетва, јесењи радови); информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих
пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду утврђивање водних услова на
територији општине; издавање водних сагласности
и водних дозвола за објекте и радове у складу са
законским овлашћењима општина: промена намене
пољопривредног земљишта, подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине; давање
информација и пружање техничке помоћи локалним
привредницима у регистрацији и пререгистрацији
организационих облика; израде базе података, пра-
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ћење, анализа и давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине.
Послови у име и за рачун Агенције за привредне регистре као и послове за потребе власника
радњи; достављање дневних спецификација Агенцији за привредне регистре, пријем поднесака и
послови експедиције решења; достављање података
Републичком заводу за статистику о регистрацији
радњи и о насталим променама; издавање уверења
из области приватног предузетништва; издавање
одобрења за обављање делатности такси превоза,
такси исправе и ознаке о којима се води посебан
регистар, издавање потврде о погодности возила за
обављање такси превоза на основу извештаја Комисије која врши испитивање погодности возила.
Члан 20.
Одељење за урбанизам, имовинскоправне, комуналне и грађевинске послове
Врши послове Општинске управе које се односе на: планирање и уређење простора, изградњу
објекта, непосредно спровођење законских прописа
и општих аката Скупштине општине, припрему и
израду нормативно-правних аката из надлежности
одељења, припремање плана и програма и вођење
поступка до коначног усвајања просторних и урбанистичких планова, спровођење урбанистичких и
просторних планова, потврђивање урбанистичких
пројеката парцелације, препарцелације и исправке
граница парцела. Организује послове обједињене
процедуре, врши распоред послова у обједињеној
процедури, издаје локацијске услове и информације
о локацији, прибављање услова за пројектовање и
прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских
услова зависно од намене објеката; давање обавештења о намени простора и могућности општина по
захтевима странака; даје обавештења о могућности
озакоњења објекта изграђених без одобрења и друге послове који произилазе из Закона о планирању и
изградњи, издавање грађевинских дозвола, издавање решења о одобрењу за изградњу у оквиру обједињене процедуре, реконструкцију, адаптацију и
санацију објеката, давање стручних мишљења у
поступку издавања грађевинске дозволе, обраду
информација о појединим предметима; обезбеђење
техничког прегледа и издавање употребне дозволе,
издавање уверења о старости објеката, издавање
уверења о етажирању објеката; вођење регистра
издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола; издавање уверења о чињеницама о
којима води евиденцију у поступку легализације
објеката;
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Врши послове у вези са отуђењем, прибављањем и давањем у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини општине; утврђивање земљишта за
редовну употребу објеката; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; област стамбене
делатности, коришћење грађевинског земљишта,
имовинскоправне послове поверене законом, послове везане за експропријацију, самовласна заузећа и
откуп станова у јавној својини Општине, враћање
утрина и пашњака селима на коришћење, израђује
нацрте уговора о закупу јавних површина по плану
распореда монтажних објеката, вођење јединствене
евиденције целокупне имовине чији је власник, односно корисник општина, израду нацрта аката о
располагању имовином општине. Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.
Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
складу са Законом и извршава решења из делокруга
имовинскопрвне службе.
Врши послове организовања, усмеравања и
спровођења послова на заштити животне средине,
праћењу стања из ове области и предлагању одговарајућих мера у складу са законом, реализацију израде и имплементацију Локалног еколошког акционог
плана, одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину, одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја, давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја
на животну средину, давање сагласности на извештај о стратешкој процени, издавање интегрисане
дозволе и ревизија интегрисане дозволе, припрему
предлога коришћења средстава остварених од накнаде за унапређење и заштиту животне средине из
надлежности Општине, одређене послове из области рударско геолошких истраживања и експлоатације неметалних минералних сировина.
Обавља нормативне и управне послове из
изворног делокруга, преузете и поверене послове
посебним законом, стручне и административнотехничке послове за органе локалне самоуправе за
област из надлежности овог Одељења.
Послови енергетског менаџера – спровођење
енергетске политике и успостављање енергетског
планирања на локалном нивоу, доношење плана
развоја потребе за енергијом на подручју Општине
утврђивање услова и начина обезбеђивање неопходних енергетских капацитета у складу са државном стратегијом.
Обавља одређене послове из области саобраћаја и путне привреде, послове који се односе на
праћење, уређење, развој обављање комуналних
делатности, врши надзор над усклађеношћу са Законом и одлукама Скупштине општине и применом
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Програма и других аката јавних комуналних и других предузећа; обавља послове из области народне
одбране (израда Плана одбране органа општине,
организација спровођења мера приправности, мобилизације, увођења радне иматеријалне обавезе,
функционисања субјеката значајних за одбрану чији
је оснивач Општина и други послови из ове области).
Обавља послове везане за организацију и рад
органа општине у ванредним ситуацијама ангажовању на превенцији настајања, деловању у току
наступања и у фази отклањања последица елементарних непогода.
Послове инспекцијског надзора, вршење
контроле и налагање мера у складу са важећим законом из области планирања и изградње, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, као и у складу са Законом о инспекцијском
надзору који прописује опште услове и поступак
вршења инспекцијског надзора и важећим одлукама
Скупштине општине; праћење стања, предлагање
мера и надзор и важећим одлукама Скупштине
општине; праћење стања, предлагање мера и надзор
над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења,
заштити природе, заштити од буке, поступању са
хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и
налагање мера у области заштите животне средине
и праћење њиховог спровођења; праћење стања,
предлагања мера и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и
јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних зелених површина, функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и
одвођења отпадних вода, надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће јавних
површина, над раскопавањем улица и других јавних
површина и друге послове комуналне хигијене;
праћење стања, предлагање мера и инспекцијски
надзор над извршавањем закона и других прописа
на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији
локалних и некатегорисаних путева; надзор над
применом општинских одлука у којима се регулише
саобраћај; надзор над вршењем истовара и утовара
робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу у
обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског
превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и
ствари и ауто-такси превоза.
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Надзор из области грађевинске инспекције –
надзор над изградњом објеката, да ли се објекат
гради према одобреној документацији и стандардима, поштовање прописа о безбедности приликом
изградње, утврђивање да објекат представља опасност по здравље и живот људи, доношење решења
о рушењу и уклањању објеката изграђених без дозволе, извршење извршних или коначних решења из
делокруга Општинске управе: води поступак, доноси и извршава решења; обавља послове извршења
решења из делокруга грађевинског инспектора и из
делокруга других организационих јединица, израђује нормативно-правне акте којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и
обезбедити у току рушења и уклањања објекта.
У вршењу послова и овлашћења из своје надлежности остварује сарадњу са инспекцијама на
републичком нивоу, Министарством унутрашњих
послова, јавним предузећима и другим органима и
организацијама.
Доставља извештаје у складу са Законом о
државној управи, одлукама и другим општим актима које у свом раду примењује, као и са општим
актима који се односе на рад инспекцијских служби.
Вршење надзора над применом законских и
других прописа и општих аката Скупштине општине непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушавања, односно успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито спречавање ометања у
вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања; заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећења (остављањем возила, ствари
и других предмета, запрега за возила, постављањем
привремених монтажних објеката и слично); сузбијање нелегалне продаје и вршење других делатности
на површинама јавне намене и другим јавним
местима; спречавање радњи којим се нарушава
опште уређење Општине (прљање и оштећење фасада и других спољних делова зграда и других објеката, као и споменика и скулптурних дела, исписивања графита, лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на јавним и другим површинама, остављање грађевинског шута и другог отпада
на површинама јавне намене, изливање отпадних
вода и друге нечистоће на површини јавне намене,
као и вршења других радњи којима се нарушава
уредност и чистоћа града), као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања
објеката и простора у чистом и уредном стању; контрола уклањања снега и леда; спречавање употребе
запаљивих и експлозивних средстава на јавним
местима (петарде и слично); откривање и у грани-
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цама овлашћења спречавање бесправне изградње
објеката и контрола спољног обезбеђивања и обележавања градилишта држања и извођења кућних
љубимаца; обезбеђивање поштовања кућног реда у
стамбеним зградама; обезбеђивања услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и друго); обезбеђивање поштовања радног
времена угоститељских и других објеката чијим се
радом може угрозити мир и спокојство грађана.
Члан 21.
Служба за инвестиције
Врши послове Општинске управе који се
односе на:
- иницирање, израда и спровођење годишњег
програма, односно пројекта инвестиција значајних за Општину Владичин Хан;
- пројектовање и праћење реализације буџета за
инвестиције;
- предлагање приоритета инвестиција, као и
одређивања пројектних задатака са носиоцима;
- координирање послова имовинско-правне
припреме планске документације, пројектне
документације са надлежним органима и предузећима чији је оснивач Општина;
- координирање и спровођење послова на изради пројектне документације субјектима
овлашћеним за израду пројектне и друге документације,
- реализација инвестиција (управљање и припрема тендерске документације;
- координирање активности донатора (владиног
и невладиног сектора) и Општине у реализацији инвестиција;
- учествује у припремању и спровођењу поступка јавне набавке на изради техничке документације и извођење радова за објекте у складу
са Законом и одлукама Скупштине општине
којима се уређује област јавних набавки;
- подноси захтев за издавање локацијских услова грађевинске и употребне дозволе за све
објекте у којима се као инвеститор или
суинвеститор појављује Општина, осим захтева који су у овој области у надлежности јавних
комуналних предузећа, израђује програм уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта;
- врши инвеститорске функције на изградњи и
одржавању објеката које су у јавној својини
општине Владичин Хан;
- предузима потребне радње ради укњижбе
објеката који су у својини општине Владичин
Хан;
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предлагање инвестиционог и текућег одржавања објеката које су у јавној својини општине
Владичин Хан;
израђује студије и анализе о економској
оправданости уређивања грађевинског земљишта за локације које се отуђују и дају у закуп;
успоставља базе података неопходне за спровођење инвестиција;
надлежним органима општине Владичин Хан
предлаже одлуке у вези са уређењем површина
јавне намене;
анализира урбанистичке планове и пројекте.“

Члан 22.
Служба за послове органа општине
Врши послове Општинске управе који се
односе на: стручне саветодавне, организационе и
административно-техничке послове за потребе
Скупштине општине, Председника општине и
Општинског већа.
Припрема акта и пружа сву потребну помоћ
председнику Скупштине и Председнику општине,
при предлагању начина решавања питања о којима
одлучује Скупштина општине и Општинско веће;
припрема акте које Председник општине доноси
или предлаже Општинском већу и Скупштине
општине, припрема и обрађује материјале за рад
Председника општине и материјале за његово учествовање у раду Општинског већа и Скупштине
општине, стара се о сарадњи Председника општине
са Скупштином општине, државним органима,
представницима страних држава и међународних
организација, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Владичин Хан, организује
састанке којима председава или на којима учествује
председник Скупштине и Председник општине;
обавља послове у вези са припремом, организовањем и одржавањем седница Скупштине општине,
Општинског већа и радних тела; израђује нацрте
одлука, решења и осталих аката које су у надлежности Општинског већа и Председника општине; припрема прописе и друге акте у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу
других одсека, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о одржаним седницама и
друге послове из ове области, поступа по захтевима
за слободан приступ информацијама од јавног значаја, осим ако посебним законом није другачије
прописано; обавља стручне и административне
послове по поднетим захтевима за оцену уставности
и законитости аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине; прати
активности на реализацији утврђених обавеза, координира активности на остваривању јавности рада,
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врши пријем странака који се непосредно обраћају
председнику Скупштине општине и Председнику
општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова, културних спортских и других представника, поводом
додељивања јавних признања и друге протоколарне
послове које одреди председник Скупштине општине и Председнику општине.
Пружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама и стара се о благовременом прибављању одговора на одборничка питања, послове у
вези избора именовања и постављења када о томе
одлучује Скупштина, израда Статута општине,
Пословника о раду Скупштине као и прописа о накнадама трошкова и изгубљене зараде одборницима
и члановима радних тела Скупштине и Општинског
већа, стручне послове везане за додељивање признања која установљава Општина, послови информисања рада Скупштине, Општинског већа, њихових радних тела и Председника општине; обавља
нормативне и управне послове из изворног делокруга, стара се о обради и чувању свих изворних аката
о раду органа општине, обавља преузете и поверене
послове посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе општине.
Обавља и друге послове утврђене законом и
другим прописима из ових области по налогу председника Скупштине општине, Председника општине и начелника Општинске управе.
Члан 23.
Служба за пружање услуга грађанима –
Општински услужни центар
Обавља послове пружања услуга грађанима
у остваривању права пред органима Општинске
управе и остваривању боље комуникације грађана
са органима општине и то:
-давање информација грађанима и правним
лицима о начину и поступку остваривања њихових
права пред органима Општинске управе;
-давање информација грађанима о пословима из
надлежности Скупштине општине и Општинског
већа;
-пружање стручне помоћи странкама приликом
попуњавања образаца и састављања
поднесака;
- непосредни пријем поднесака од странака за
остваривање права пред органима
Општинске управе;
- разврставање предмета по садржини материје и
по органима Општинске управе;
- евидентирање предмета у основне евиденције
системом картотеке;
- здруживање аката и достављање предмета и
аката органима Општинске управе;
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- обавештавање странака о стању решавања
њихових захтева;
- уручивање извода из матичних књига и уверења
о држављанству подносиоцима захтева;
- издавање аката грађанима којима је одлучивано
по њиховом захтеву (решења, дозвола, сагласности,
уверења, потврда и др.);
- пријем примедаба, предлога и сугестија грађана.
Члан 24.
У Кабинет председника, као посебне организационе јединице у Општинској управи, постављају
се помоћници председника Општине за обављање
послова из појединих области и то: привреда и локални економски развој, урбанизам, примарна
здравствена заштита, заштита животне средине,
туризам, пољопривреда, комуналне делатности,
развој месних заједница и других области.
Помоћници председника Општине покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и
сачињавају мишљења у вези са питањима која су од
значаја за развој Општине у областима за које су
постављени и врше друге послове утврђене актом о
организацији Општинске управе.
Члан 25.
У Општинској управи може бити постављено
највише два (2) помоћника Председника општине.
Члан 26.
Помоћнике председника Општине поставља
и разрешава председник Општине.
Помоћници председника Општине, у складу
са законом, заснивају радни однос на одређено време, док траје дужност председника Општине.
Члан 27.
Унутрашња организација и систематизација
Општинске управе уређује се Правилником који
усваја Општинско веће на предлог начелника
Општинске управе.
V Руковођење Општинском управом
Члан 28.
Радом
Општинске
управе
руководи
начелник.
Начелник Општинске управе је службеник на
положају у првој групи.
Начелника Општинске управе поставља
Општинско веће на основу јавног огласа на 5 (пет)
године.
За свој рад и рад Општинске управе
начелник одговара Општинском већу.
За начелника Општинске управе, која је
образована као јединствени орган, може бити
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постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испити и најмање пет година радног искуства у
струци.
Начелнику Општинске управе престаје рад
на положају и разрешава се са положаја начелника
Општинске управе под условима прописаним Законом о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе.
У случају да није постављен начелник
Општинске управе, као ни његов заменик до
постављења начелника Општинске управе, као и
када начелник Општинске управе није у могућости
да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско
веће може поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника Општинске управе најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.
Уколико службеник на положају није
постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја
се оглашава у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности начелника Општинске управе.
У случају да се јавни конкурс не оконча
постављењем на положај, статус вршиоца дужности
Општинске управе може се продужити најдуже још
три месеца.
По истеку рока из ст. 7, 8. и 9. овог члана
постављени службеник се распоређује на радно
место на коме је био распоређен до постављења.
Члан 29.
Начелник Општинске управе представља
Општинску управу, руководи и координира радом
Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад
Општинске управе; усклађује рад организационих
јединица Општинске управе и обезбеђује њено
функционисање као јединственог органа; остварује
сарадњу организационих јединица у оквиру
Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника
општине.
Члан 30.
Начелник Општинске управе може да има
заменика који га замењује у случају

Среда,10.април.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Заменик начелника Општинске управе
поставља се на исти начин и под истим
условима као начелник.
Члан 31.
Радом основних организационих јединица
Општинске управе руководе руководиоци основних
организационих јединица и то:
- радом одељења - руководилац одељења;
- радом службе - шеф службе;
- радом одсека – шеф одсека.
Члан 32.
Руководиоци
основних
организационих
јединица Општинске управе из претходног члана
организују и обезбеђују њихов законит и ефикасан
рад, старају се о правилном распореду послова за
поједине унутрашње организационе јединице и о
испуњавању радних дужности запослених.
Руководилац је у извршавању послова из
претходног става дужан да се придржава налога и
упутстава начелника Општинске управе.
Руководилац
основне
организационе
јединице лично је одговоран начелнику Општинске
управе за свој рад и за законит и благовремени рад
одељења, службе, стручне службе.
Члан 33.
Руководиоце
основних
организационих
јединица распоређује начелник Општинске управе,
на време од 4 године и по истеку тог времена могу
бити поново постављени.
Члан 34.
Руководиоце унутрашњих организационих
јединица поставља начелник Општинске управе, на
предлог руководиоца основне организационе
јединице.
Члан 35.
Начелник Општинске управе, његов заменик,
као и руководиоци основних организационих
јединица не могу вршити никакву јавну и другу
дужност која је неспојива са њиховим положајем и
овлашћењима.
VI Односи Општинске управе са другим органима
1. Однос према Председнику општине,
Скупштини општине и Општинском већу
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Члан 36.
Однос
Општинске
управе
према
Председнику општине и Скупштини општине
заснива се на правима и дужностима утврђеним
законом и Статутом општине.
Општинска
управа
је
обавезна
да
председника Општине и Скупштину обавештава о
вршењу послова из свог делокруга, даје објашњења
и податке из свог делокруга који су неопходни за
рад Председника општине и Скупштине општине.
Члан 37.
Однос
Општинске
управе
према
Општинском већу заснива се на правима и
дужностима утврђеним законом, Статутом општине
и овом одлуком.
Када се у вршењу надзора над радом
Општинске управе утврди да поједина акта нису у
складу са законом, Статутом општине или одлуком
Скупштине општине, Општинско веће може да
укине или поништи тај акт уз налагање да се донесе
нови акт у складу са Законом.
Уколико Општинска управа не поступи по
налогу и не донесе нови акт, може се
покренути питање одговорности радника који је
непосредно радио на доношењу акта или
руководећих радника.
Члан 38.
У вршењу права надзора над радом
Општинске управе, Скупштина општине и
Општинско веће може предложити одговарајуће
организационе, кадровске и друге мере утврђене
Законом, ради обезбеђења ефикасног извршавања
задатака и послова Општинске управе.
Општинска управа је дужна да на захтев
Општинског већа или надлежног министарства
предузме одговарајуће организационе, кадровске и
друге мере којима се обезбеђује ефикасно
извршавање задатака и послова из њеног делокруга.
2. Однос према грађанима, предузећима и
установама
Члан 39.
Општинска управа је дужна да организује
вршење одговарајућих послова и задатака из свог
делокруга на начин којим се грађанима омогућава
да у што краћем поступку остварују своја права и
извршавање обавезе, као и да им пружа помоћ у
остваривању и заштити тих права и обавеза.
Члан 40.
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Општинска управа је дужна да разматра
представке, притужбе, петиције и предлоге грађана,
да поступа по њима и о томе обавештава грађане.
Члан 41.
Грађанин који се уредно одазове позиву
Општинске управе, а службена радња ради које је
позван није обављена без његове кривице, има
право на накнаду трошкова које је услед тога имао.
О захтеву грађанина, као и о висини накнаде
трошкова, одлучује начелник Општинске управе
сходно одредбама прописа којима се одређује
накнада трошкова сведоцима у управном поступку.
Накнада трошкова исплаћује се на терет
средстава за финансирање послова Општинске
управе.
Ако није службена радња обављена услед
пропуста службеног лица, том лицу се у висини
исплаћене накнаде умањује зарада приликом прве
исплате.
Члан 42.
Одредбе ове Одлуке о односима Општинске
управе према грађанима примењују се на односе
према предузећима, установама и другим
организацијама, када одлучују о њиховим правима и
интересима, на основу Закона и прописа Општине.
3. Међусобни односи основних организационих јединица Општинске управе
Члан 43.
Међусобни односи основних организационих
јединица Општинске управе заснивају се на
правима и дужностима утврђеним Законом,
Статутом општине и овом Одлуком.
Основне организационе јединице Општинске
управе дужне су да међусобно сарађују када то
захтева природа послова и да размењују потребне
податке и обавештења неопходна за рад.
VII Јавност рада Општинске управе
Члан 44.
Општинска управа обезбеђује јавност рада
давањем
информација
средствима
јавног
информисања, издавањем службених информација,
одржавањем
конференција
за
штампу
и
обезбеђивањем услова за несметано обавештавање
јавности о обављању послова из свог делокруга и о
свим променама које су у вези са организацијом и
делокругом рада и распоредом радног времена и др.
Члан 45.
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Начелник
Општинске
управе
даје
информације о раду Општинске управе средствима
јавног информисања, а може овластити и друго
запослено лице да то чини у име Општинске управе.
О раду основних организационих јединица
информације дају њихови руководиоци.
Општинска управа може ускратити давање
информација ако њихова садржина
представља државну, војну, службену или пословну
тајну.
О ускраћивању информација или других
података одлучује начелник Општинске управе, на
основу правилника о државној, службеној или
пословној тајни.
VIII Правни акти Општинске управе
Члан 46.
Општинска управа доноси правилнике,
наредбе, упутства, решења и закључке. Општинска
управа може издавати инструкције и стручна
упутства и давати објашњења.
Члан 47.
Правилником се разрађују поједине одредбе
одлука и других аката ради њиховог извршавања.
Наредбом се ради извршавања појединих
одредаба, одлука и других прописа, наређује или
забрањује поступање у одређеној ситуацији која има
општи значај.
Упутством се прописује начин рада и
вршења послова Општинске управе, као и
других организација, када врше поверене послове
Општинске управе у извршавању појединих
одредаба одлука и других прописа.
Решењем се одлучује о појединачним
стварима у складу са законом, Статутом, одлукама и
другим прописима.
Обавезном инструкцијом се уређују обавезна
правила о начину рада и поступања Општинске
управе, као и других организација када врше
поверене послове Општинске управе којима се
обезбеђује успешно извршавање послова.
Стручна упутства садрже правила за стручно
организовање организационих јединица Општинске
управе и за стручан рад запослених у Општинској
управи у другим организацијама које врше поверене
послове.
Објашњењем се даје мишљење које се
односи на примену појединих одредби одлука и
других прописа.
Члан 48.
Решења, правилнике, наредбе и упутства
доноси начелник Општинске управе, осим ако
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одлуком и другим прописима није другачије
одређено.
IX Сукоб надлежности
Члан 49.
Општинско веће решава сукоб надлежности
између Општинске управе и других
организација, када на основу одлуке Скупштине
општине одлучују о појединим правима грађана,
правних лица или других странака.
Начелник Општинске управе решава сукоб
надлежности између основних организационих
јединица Општинске управе и унутрашњих
јединица.
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утврђених законом испуњава и посебне услове у
погледу стручне спреме и радне оспособљености
утврђене законом и актом о систематизацији радних
места.
У радни однос у Општинску управу лице се
прима на основу:
1. акта о постављењу;
2. споразума о преузимању запосленог из
другог органа у складу са Законом;
3. коначне одлуке начелника Општинске
управе о избору између пријављених кандидата а по
спроведеном поступку попуњавања слободних радних места у складу са одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе;

X Одлучивање по жалби
Члан 50.
По жалби против првостепеног решења
Општинске управе из оквира права и дужности
Општине решава Општинско веће.
По жалби против првостепеног решења друге
организације, када у вршењу правних овлашћења
одлучује о појединим правима и обавезама из
оквира права и дужности општине, решава
Општинско веће.
XI Изузеће службеног лица
Члан 51.
О изузећу службеног лица у Општинској
управи решава начелник Општинске управе. О
изузећу начелника Општинске управе решава
Општинско веће.
XII Канцеларијско пословање
Члан 52.
Канцеларијско пословање органа државне
управе примењује се на Општинску управу као и на
друге организације када врше јавна овлашћења.
XIII Радни однос
1. Пријем у радни однос
Члан 53.
Радно место може да се попуни кад се испуне
два услова: да је радно место предвиђено Правилником и да је његово попуњавање предвиђено
Кадровским планом за текућу годину.
Члан 54.
У Општинској управи може бити примљено
у радни однос лице које поред општих услова

Члан 55.
Пријем у радни однос у Општинску управу
обавља се у складу са одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Члан 56.
Општинске инспекторе распоређује и
разрешава начелник Општинске управе, уз
мишљење руководиоца одељења у чијем се саставу
инспекција налази.
Члан 57.
О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује начелник
Општинске управе.
Члан 58.
У Општинској управи могу се ради
оспособљавања за вршење одређених послова кроз
практични рад могу примати приправници под
условима утврђеним законом.
Кадровским планом утврђује се број приправника чији се пријем планира у години за коју се
доноси Кадровски план.
Приправници се примају у својству запослених на одређено време.
Са незапосленим лицем Општинска управа
може закључити уговор о стручном оспособљавању
без накнаде, ради стручног оспособљавања, односно
стицања радног искуства и услова за полагање
државног стручног испита.
2. Распоређивање запослених лица
Члан 59.
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Запослени у општинској управи могу се у
току рада распоредити на друго место које одговара
његовој стручној спреми и радним способностима.
Запослени може бити преузет без огласа у
други државни орган за обављање послова који
одговарају његовој стручној спреми, уколико се
постигне споразум о његовом преузимању.
Премештај запослених врши се у складу са
Законом о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе.
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Жалбена комисија примењује закон којим се
уређује општи управни поступак.
Против одлуке жалбене комисије може се
покренути управни спор.
5. Одговорност запослених лица
Члан 65.
Запослена и постављена лица у Општинској
управи за свој рад одговарају дисциплински и
материјално на начин и по поступку утврђеним
Законом и колективним уговором.

3. Звање и плате запослених
6. Престанак радног односа
Члан 60.
Запослени у Општинској управи стичу звања
под условом утврђеним Законом.
Звања
изражавају
стручна
својства
запосленог и његову оспособљеност за вршење
послова
одређеног
степена
сложености
у
Општинској управи.
Члан 61.
Утврђивање зарада и других примања
запослених лица у Општинској управи врши се у
складу са Законом.
Члан 62.
У складу са Актом о унутрашњој
организацији и систематизацији Општинске управе,
а на основу Закона, начелник Општинске управе, на
предлог руководиоца основне организационе
јединице, одлучује о звањима запослених и о
коефицијенту за утврђивање плата.
Члан 63.
Запослени у Општинској управи који раде на
пословима у вези са остваривањем
права и дужности грађана могу обављати послове из
делокруга Општинске управе ако
имају прописану школску спрему, положен стручни
испит за рад у органима управе и одговарајуће
радно искуство када је то одређено прописима.
4. Заштита права службеника
Члан 64.
Ради заштите права службеника у Општинској управи образује се од стране Општинског већа
жалбена комисија.
Жалбена комисија у Општинској управи је
колегијални орган који у другом степену одлучује о
жалбама службеника на решења којима се одлучује
о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама
учесника интерног и јавног конкурса.

Члан 66.
Радни однос запослених у Општинској
управи престаје под условима и на начин утврђен
законом и актима донетим на основу закона.
XIV Средства за финансирање послова Општинске управе
Члан 67.
Средства
за
финансирање
послова
Општинске управе обезбеђују се у буџет Општине,
односно у буџет Републике за обављање Законом
поверених послова и посебно се евидентирају у
буџету Општине.
Члан 68.
Средства
за
финансирање
послова
Општинске управе чине:
- средства за исплату зараде запослених,
изабраних, именованих и постављених лица;
- средства за материјалне трошкове;
- средства за посебне намене;
- средства за набавку и одржавање опреме;
- средства солидарне помоћи.
Члан 69.
Средства
за
финансирање
послова
Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине.
Предлог финансијског плана за финансирање
послова Општинске управе утврђује начелник
Општинске управе, по овлашћењу председника
Општине.
Члан 70.
Општинска управа може остварити приходе
својом делатношћу, када то не утиче на редовно
обављање послова из њеног делокруга.
Приходи остварени обављањем послова из
претходног става, уносе се у буџету општине.
Члан 71.
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Средства за исплату зарада запослених,
изабраних, именованих и постављених
лица обезбеђују се за:
- зараде и накнаде запослених;
зараде
изабраних,
именованих
и
постављених лица и накнаде за нераспоређена лица
за чијим је радом престала потреба.
Члан 72.
Средства
за
материјалне
трошкове
обезбеђују се за:
- набавку потрошног материјала, ситног
инветара, огрева, осветљења;
- закупа и одржавања пословних просторија,
поштанских услуга;
- набавку стручних публикација, литературе
и штампање материјала, осигурање и одржавање
средстава, опреме, радника;
- путне и друге трошкове потребне за
обављање послова Општинске управе.
Члан 73.
Средства за посебне намене обезбеђују се за:
- одређене потребе Општинске управе у вези
са пословима које врши (накнаде сведоцима,
трошкови поступка и др.);
- стручно оспособљавање и усавршавање
запослених и модернизацију у раду и остале
потребе.
Члан 74.
Средства опреме чине инвентар и друге
потребне ствари које Општинској управи служе за
њене потребе, а чији је век трајања дужи од једне
године, ако прописима није другачије одређено.
Средства опреме чине и новчана средства
намењена за набавку опреме.
XV Прелазне и завршне одредбе
Члан 75.
Поред послова из надлежности општине
Општинска управа обавља и послове државне
управе у одређеној области које Република повери
општини Законом или другим прописима.
Члан 76.
Општинско веће на предлог начелника
Општинске управе донеће нови акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 77.
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Начелник Општинске управе ће у року од 30
дана од дана доношења акта о унутрашњој
организацији и систематизацији донети акте којима
се регулишу звања, занимања и коефицијенти
запослених у Општинској управи.
Члан 78.
Распоређивање радника на радна места
извршиће се у року од 30 дана од дана доношења
акта из претходног става.
Члан 79.
Запослени који остану нераспоређени
остварују права по основу рада у Општинској
управи у складу са Законом и другим прописима.
Члан 80.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о организацији Општинске управе
општине Владичин Хан „Службени гласник града
Врања“ број 20/17 и 20/18).
Члан 81.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/3/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
215.
На основу члана 2., 51., 53. и 61. Закона о
правобранилаштву („Службени гласник РС“, број
55/2014), члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 15., 27. и 95. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“ број 4/2019)
Скупштина Општине Владичин Хан, на седници
одржаној 07.04.2019. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о Правобранилаштву Општине
Владичин Хан образује се Правобранилаштво
Општине Владичин Хан и уређује делокруг и положај Општинског правобранилаштва, уређење
Општинског правобранилаштва, постављење и пре-

876-Страна-Број -9-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

станак мандата Општинског правобраниоца и заменика Општинског правобраниоца, положај Општинског правобраниоца, заменика Општинског правобраниоца и запослених у Општинском правобранилаштву, као и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва.
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је законски
заступник Општине Владичин Хан, ради заштите
њених имовинских права и интереса.
Општинско правобранилаштво своју дужност обавља у складу са Уставом, законом, овом
одлуком и другим општим актима.
Члан 3.
Седиште Општинског правобранилаштва је у
Владичином Хану, ул. Светосавска бр.1.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету Општине.
У Општинском правобранилаштву је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо.
Члан 4.
Општинско правобранилаштво има печат
који садржи грб Републике Србије у средини, око
којег је исписан текст: „Република Србија- Општина
Владичин Хан- Општинско правобранилаштвоВладичин Хан“.
II ДЕЛОКРУГ И ПОЛОЖАЈ OПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 5.
Општинско правобранилаштво предузима
правне радње и користи правна средства ради заштите имовинских права и интереса Општине и њених органа и и и обавља друге послове одређене
законом и овом одлуком.
Општинско правобранилаштво у поступцима
пред судовима, управним и другим надлежним
органима заступа Општину и њене органе ради заштите њихових имовинских права и интереса и има
положај законског заступника.
Општинско правобранилаштво може заступати пред судовима и другим надлежним органима
друга правна лица и организације чији је оснивач
Општина и чије се финансирање обезбеђује у буџету Општине ради заштите њихових имовинских
права и интереса, у складу са законом.
Члан 6.
Општинско правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа
Општине и другог правног лица које заступа, посе-

Среда.10.април.2019.године.

бно из области њихове надлежности, као и питања у
вези са применом закона и подзаконских аката који
су, или могу бити, од значаја за предузимање било
које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по
правно лице које заступа.
Општинско правобранилаштво даје мишљења приликом закључења уговора, посебно уговора
из области имовинско-правних односа и даје правне савете свим органима Општине и другим правним лицима које заступа.
Члан 7.
Органи Општине и друга правна лица које
заступа дужни су да обавесте Општинско правобранилаштво о правној ствари у којиме је Општинско
правобранилаштво овлашћено да предузима правне
радње и правна средства ради остваривања њихових
имовинских права и интереса.
Органи Општине и друга правна лица из става 1. овог члана дужна су да Општинском правобранилаштву, на његов захтев, доставе списа и обавештења, односно пруже податке и обавештења
потребна за предузимање радњи из надлежности
Општинског правобранилаштва.
Члан 8.
Судови и други надлежни органи дужни су
да у стварима у којима је предвиђено заступање од
стране Општинског правобранилаштва достављају
сва писмена непосредно Општинском правобранилаштву.
Достављање извршено супротно одредби
става 1. овог члана не производи правно дејство.
III УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 9.
Послове из надлежности Општинског правобранилаштва обављају Општински правобранилац и
заменици Општинског правобраниоца.
Број заменика Општинског правобраниоца
уређује се актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинском правобранилаштву.
Члан 10.
Општински правобранилац може предузети
сваку радњу из надлежности Правобранилаштва.
Општински правобранилац је искључиво
надлежан за покретање поступка оцене уставности
и законитости општих аката, подношење извештаја
и обавештења Скупштини Општине и обављање
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других послова утврђених законом као надлежност
правобраниоца.
Заменик Општинског правобраниоца може
предузети сваку радњу из надлежности Општинског
правобранилаштва која није у искључивој надлежности Општинског правобраниоца.
Члан 11.
Општински правобранилац може предузети
све радње у предмету којим је задужен заменик
општинског правобраниоца.
Општински правобранилац може писаним
путем овластити заменика општинског правобраниоца да поступа у поједином предмету којим је задужен други заменик Општинског правобраниоца,
када је тај заменик спречен из правних или стварних
разлога да поступа у том предмету.
Члан 12.
Општински правобранилац издаје у писаној
форми обавезна упутства за рад и поступање заменика Општинског правобраниоца и запослених у
Општинском правобранилаштву, ради постизања
законитости, делотворности и једнообразности у
поступању.
Општински правобранилац може издати упутство за обавезно поступање заменика општинског правобраниоца у појединим предметима, у
складу са законом.
IV ПОСТАВЉЕЊЕ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
Члан 13.
Општинског правобраниоца и заменике
Општинског правобраниоца, на предлог Општинског већа поставља Скупштина Општине, на период
од пет година и могу бити поново постављени.
Члан 14.
За Општинског правобраниоца и заменика
Општинског правобраниоца може бити постављен
држављанин Републике Србије који испуњава
опште услове за рад у државним органима, који је
завршио правни факултет, положио правосудни
испит и има најмање две године радног искуства у
правној струци.
Члан 15.
Фунција Општинског правобраниоца и заменика Општинског правобраниоца престаје навршетком радног века, трајним губитком радне способности за обављање правобранилачке функције, исте-
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ком периода на који су постављени или разрешењем.
Скупштина Општине, разрешиће Општинског правобраниоца и заменика Општинског правобраниоца пре истека времена на које су постављени:
1) на лични захтев;
2) ако буде осуђен на безусловну казну
затвора у трајању од најмање шест
месеци, или ако буде осуђен за кривично
дело које га чини неподобним за вршење
функције;
3) ако се утврди да нестручно и несавесно
обавља функцију;
4) ако обавља функцију супротну закону и
овој Одлуци.
Иницијативу за разрешење Општинског правобраниоца може поднети у писаној форми једна
трећина одборника.
Иницијативу
за
разрешење
заменика
Општинског правобраниоца може поднети у писаној форми Општински правобранилац или једна
трећина одборника.
Иницијатива за разрешење Општинског правобраниоца, односно заменика општинског правобраниоца мора бити образложена.
Члан 16.
Када Општински правобранилац по истеку
мандата не буде поново постављен, или ако му положај престане на лични захтев, поставља се за заменика општинског правобраниоца.
Заменик Општинског правобраниоца који не
буде поново постављен, или ако му положај престане на лични захтев, има право да буде распоређен на
место правобранилачког помоћника.
Члан 17.
Када Општинском правобраниоцу престане
функција, Скупштина Општине, на предлог
Oштинског већа,поставиће вршиоца дужности
Општинског правобраниоца на период од шест
месеци, у складу са условима прописаним за
Општинског правобраниоца.
V ПОЛОЖАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
Члан 18.
Општински правобранилац руководи радом и
представља Општинско правобранилаштво.
Општински правобранилац уређује организацију и рад Оштинског правобранилаштва, одлучује о правима по основу рада заменика Општинског
правобраниоца и о радним односима запослених у
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Општинском правобранилаштву, отклања неправилности и одуговлачења у раду и врши друге
послове на које је овлашћен законом, другим прописима и овом Одлуком.
Ако је Општински правобранилац одсутан
или спречен да руководи Општинским правобранилаштвом, замењује га заменик Општинског правобраниоца одређен актом општинског правобраниоца.

Члан 23.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету Општине.
Приходи које Општинско правобранилаштво
оствари на основу трошкова заступања а у складу
са прописима о наградама и накнадом трошкова за
рад адвоката представљају приход буџета Општине.

Члан 19.
Општински правобранилац и заменици
Општинског правобраниоца остварују права из радног односа у складу са прописима који уређују радне односе у органима јединице локалне самоуправе ,
ако законом није другачије одређено.

Члан 24.
На питања која нису уређена овом Одлуком
сходно се примењују одредбе о Закона о правобранилаштву које се односе на Државно правобранилаштво.

Члан 20.
За свој рад, Општински правобранилац је
одговоран Скупштини Општине.
Заменик Општинског правобраниоца за свој
рад одговоран је Општинском правобраниоцу и
Скупштини Општине.
VI ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Члан 21.
У Општинском правобранилаштву могу да
раде правобранилачки помоћници, правобранилачки приправници и други запослени на административним, информационим и другим пратећим пословима значајним за рад Општинског правобранилаштва.
Број запослених у Општинском правобранилаштву одређује Општински правобранилац актом о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места.
На заснивање радног односа, права, обавезе,
стручно усавршавање, оцењивање и одговорност
запослених у Општинском правобранилаштву примењују се прописи који уређују радне односе у
органима јединице локалне самоуправе.
Члан 22.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинском правобранилаштву, као и о другим питањима од значаја за рад
Општинског правобранилаштва, доноси Општински
правобранилац, уз претходну сагласност Општинског већа.
VII СРЕДСТВА ЗА РАД

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о правобранилаштву општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања бр. 17/15
и 6/16“).
Члан 26.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/4/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

216.
На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
брoj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члaна 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-др.закон и
47/2018 ), члана 49. Закона o основама својинскоправних односа ("Службени лист СФРЈ", број
6/1980 и 36/1990, "Службени лист СРЈ", број
29/1996 и "Службени гласник РС", број 115/2005 –
др.закон) и члана 40. и 152. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број
4/2019), Скупштина Oпштине Владичин Хан, на
седници одржаној дана 07.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ
ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА
УСПОСТАВИ ПРАВО СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ НА ПАРЦЕЛАМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИ-
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НИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОРИСТ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије (у даљем тесту власник
послужног добра) да спроведе поступак и успостави
право стварне службености на Кп.бр.3862/1 уписан
у Лн. бр.142 КО Доња Козница у државној својини
Републике Србије у корист Општине Владичин Хан
(у даљем тексту власник повласног добра)
Члан 2.
Право стварне службености из става 1. се
успоставља ради укопавања примарног цевовода
према идејном решењу који је израдио ПР „ВИК
ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Врањске бање ул. Доситејева
бр. 14 ради изградње водоводне мреже од села Житорађе до села Доња Козница у Владичином Хану,
на неодређени временски период.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“, а доставља се Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије ради поступања по
истој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/5/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
217.
На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 2., 3., 4. и 9. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 4. и 39.
Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр.
65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 15.,
16., 17. и 18. Уредбе о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности
(„Службени гласник РС“, број 13/2018 и 66/2018), и
члана 15., 40. и 152. Статута општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 07.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН
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Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин
обављања димничарске услуге као комуналне
делатности на територији Општине Владичин Хан.
Пружање димничарских услуга је комунална
делатност индивидуалне комуналне потрошње.
Члан 2.
Димничарска услуга се обавља у циљу
обезбеђивања
исправног
функционисања
димоводних и ложишних објеката и уређаја,
вентилационих канала и уређаја, превентивне
заштите живота и имовине од пожара, заштите
животне средине, као и енергетске ефикасности.
Члан 3.
Димничарске услуге обухватају:
1.чишћење и контролу димоводних и ложних
објеката и уређаја
2.чишћење вентилационих канала и уређаја
3.спаљивање чађи у димоводним и
ложишним објектима и уређајима
4.димничарски преглед новоизграђених и
дограђених димоводних и ложишних објеката и
уређаја.
Под димоводним и ложишним објектима и
уређајима сматрају се димњаци, димоводне цеви,
димњаци и ложишта у стамбеним, односно
пословним
објектима,
односно
пословним
просторима
и
индустријским
и
другим
постројењима, као и њима сличних објекта и
уређаја.
Члан 4.
Димничарске услуге из члана 3. ове одлуке за
потребе корисника димничарских услуга обавља
предузеће, привредно друштво, предузетник или
други привредни субјект који је регистрован за
обављање ових услуга и коме су ти послови
поверени (у даљем тексту: вршилац комуналне
делатности).
Вршилац комуналне делатности је дужан да
обезбеди
трајно
и
несметано
обављање
димничарских услуга, прописани обим и квалитет
димничарских услуга и развој и унапређење
квалитета и врсте димничарских услуга.
Члан 5.
Корисник димничарске услуге је физичко
или правно лице које је власник, односно корисник
индивидуалног стамбеног објекта, власник, односно
корисник стана у стамбеној згради, власник,
односно корисник пословног простора и пословних
објеката у којима се налазе димоводни објекти,
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ложишни објекти, ложишни уређаји, вентилациони
канали и уређаји (у даљем тексту: корисник).
Вршилац комуналне делатности доноси
годишњи програм обављања димничарских услуга
(у даљем тексту: Програм) који садржи обим
послова и динамику извршавања димничарских
услуга и износ потребних средстава за реализацију
програма.
Члан 6.
Димоводни и ложишни објекти и уређаји се
обавезно чисте у следећим временским размацима:
1.два пута годишње у индивидуалним
стамбеним
објектима,
стамбеним
зградама,
пословним објектима, односно просторима;
2.једном у три месеца у објектима где се
врши масовно спремање хране (хотели, ресторани,
кафане, пекаре, болнице и сл.).
Резервни димњаци и димњаци који се не
користе стално, односно који нису прикључени на
ложишни систем, контролишу се и чисте једном у
три године.
Члан 7.
Чишћење вентилационих канала и уређаја
врши се:
- у просторијама где се масовно припрема
храна два пута годишње;
- у просторијама где се врши масовно
окупљање људи (тржни центри и сл.)
једном годишње;
- у свим осталим објектима једном
годишње.
Члан 8.
Спаљивање чађи у димоводним објектима и
уређајима,
као
и
димничарска
контрола
исправности димоводних објеката и уређаја, врши
се два пута годишње у објектима из члана 6. тачка 2.
ове одлуке где се врши масовно спремање хране
(хотели, ресторани, кафане, пекаре, болнице и сл.), а
у свим осталим објектима из члана 6. тачке 1. ове
одлуке, једном годишње.
При спаљивању чађи врши се генерално
чишћење димоводних објеката и уређаја изношењем
чађи, као и димничарска контрола.
Члан 9.
Димничарске услуге могу да се врше и у
краћим временским размацима од оних прописаних
члановима 6, 7. и 8. ове одлуке, ако корисник то
затражи.
Члан 10.
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Димничарски преглед новоизграђених и
дограђених димоводних објеката и уређаја
предузеће врши после завршене изградње стамбеног
или пословног објекта, индустријских и других
постројења, односно после завршених накнадно
изведених радова на димоводним објектима и
уређајима.
Члан 11.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
води евиденцију димоводних и ложишних објеката
и уређаја и вентилационих канала и уређаја који се
обавезно котнтролишу и чисте, а која садржи:
- улицу и кућни број објекта;
- податке о кориснику (име и презиме кад
је у питању физичко лице, односно назив
правног лица);
- основни подаци о димоводном објекту,
ложишном објекту и вентилационом
каналу;
- датум увођења у евиденцију;
- датум чишћења и контроле.
Члан 12.
При вршењу димничарских услуга димничар
мора имати димничарску легитимацију коју издаје
овлашћено лице вршиоца комуналне делатности и
дужан је да димничарску легитимацију покаже
кориснику при пружању услуга.
О извршеној комуналној услузи димничар
издаје потврду као писани доказ о извршеној услузи
и гаранцији за извршену услугу.
Корисник је дужан да димничару омогући
вршење димничарске услуге.
Члан 13.
Средства за обављање димничарске услуге
обезбеђују се из цене комуналне услуге.
Димничарске услуге врше се према
ценовнику вршиоца комуналне делатности који
доноси надлежни орган вршиоца комуналне
делатности уз претходну сагласност Скупштине
ошштине Владичин Хан.
Члан 14.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
једном годишње спроведе поступак изјашњавања
корисника о квалитету пружања услуга (у даљем
тексту: Изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог
члана, вршилац комуналне делатности објављује у
средствима јавног информисања и у електронском
облику на интернет страници вршиоца комуналне
делатности.
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Изјашњавање се може организовати и
електронским
путем.
Вршилац
комуналне
делатности је дужан да у року од 15 дана од дана
завршетка изјашњавања достави надлежном органу
вршиоца комуналне делатности извештај о
резултатима изјашњавања корисника о квалитету
пружања комуналних услуга.
Уколико
су
резултати
изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да већина
корисника није задовољна пруженом комуналном
услугом, надлежни орган вршиоца комуналне
делатности
саставља
Мере
за
отклањање
недостатака наведених у изјашњавању корисника.
Надлежни
орган
вршиоца комуналне
делатности доноси мере за отклањање наведених
недостатака, са роком за предузимање мера ради
отклањања недостатака, који не може бити дужи од
90 дана.
Члан 15.
Послове
инспекцијског
надзора
над
применом ове одлуке и других аката донетих на
основу ове одлуке, врши надлежна организациона
јединица Општинске управе општине Владичин Хан
за послове комуналне инспекције, осим ако
поједини послови тог надзора нису посебним
прописима стављени у надлежност другог органа.
Члан 16.
Новчаном казном од 50.000,00 динара
казниће се за прекршај вршилац комуналне
делатности ако:
1. димоводне и ложишне објекте и уређаје,
као и вентилационе канале и уређаје не чисти у
прописаним временским размацима прописаним
члановима 6. и 7. ове одлуке;
2. не врши спаљивање чађи димоводне и
ложишне објекте и уређаје, и не чисти
вентилационе канале и уређаје у временским
размацима прописаним чланом 8. ове одлуке;
3. на захтев корисника услуге не изврши
димничарску услугу у краћем временском размаку
(члан 9. ове одлуке)
4. не изврши преглед новоизграђених и
дограђених димоводних објеката и уређаја (члан 10.
ове одлуке)
5. ако не води евиденцију из члана 11. ове
одлуке.
6. ако димничар не изда потврду из члана 12.
став 2. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и одговорно лице у вршиоцу комуналне делатности
новчаном казном од 10.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
предузетник, новчаном казном у износу од
30.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и физичко лице, новчаном казном у износу од
10.000,00 динара.
Члан 17.
Новчаном казном од 30.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице, ако не омогући
димничару вршење димничарских услуга.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и одговорно лице у предузећу новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
предузетник, новчаном казном у износу од
15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
и физичко лице, новчаном казном у износу од
5.000,00 динара.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Града Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/6/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
218.
На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 2., 3., 4. и 9. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 4. и 39.
Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр.
65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), чл. 13. и
14. Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности („Службени
гласник РС“, број 13/2018 и 66/2018), као и члана
15., 40. и 152. Статута општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 07.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

882-Страна-Број -9-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

Одлуком о јавној расвети (у даљем тексту:
Одлука) регулишу се услови за вршење послова
јавне расвете, а нарочито поверавање послова јавне
расвете, редовно одржавање јавне расвете и редовно
снабдевање електричном енергијом.
Јавна расвета
Члан 2.
Под јавном расветом, у смислу одредаба ове
Одлуке, подразумева се систем енергетских
објеката, инсталација и уређаја за осветљавање
јавних површина.
Као јавне површине, у смислу одредаба ове
Одлуке, подразумевају се: улице, путеви, мостови,
пешачке површине поред стамбених и других
објеката, паркови, паркинзи и зелене површине у
стамбеним насељима, декоративна (фасадна)
расвета верских објеката и институција, објекти за
рекреацију који се налазе у јавној својини, гробља,
уређена речна обала и друге површине на којима је
предвиђена изградња јавне расвете на територији
општине Владичин Хан.
Послови јавне расвете
Члан 3.
Под пословима јавне расвете, у смислу
одредаба ове Одлуке, подразумевају се:
1. изградња и реконструкција објеката и
инсталација јавне расвете;
2. редовно снабдевање електричном енергијом за
јавну расвету;
3. редовно одржавање јавне расвете.
II НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ
Поверавање послова
Члан 4.
Послови јавне расвете могу се поверити на
вршење јавном предузећу, привредном друштву,
предузетнику и правном лицу које испуњава услове
из члана 13. и 14. Уредбе о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 13/2018 и 66/2018).
Послове изградње и реконструкција објеката
и инсталација јавне расвете обавља надлежни орган
општине Владичин Хан.
Редовно снабдевање електричном енергијом
за јавну расвету, уговара надлежни орган општине
Владичин Хан.
Послови одржавања јавне расвете на
територији општине Владичин Хан, поверавају се
Јавном предузећу за комунално уређење Владичин
Хан (у даљем тексту: Предузеће).
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Изградња и реконструкција објеката и
инсталација јавне расвете, редовно снабдевање и
редовно одржавање јавне расвете
Члан 5.
Уколико Месне заједнице учествују у
финансирању послова изградње и реконструкције
објеката и инсталација јавне расвете или послова
редовног одржавања јавне расвете, средства за
наведене послове се планирају годишњим Планом
рада и финансијским планом Месне заједнице.
Члан 6.
Под редовним снабдевањем електричном
енергијом за јавну расвету, подразумева се редовна
испорука електричне енергије.
Редовно снабдевање електричном енергијом
за јавну расвету регулише се уговором који
закључују одабрани понуђач по спроведеној јавној
набавци и надлежни орган општине Владичин Хан.
Уговором из става 2. овог члана ближе се
уређује начин снабдевања, рокови плаћања, као и
друга питања од значаја за функционисање јавне
расвете.
Члан 7.
Под редовним одржавањем јавне расвете
подразумева се одржавање енергетских објеката,
инсталација и уређаја за јавну расвету у исправном
стању за њено функционисање.
Одржавање објеката и инсталација јавне
расвете обухвата редовну замену светлећих тела
(замена сијалица, пригушница, грла, упаљача,
заштитних стакала, прегорелих каблова и др.),
редовно чишћење, антикорозивну заштиту, бојење и
прање стубова и светлећих тела, као и радови на
другим уређајима и инсталацијама објеката јавне
расвете.
Под одржавањем објеката и инсталација
јавне расвете сматрају се и радови којима се врши
замена постојећих светлећих тела савременијим.
Редовно одржавање јавне расвете регулише
се уговором који закључује општина Владичин Хан,
као инвеститор са Предузећем, као извођачем
радова.
Постављање рекламних ознака на објекте јавног
осветљења
Члан 8.
Одељење за урбанизам, имовинскоправне,
комуналне и грађевинске послове Општинске
управе општине Владичин Хан даје сагласност за
постављање и уклањање рекламних ознака са
објеката јавног осветљења, односно њихово
прикључење, коришћење и искључење из система
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јавног осветљења.
Одељење из става 1. овог члана, врши надзор
на постављању и уклањању рекламних ознака са
објеката јавног осветљења, односно њиховом
прикључењу, коришћењу и искључењу из система
јавног осветљења.
Забрањене радње
Члан 9.
Забрањено је неовлашћено:
− уклањање и рушење објеката и
инсталација јавне расвете;
− прикључивање
на
објекте
и
инсталације јавне расвете;
− постављање
рекламних
паноа,
причвршћивање објеката и ствари и
лепљење плаката на објекте и
инсталације јавне расвете, без
сагласности Одељења за урбанизам,
имовинскоправне,
комуналне
и
грађевинске
послове
Општинске
управе општине Владичин Хан;
− прљање и на други начин оштећивање
објеката и инсталација јавне расвете.
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Изјашњавање корисника комуналних услуга о
квалитету услуга
Члан 10.
Предузеће је дужно да једном годишње
спроведе поступак изјашњавања корисника о
квалитету пружања услуга (у даљем тексту:
Изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог
члана, Предузеће објављује у средствима јавног
информисања, у електронском облику на интернет
страници Предузећа и на интернет страници
општине Владичин Хан.
Предузеће је дужно да у року од 15 дана од
дана завршетка изјашњавања достави оснивачу
извештај о резултатима изјашњавања корисника о
квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико
су
резултати
изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да већина
корисника није задовољна пруженом комуналном
услугом Предузећа, надлежни орган Општинске
управе Општине Владичин Хан за комуналне
послове саставља Нацрт мера за отклањање
недостатака наведених у изјашњавању корисника и
заједно са Извештајем о резултатима изјашњавања
корисника о квалитету пружених услуга Предузећа,
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доставља Општинском већу општине Владичин
Хан.
Општинско веће општине Владичин Хан
доноси мере за отклањање наведених недостатака,
којим налаже Предузећу да отклони недостатке у
року који не може бити дужи од 90 дана.
Општинско веће општине Владичин Хан
доставља усвојене мере за отклањање наведених
недостатака Скупштини општине Владичин Хан,
ради обавештавања.
Корисници услуга могу континуирано у току
године достављати питања, примедбе и предлоге
Предузећу, преко интернет странице Предузећа или
писменим путем на адресу Предузећа.
Предузеће је дужно да на достављена
питања, примедбе и предлоге одговори у року од 8
дана.
Обавезе вршиоца комуналне делатности
Члан 11.
Вршилац комуналне делатности дужан је да
организује свој рад и пословање на начин којим се
обезбеђује:
1. трајно и несметано пружање комуналних
услуга корисницима под условима и на
начин уређен законом, прописима и
стандардима донесеним на основу закона;
2. прописани или уговорени обим и квалитет
комуналних услуга, који подразумева
тачност у погледу рокова и сигурност
корисника у добијању услуга;
3. предузимање мера одржавања, развоја и
заштите комуналних објеката, постројења
и опреме, који служе за обављање
комуналних делатности;
4. развој и унапређење квалитета и врсти
комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада.
Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају
планираних прекида испоруке
Члан 12.
Вршилац комуналне делатности дужан је да
у средствима јавног информисања или на други
погодан начин обавести кориснике комуналних
услуга о планираним или очекиваним сметњама и
прекидима, који ће настати или могу настати у
пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у пружању тих услуга.
Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају
непланираних прекида испоруке
Члан 13.
У случају наступања непланираних или
неочекиваних поремећаја или прекида у пружању

884-Страна-Број -9-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

комуналних услуга, односно обављању комуналних
делатности, вршилац комуналне делатности дужан
је да одмах о томе обавести Општинско веће
општине Владичин Хан и да истовремено предузме
мере за отклањање узрока поремећаја.
Уколико вршилац комуналне делатности то
не учини у року који одреди Општинско веће
општине Владичин Хан, Општинско веће има право
да предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена на терет
вршиоца комуналне делатности.
Обавезе јединице локалне самоуправе у случају
непланираних прекида испоруке
Члан 14.
По пријему обавештења о непланираном
прекиду испоруке, односно по утврђивању
поремећаја или прекида у пружању комуналних
услуга, Општинско веће општине Владичин Хан
дужно је да:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуга
оним корисницима код којих би услед прекида
настала опасност по живот и рад грађана или
рад правних и физичких лица, или би настала
значајна, односно ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај, односно прекид вршења делатности
и учињену штету.
IV НАДЗОР
Члан 15.
Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Општинска управа општине Владичин Хан,
преко својих инспекцијских органа.
Послове
инспекцијског
надзора
над
спровођењем одредаба ове одлуке врши комунални
инспектор и комунални редари.
На решење комуналног инспектора може се
изјавити жалба Општинском већу општине
Владичин Хан у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Жалба изјављена на решење комуналног
инспектора не задржава његово извршење.
Члан 16.
Контролу и одржавање комуналног реда у
овој области обавља комунална инспекција.
Комунални инспектор је овлашћен да у
вршењу комуналних послова, присуством на лицу
места:
− спречава нарушавање комуналног реда
прописаног овом Одлуком;
− успоставља нарушени ред применом својих
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овлашћења утврђених законом;
− издаје прекршајни налог за прекршаје за које
је предвиђена новчана казна у фиксном
износу, у складу са одредбама ове одлуке и
Закона о прекршајима;
− предузима друге мере у складу са својим
овлашћењима прописаним законом.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће
ако не одржава објекте и инсталације јавне расвете у
исправном стању.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у Предузећу.
Члан 18.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000,000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако се неовлашћено прикључује на објекте и
инсталације јавне расвете (члан 9. став 1. алинеја
2.).
Новчаном казном у фиксном износу од
25.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се предузетник ако учини
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини
прекршај из става 1. овог члана.
Члан 19.
Новчаном казном у фиксном износу од
75.000,000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако уклања, руши, прља и на други начин
оштећује објекте и инсталације јавне расвете (члан
9. став 1. алинеја 1.)
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од
45.000,00 динара казниће се предузетник ако учини
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од
15.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини
прекршај из става 1. овог члана.
Члан 20.
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако без сагласности Одељењa за урбанизам,
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имовинскоправне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе општине Владичин Хан
поставља рекламне паное, врши причвршћивање
објеката и ствари и лепљење плаката на објекте и
инсталације јавне расвете (члан 9. став 1. алинеја
3.).
Новчаном казном у фиксном износу од
15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се предузетник ако учини
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини
прекршај из става 1. овог члана.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/7/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

219.
На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 2., 3., 4. и 9. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 4. и 39.
Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број
65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) и члана 15.,
40. и 152. Статута општине Владичин Хан
(„Службени гласник града Врања“, бр. 4/2019),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 07.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се управљање
пијацама на територији општине Владичин Хан,
локација, опремање и одржавање пијаца, начин
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издавања пијачног простора, обавезе трговца, радно
време и друга питања од значаја за рад пијаца.
Управљање пијацама је комунална делатност
од општег интереса и обухвата: комунално
опремање, одржавање објеката на пијацама
(пијачног пословног простора, укључујући и киоске
и тезге на отвореном простору), давање у закуп
тезги на пијацама и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима који су
намењени за обављање промета пољопривреднопрехрамбених и других производа.
Члан 2.
Пијаца је посебна тржишна институција која
се бави организовањем трговине на мало, путем
уређивања, одржавања и издавања специјализованог
простора за обављање пијачне продаје као и
пратећих услуга.
Пијачна продаја обухвата продају робе на
тезгама, боксовима или посебним продајним
објектима и то свежих пољопривредних и
прехрамбених производа, производа домаће
радиности и занатских производа, друге робе
широке потрошње, као и пратећих услуга.
Према врсти робе која се на њима продаје,
пијаце могу бити:
1. зелена пијаца - је простор одређен планским
актом, намењен и комунално опремљен за
обављање промета на мало пољопривреднопрехрамбених производа (свежег и сушеног
воћа, поврћа, шумских плодова, јаја, цвећа,
украсног и лековитог биља, садног материјала,
непрехрамбених производа занатских радњи и
домаће радиности);
2. кванташка пијаца - је простор одређен
планским актом, намењен и комунално
опремљен за обављање промета на мало и
велико
пољопривредно-прехрамбених
производа (воћа, поврћа, јаја) са тезги,
контејнера, боксова, возила и приколица;
3. сточна пијаца - је простор одређен планским
актом, намењен и комунално опремљен за
излагање и промет животиња на коме се довозе
животиње из различитих газдинстава и излажу
ради продаје;
4. робна пијаца - је простор одређен планским
актом, намењен и комунално опремљен за
обављање промета на мало непрехрамбених
производа дозвољених законом као и половне
коришћене робе (одећа, обућа, разни кућни
предмети, мотори и њихови делови, електрични
апарати и др. слична роба);
5. ауто пијаца - је простор одређен планским
актом, намењен и комунално опремљен за
обављање промета половних путничких и
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теретних возила и мотоцикала, као и половних
резервних ауто-делова и прибора.
Вашари су продајна места привременог
карактера, организовани на отвореном или
затвореном простору у складу са Законом на којима
се може вршити промет на мало све робе наведене у
ставу 3. ове Одлуке.
Локације пијачних простора одређују се
oдговарајућим планским актом

продајног простора према врсти производа, начин
допремања робе на пијацу, услови и место за утовар
и истовар робе и паркирање возила, начин и услови
коришћења појединих објеката, опреме, уређаја и
сл.и друга питања значајна за рад пијаце.
Пијачни ред за пијаце доноси Предузеће.
На Пијачни ред из става 1. овог члана
сагласност даје Општинско веће општине Владичин
Хан.

Члан 3.
Корисници пијачних услуга, у смислу ове
Одлуке, су:
1. правна лица, предузетници и физичка лица
која користе пијачни простор у циљу продаје
производа или пружања услуга под условима
прописаним законом, подзаконским актима,
овом одлуком и актима донетим на основу
ове Одлуке (у даљем тексту: трговац) и
2. лица која се на пијаци снабдевају
производима и користе одговарајуће услуге
(у даљем тексту: купац).
Корисник пијачних услуга у обавези је да
користи комуналну услугу на начин којим се:
1. не ометају други корисници и не угрожава
животна средина;
2. не угрожавају објекти и опрема, који су у
функцији обављања одређене комуналне
делатности.

Члан 7.
Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне
на видном месту на огласној табли пијаце.
Корисници пијачног простора, објеката и
опреме и грађани дужни су да се на пијацама
придржавају прописаног Пијачног реда.
Члан 8.
О Пијачном реду се старају овлашћени
радници Предузећа.
Овлашћени радник преузећа за време
вршења послова на пијаци носи идентификациону
картицу предузећа које одржава пијацу.
Овлашћени радник упозориће корисника
пијачног простора, објекта, односно опреме, као и
грађанина, на обавезу поштовања пијачног реда и,
по потреби, обавестити надлежну инспекцију,
комуналнe редаре и одељење Министарства
унутрашњих
послова
ради
предузимања
одговарајућих мера.

Члан 4.
Под пијацом на територији општине
Владичин Хан подразумева се Градска пијаца у
тржном центру, која је вишенаменска и чине је два
одвојена дела:
1. зелена пијаца и
2. робна пијаца

Члан 9.
Радно време пијаце прописује предузеће
Пијачним редом.
Радно време пијаце мора бити истакнуто на
видном месту.

Члан 5.
Послове управљања, уређивања и одржавања
пијаца на подручју насељеног места Владичин Хан
обавља Јавно предузеће за комунално уређење
Владичин Хан, основано од стране општине
Владичин Хан (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 10.
Продаја производа животињског порекла:
меса, млека и производа од меса и млека може се
вршити
само
под
условима
прописаним
ветеринарско-санитарним прописима.
Забрањено је вршити продају, излагање
производа
животињског
порекла,
млечних
производа ван објекта одређеног за ту намену.

II ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ПИЈАЦЕ
Члан 6.
Промет робе на пијаци врши се под условима
и на начин одређен законом, другим прописима
којима се уређује промет робе, одредбама ове
Одлуке и Пијачним редом о обављању промета робе
и услуга на пијаци (у даљем тексту: Пијачни ред).
Пијачним редом прописују се права и
обавезе учесника у промету на пијаци, распоред

Члан 11.
За мерење робе на пијацама могу се
употребљавати само уређаји за мерење и тегови
који су прописно жигосани.
Уређаји за мерење при продаји робе морају
бити тако постављени да купац може контролисати
правилност мерења.
III УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА

Среда,10.април.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Члан 12.
Пијаца мора испуњавати грађевинскотехничке и санитарно-хигијенске услове утврђене
законом и другим прописима, као и услове
прописане овом Одлуком.
Пијачни простор мора бити уређен,
асфалтиран или поплочан материјалом који је
отпоран на оштећење, а подобан за лако чишћење и
одржавање.
Прање пијаца мора бити вршено у складу са
потребама и за исто мора бити обезбеђена потребна
количина хигијенски исправне воде.
Пијачни простор мора бити заштићен
оградом.
Објекти на пијаци могу бити стални и
привремени и граде се, односно постављају у складу
са законским прописима.
Пијаца
има
одговарајућу
комуналну
инфраструктуру, одређен број сталних објеката и
простор на коме се постављају и распоређују
пијачни објекти и опрема.
Тезге намењене за излагање и продају
производа морају бити од материјала који се лако
чисти и одржава.
Члан 13.
Предузеће је дужно да пијацу опреми
потребним бројем и врстом пијачних објеката у
зависности од врсте пијаце и да пијачне објекте
постави тако да обезбеди функционалност и
естетски изглед пијаце и омогући купцима
несметану куповину.
Пијачни објекат је мањи монтажни објекат,
киоск и други привремени објекат, као и тезга,
витрина, рам, бокс и други покретни објекат.
Пијачне објекте поставља и уклања
Предузеће које одржава пијацу.
Изузетно од одредбе става 3. овог члана,
пијачни објекат може поставити и други власник
објекта уз претходно прибављену сагласност
Предузећа.
Привремени пијачни објект постављен без
сагласности Предузећа, власник је дужан да уклони
по налогу овлашћеног лица Предузећа, у супротном
комунални инспектор решењем ће наложити
уклањање таквог објекта, у поступку прописаном
законом.
Пијачни објекти на зеленој пијаци се морају
распоредити тако да се обезбеди одвојен простор за
продају пољопривредно-прехрамбених производа и
непрехрамбених производа и услуга, као и вршење
занатских услуга.
Члан 14.
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Санитарно-техничке услове на пијаци
обезбеђује Предузеће.
Пијаца мора имати санитарни чвор за јавну
употребу.
За лица која врше промет прехрамбених
производа на млечној пијаци мора постојати
посебан санитарни чвор.
За смештај и одлагање прибора за одржавање
чистоће на пијацама мора бити обезбеђен посебан
простор.
Пијачни објекат у којем се врши продаја
пољопривредно-прехрамбених и других производа
мора испуњавати хигијенско-техничке услове
прописане за објекат у којем се врши продаја тих
производа и мора бити уредан и у исправном стању.
Уколико објекат не испуњава услове из става
5. овог члана Предузеће или други власник објекта
дужан је да по налогу надлежног органа,
комуналног инспектора или комуналног редара,
отклони недостатке, односно изврши поправку
објекта.
Пијачни објект који не буде поправљен, по
налогу надлежног органа, биће уклоњен о трошку
лица које је било дужно да поступи по налогу.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА
ПИЈАЦОМ
Члан 15.
Предузеће је дужно да:
1. постави вагу на којој се врши провера масе
купљене робе (контролна вага) и јасно означи
место њеног налажења, као и да омогући лак
приступ тој ваги;
2. обезбеди да лица која продају робу на пијаци
имају својство трговца;
3. по истеку радног времена пијаце, свакодневно
механички очисти и опере водом под
притиском;
4. најмање
два
пута
недељно
изврши
дезинфекцију пијачних тезги и отвореног
продајног простора одговарајућим средствима;
5. постави довољан број судова за бацање
отпадака;
6. обезбеди довољну количину хигијенски
исправне воде за прање и освежавање
пољопривредних производа који се продају на
пијаци;
7. осветли пијачни простор у ноћним часовима;
8. обележи и издвоји пијачни простор од околног
простора, огради на начин како би омогућио
несметано допремање робе и проток људи;
9. да на улазима за кориснике пијаце истакне
радно време пијаце;
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10. одржава у уредном и исправном стању
објекте комуналне инфраструктуре (јавне
чесме, јавни тоалет, хидранте, водовод и
канализацију, ограде пијачног простора и сл.);
11. уклања снег и лед са пијачних колскопешачких пролаза и око пијачних објеката и
12. да обезбеди друге услове потребне за
нормално одвијање промета робе и чистоће на
пијаци.
Члан 16.
За коришћење пијачног и вашарског
простора и објекта плаћа се накнада према
ценовнику услуга.
Ценовник услуга доноси Предузеће уз
сагласност Скупштине општине Владичин Хан.
Обавеза плаћања накнаде за коришћење
пијачних услуга настаје у моменту уношења робе на
пијацу.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се у
зависности од врсте и количине робе, простора који
та роба заузима, односно пружене услуге, локације
и врсте продајног места на пијаци.
Накнада за коришћење пијачних услуга важи
за један радни дан пијаце и једнократно коришћење
услуга.
Наплату врши службено лице Предузећа и о
томе издаје фискални рачун кориснику пијачног
простора, односно прописану признаницу на
наплаћени износ.
Уколико је накнада неправилно наплаћена
погрешном применом тарифе или је учињена
рачунска грешка, погрешно наплаћен износ вратиће
се кориснику одмах на лицу места.
Продавац који одбије да плати накнаду за
коришћење пијачног и вашарског простора, дужан
је да на захтев овлашћеног лица Предузећа уклони
своју робу са пијаце.
Овлашћени радник Предузећа, дужан је да о
кршењу пијачног и вашарског реда обавести
комуналну инспекцију која ће поступити у складу
са својим овлашћењима.
Кориснику услуге који одбије плаћање
накнаде за коришћење пијачних услуга, може се
ускратити право даљег коришћења пијачног
простора, објеката и опреме.

или резервацији пијачног објекта, простора,
површине или опреме из става 1. овог члана са
закупцем.
Уговори из става 2. овог члана садржи
податке о величини, типу и намени пијачног
објекта, простора, површине или опреме, накнади,
времену коришћења и другим питањима од значаја
за коришћење објеката, простора, опреме или
пијачне површине.
Уговор се закључује на одређено време, а
најдуже до краја пословне године.
Цена закупа утврђује се путем јавног
надметања.
Почетну цену приликом јавног надметања
утврђује Надзорни одбор Предузећа.
За једнодневно коришћење пијачног објекта,
опреме и простора не закључује се уговор, већ се
издаје потврда о плаћеној накнади, односно
фискални рачун.
За закуп објеката, опреме и простора на
пијаци закупац плаћа закупнину.
За резервацију опреме, лице које резервише
опрему плаћа накнаду.
Накнада за дневно коришћење објеката,
опреме и простора на пијаци плаћа се унапред, на
продајном месту и важи за тај радни дан.
Средства остварена од наплате накнаде из
става 8, 9 и 10. овог члана Одлуке представљају
приход Предузећа.
V ОБАВЕЗЕ ТРГОВЦА

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Члан 17.
Стални и привремени пијачни објекти,
опрема, пијачни простори пијачне површине дају се
у закуп или резервишу на дужи временски период
(три месеца, шест месеци или годину дана) или
дневно, у поступку јавног надметања.
Предузеће, на основу одлуке о избору
најповољнијег понуђача, закључује уговор о закупу
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7.

8.

Члан 18.
Трговац је дужан да:
на видном месту истакне пословно име,
односно назив (фирму) под којим послује према
свом статусу (правно лице, предузетник или
регистровано газдинство), у складу са законом;
објекат редовно користи за продају робе,
односно вршење занатских услуга у оквиру
радног времена пијаце;
одржава објекат у исправном и уредном стању;
обезбеди хигијенске услове за чување и продају
производа и да их продаје у чистом стању;
не излаже робу ван опредељеног и обележеног
продајног места;
пољопривредне и прехрамбене производе за
продају држи на тезгама, односно продајним
столовима и у витринама у одговарајућој
амбалажи за ту врсту производа;
на свакој роби истакне малопродајну цену на
видном месту и да по тој цени продаје
изложену робу;
приликом мерења производа користи жигосани
мерни инструмент;
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9. робу тачно мери, а на захтев купца изврши
контролу мерења на мерној - контролној ваги на
пијаци;
10. по завршетку радног времена пијаце почисти
пијачни простор који користи и отпатке и друго
смеће смести у судове постављене за ту сврху;
11. редовно плаћа накнаду за коришћење пијачних
услуга;
12. усклади своје радно време са прописаним
радним временом пијаце.
Трговцу који не поступа у складу са ставом
1. oвог члана Предузеће може ускратити право на
коришћење пијачног објекта, опреме или простора.
Члан 19.
На пијацама је забрањено да трговац:
1. уступи пијачни простор или пијачни објекат, у
целини или његов део, другом кориснику без
претходно прибављене писане сагласности
Предузећа;
2. мења намену пијачног простора, или пијачног
објекта, без писане сагласности Предузећа,
односно измене уговора.
VI УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
ПРОМЕТА РОБЕ
Члан 20.
Промет робе на пијацама врши се под
условима прописаним за сваку врсту робе.
Члан 21.
Пољопривредне производе на пијаци могу
продавати:
− индивидуални пољопривредници и чланови
њиховог породичног домаћинства, уз доказ да су
извршили
регистрацију
пољопривредног
газдинства;
− предузетници који су основали радњу на тезги
или сличном објекту за промет на мало
пољопривредних производа;
Члан 22.
Прехрамбене производе занатских радњи и
домаће радиности на тезгама и сличним објектима
постављеним на посебном простору пијаце могу
продавати:
− предузетници који те производе израђују;
− чланови
породичног
домаћинства
предузетника или њихови запослени, који на
месту продаје морају имати решење о упису
радње у регистар и уговор о радном
анагажовању запосленог, у складу са
прописима.
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Члан 23.
Индустријско-непрехрамбене производе на
пијаци могу продавати предузетници у складу са
законом и другим прописима.
Члан 24.
Половну робу, на ограђеном и одвојеном
простору пијаце, могу продавати физичка лица у
складу са законом и другим прописима.
Члан 25.
Продавци млечних производа морају бити
регистровани у министарству надлежном за послове
пољопривреде – Управи за ветерину.
Продавци млечних производа морају
поседовати санитарну књижицу у складу са
постојећим санитарним прописима.
Млечни производи и тестенине могу се
продавати само у објектима, односно на продајним
местима чији уређаји и опрема испуњавају услове
предвиђене санитарним и ветеринарским прописима
(расхладни уређаји, стаклена витрина и др.)
Члан 26.
Непрерађени и прерађени пољопривредни –
прехрамбени производи намењени људској исхрани
морају се држати у чистим посудама и хигијенској
амбалажи.
Члан 27.
Услуживање купац животним намирницама
мора се вршити на хигијенски начин (хватаљке,
нож, кашике за млечне и друге производе, посуђе за
држање намирница, чист бели папир за завијање и
сл.).
VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА
СЕ МОЖЕ УСКРАТИТИ ПРУЖАЊЕ
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

1.
2.

3.
4.

5.

Члан 28.
На пијацама је забрањено:
неовлашћено постављање и распоређивање
пијачних објеката;
обављање делатности које се не могу обављати
на пијаци, у складу са овом Одлуком и другим
прописима;
излагање производа ван пијачног објекта;
одлагање и продаја робе ван тезги односно
линијама обележеног пијачног простора и ван
места за одређену врсту робе;
одлагање и продаја робе на прилазима
пијацама;
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6. одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже и
другог смећа ван судова постављених за
сакупљање смећа;
7. прање продајног простора и опреме или
пољопривредно-прехрамбених производа водом
која није употребљива за пиће или освежење;
8. загађивање пијачног простора на било који
начин;
9. ложење ватре на отвореном пијачном
простору;
10. седење и спавање на тезгама и другим
објектима за излагање производа;
11. задржавање на пијацама без потребе по
завршетку радног времена;
12. прескакање пијачне ограде или оштећење исте;
13. доградња, реконструкција или било која измена
постојећих пијачних тезги;
14. продаја и конзумирање алкохолног пића;
15. излагање производа на земљи, осим садница и
цвећа;
16. додиривање намирница које се употребљавају
за исхрану у непрерађеном стању;
17. кретање возила по пијачном простору у радном
времену пијаце, осим у времену предвиђеном за
допремање робе (у изузетним околностима
може се дозволити кретање возила и после за то
предвиђеног времена, док се ручна и моторна
колица могу користитиза све време рада
пијаце);
18. паркирање возила ван за то одређених места;
19. држање амбалаже испред и око продајних места
и на крововима пијачних тезги;
20. увођење паса и других животиња на пијачни
простор;
21. пушење у просторијама у којима се продају
животне намирнице, као и другим затвореним
деловима пијаце;
22. неовлашћено
постављање,
уклањање
и
померање објеката, тезги, пултова, постоља и
боксова;
23. вршење сваке друге радње којом се нарушава
ред и чистоћа на пијаци.
Члан 29.
О одржавању реда на пијаци старају се
овлашћени радници Предузећа.
Овлашћени радник из претходног става овог
члана упозориће корисника пијачних објеката,
опреме или пијачног простора, као и грађанина, на
обавезу поштовања мера забране ове Одлуке.
Уколико корисник, односно грађанин ни
после упозорења не престане да крши мере забране,
овлашћени радник је дужан да одмах о томе
обавести писмено или телефонским путем надлежну
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инспекцију, Министарство унутрашњих послова,
ради предузимања одговарајућих мера.
Овлашћени радник може и да фотографише и
сними простор на коме се врши кршење мера
забране и то као доказ достави надлежним
органима.
Члан 30.
Предузеће може ускратити кориснику
пијачних услуга пружање тих услуга у случају ако:
1. пијачну услугу пружа противно прописима;
2. неосновано омета друге кориснике услуга;
3. не плати пијачну услугу у утврђеном року.
Члан 31.
У случају да се корисник пијачних услуга не
придржава ове одлуке, те оштети тј. умањи
вредност основног средства, ситног инвентара,
амбалаже или друге материјалне вредности
Предузећа, вршиоца комуналне делатности, дужан
је надокнадити штету.
У случају уништења или крађе робе на
пијаци, корисник нема право да захтева накнаду
штете од Предузећа, вршиоца комуналне
делатности.
VIII ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ
УСЛУГА
Члан 32.
Предузеће је дужно да једном годишње
спроведе поступак изјашњавања корисника о
квалитету пружања услуга (у даљем тексту:
Изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог
члана, Предузеће објављује у средствима јавног
информисања, у електронском облику на интернет
страници Предузећа и на интернет страници
општине Владичин Хан.
Предузеће је дужно да у року од 15 дана од
дана завршетка изјашњавања достави оснивачу
извештај о резултатима изјашњавања корисника о
квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико
су
резултати
изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да већина
корисника није задовољна пруженом комуналном
услугом Предузећа, надлежни орган Општинске
управе општине Владичин Хан за комуналне
послове саставља Нацрт мера за отклањање
недостатака наведених у изјашњавању корисника и
заједно са Извештајем о резултатима изјашњавања
корисника о квалитету пружених услуга Предузећа,
доставља Општинском већу општине Владичин
Хан.
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Општинско веће општине Владичин Хан
доноси мере за отклањање наведених недостатака,
којим налаже Предузећу да отклони недостатке у
року који не може бити дужи од 90 дана.
Општинско веће општине Владичин Хан
доставља усвојене мере за отклањање наведених
недостатака Скупштини општине Владичин Хан,
ради обавештавања.
Корисници услуга могу континуирано у току
године достављати питања, примедбе и предлоге
Предузећу, преко интернет странице Предузећа или
писменим путем на адресу Предузећа.
Предузеће је дужно да на достављена
питања, примедбе и предлоге одговори у року од 8
дана.
IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 33.
Вршилац комуналне делатности дужан је да
организује свој рад и пословање на начин којим се
обезбеђује:
1. трајно и несметано пружање комуналних
услуга корисницима под условима и на
начин уређен законом, прописима и
стандардима донесеним на основу закона;
2. прописани или уговорени обим и квалитет
комуналних услуга, који подразумева
тачност у погледу рокова и сигурност
корисника у добијању услуга и здравствену и
хигијенску исправност у складу са
позитивним прописима;
3. предузимање мера одржавања, развоја и
заштите комуналних објеката, постројења и
опреме, који служе за обављање комуналних
делатности;
4. развој и унапређење квалитета и врсти
комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада.
Члан 34.
Вршилац комуналне делатности дужан је да
у средствима јавног информисања или на други
погодан начин обавести кориснике комуналних
услуга о планираним или очекиваним сметњама и
прекидима, који ће настати или могу настати у
пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у пружању тих услуга.

Члан 35.
У случају наступања непланираних или
неочекиваних поремећаја или прекида у пружању
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комуналних услуга, односно обављању комуналних
делатности, вршилац комуналне делатности дужан
је да одмах о томе обавести Општинско веће
општине Владичин Хан и да истовремено предузме
мере за отклањање узрока поремећаја.
Уколико вршилац комуналне делатности то
не учини у року који одреди Општинско веће
општине Владичин Хан, Општинско веће има право
да предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена на терет
вршиоца комуналне делатности.
Члан 36.
По пријему обавештења о непланираном
прекиду испоруке, односно по утврђивању
поремећаја или прекида у пружању комуналних
услуга, Општинско веће Општине Владичин Хан
дужно је да:
1. одреди ред првенства и начин пружања
услуга оним корисницима код којих би
услед прекида настала опасност по живот и
рад грађана или рад правних и физичких
лица, или би настала значајна, односно
ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај,
односно
прекид
вршења
делатности и учињену штету.
X НАДЗОР
Члан 37.
Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Општинска управа општине Владичин Хан,
преко својих инспекцијских органа.
Послове
инспекцијског
надзора
над
спровођењем одредаба ове одлуке врше комунални
инспектор и комунални редари.
Члан 38.
Комунални инспектор је овлашћен да у
вршењу инспекцијског надзора:
1. контролише да ли се комунална делатност
обавља на начин утврђен овом Одлуком;
2. нареди извршавање утврђених обавеза и
предузимање мера за отклањање недостатака;
3. контролише стање комуналних објеката;
4. контролише да ли се комунална услуга пружа
у складу са одредбама ове Одлуке;
5. нареди уклањање ствари и других предмета са
површине пијаце ако су они ту постављени
супротно одредбама ове Одлуке;
6. нареди извршење утврђених обавеза и
предузимање мера за отклањање недостатака;
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7. издаје прекршајни налог;
8. поднесе пријаву надлежном органу за
привредни преступ и поднесе захтев за
покретање
прекршајног
поступка
у
случајевима предвиђеним одредбама ове
Одлуке;
9. обавести други орган ако постоје разлози за
предузимање мера за које је тај орган
надлежан;
10. предузима и друге мере и радње у складу са
законом и овом одлуком.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће
ако:
1. не донесе Пијачни ред (члан 6. став 3. ове
Одлуке);
2. не обезбеди услове на пијаци прописане
чланом 15. Одлуке;
3. не одговори на достављена питања, примедбе
и предлоге у прописаном року (члан 32. став
8. Одлуке);
4. не изврши извршно решење комуналног
инспектора донето на основу одредби ове
Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се одговорно лице новчаном казном у фиксном
износу од 10.000,00 динара.
Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. поступи супротно члану 18. Одлуке;
2. поступи супротно забрани прописаној чланом
19. Одлуке;
3. поступи супротно забрани прописаној чланом
28. Одлуке.
За прекршаје из става 1.овог члана казниће
се новчаном казном од 5.000,00 динара одговорно
лице у правном лицу.
За прекршај из става
1.овог члана казниће се предузетник новчаном
казном у износу од 20.000,00 динара.
За
прекршај из става 1.овог члана казниће се физичко
лице новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Предузеће је дужно да у року од 90 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке донесе Пијачни
ред који ће регулисати ред на пијаци у складу са
чланом 9. ове Одлуке.

Среда.10.април.2019.године.

Члан 42.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику Града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/8/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

220.
На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 2., 3., 4. и 9. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 4. и 39.
Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број
65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 10.,
11. и 12. Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности („Службени
гласник РС“, број 13/2018 и 66/2018), као и чана 15.,
40. и 152. Статута општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 07.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин
обављања погребне делатности.
Члан 2.
Погребна делатност у смислу ове одлуке је
преузимање и превоз посмртних остатака од места
смрти, односно места на коме се налази умрла особа
(стан, здравствена установа и др. место) и превоз до
места одређеног посебним прописом (гробља,
пословног простора погребног предузећа уз ком
постоје прописани услови за смештај и чување
покојника и др.), организација сахране и испраћаја
са прибављањем потребне документације за
организацију превоза и сахрањивања, чување
посмртних остатака у расхладном уређају и
припремање покојника за сахрањивање (у даљем
тексту: погребна делатност).
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Члан 3.
Погребну делатност могу обављати јавно
предузеће, привредно друштво, предузетник или
други привредни субјект ( у даљем тексту: субјект)
који испуњава услове прописане законом, Уредбом
о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности и овом Одлуком.
Члан 4.
Погребну делатност, у складу са Уредбом о
начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности, може да обавља субјект
који је поднео захтев за проверу испуњености
услова за отпочињање обављања комујналне
делатности.
За отпочињање обављања комуналне
делатности субјект мора да испуњава услове
прописане Уредбом о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности у
погледу одређеног броја запослених, минималног
техничког капацитета и седишта субјекта.
Члан 5.
Минимални услови које морају да испуне
субјекти за отпочињање обављања комуналне
делатности за погребну делатност је да:
1.подносилац
захтева
за
проверу
испуњености услова за отпочињање обављања
комуналне делатности, и то погребне делатности,
мора да има најмање пет запослених без обзира на
степен образовања;
2.подносилац
захтева
за
проверу
испуњености услова за отпочињање обављања
комуналне делатности, и то погребне делатности,
мора да има минимални технички капацитет:
број атестираних возила за превоз
покојника која су регистрована на подносиоце
захтева количина 2;
просторију за пословно-изложбени
простор 15 м2;
просторију за смештај покојника
(расхладна комора у власништву или уговор о
закупу расхладне коморе) за најмање три покојника;
просторију за припремање покојника
за погреб 10 м2;
магацински простор 20 м2;
обезбеђен
паркинг
простор
за
атестирана возила 30 м2.
Просторије из члана 5. став 1. ове Одлуке
морају бити искључиво на територији општине
Владичин Хан на чијој територији је регистровано
седиште
подносиоца
захтева
за
проверу
испуњености услова за отпочињање обављања
комуналне делатности.
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НАДЗОР
Члан 6.
Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Општинска управа општине Владичин Хан,
преко својих инспекцијских органа.
Послове
инспекцијског
надзора
над
спровођењем одредаба ове одлуке врши комунални
инспектор.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Новчаном казном у фиксном износу од
70.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац
комуналне делатности који обавља погребну
делатност супротно одредбама ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од
15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Члан 8.
Новчаном казном у фиксном износу од
15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако поступи супротно одредбама ове Одлуке.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/9/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
221.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),
члана 14. став 2. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/1995,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и
68/2015-др.закони), и члана 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан (“Службени гласник Града
Врања”, бр. 4/2019), Скупштина општине Владичин
Хан, на седници одржаној дана 07.04.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
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О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се аутобуска стајалишта која се могу користити за обављање линијског превоза путника на територији општине Владичин Хан.
Члан 2.
Аутобуским стајалиштем сматра се уређен
простор поред коловоза, односно означен простор
на коловозу, на којем се заустављају аутобуси ради
укрцавања и искрцавања путника.
Аутобуска станица у општини Владичин Хан
у ул. Николе Тесле бр.17, јесте објекат у коме се
врши прихват и отпремање аутобуса којима се обавља линијски превоз путника, пртљага и ствари,
укрцавање и искрцавање путника, издавање возних
карата и других превозних исправа, давање обавештења о превозу и пружање других услуга у вези са
превозом.
Члан 3.
На територији општине Владичин Хан одређују се следећа аутобуска стајалишта:
А) на државном путу I-B реда бр. 40, за
правац Владичин Хан-Сурдулица, у оба смера,
одређују се стајалишта на следећим местима и то:
Прекодолце, Прекодолце 1, Прекодолце 2,
Прекодолце (Ханпласт), Житорађе, Житорађе 1,
Житорађе 2, Житорађе 3, Житорађе 4;
Б) на државном путу II- B реда бр. 158, за
правац Владичин Хан-Врање у оба смера, одређују
се стајалишта на следећим местима и то: Владичин
Хан (Железничка станица), Владичин Хан
(„Турист“), Репинце (продавница „Кременко“), Сува
Морава 1, Сува Морава 2, Сува Морава 3, Сува
Морава 4, Лепеница (Дреново), Лепеница (Дом
омладине), Лепеница (Видинска долина), Стубал 1,
Стубал 2, Стубал 3 (насеље), Стубал 4, Стубал 5,
Прибој 1 (Железничка станица), Прибој 2, Прибој 3,
Прибој 4 и Мазараћ;
В) на државном путу II- B реда бр. 441 за
правац Владичин Хан-Врање у оба смера, одређују
се стајалишта на следећим местима и то: Владичин
Хан (Аутобуска станица), Полом 1, Полом 2
(централа Врла 4), Полом 3 (кафана Црнка),
Грамађе 1, Грамађе 2 (скретање за Јелашницу),
Грамађе (Симиговац), Врбово, Паневље, Паневље 2,
Превалац (скретање за Корбевац) и Мазараћ
(школа);
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Г) на државном путу II- B реда бр. 441 за
правац Владичин Хан-Предејане у оба смера,
одређују се стајалишта на следећим местима и то:
Владичин Хан (Аутобуска станица), Кржинце,
Цвећа Лука, Момин камен, Џеп 1, Џеп 2 и Царичина
долина.
Д) на државном путу II- B реда бр. 436 за
правац Владичин Хан-Брестово у оба смера,
одређују се стајалишта на следећим местима и то:
Владичин Хан (Аутобуска станица), Владичин Хан
(ул. Слободана Пенезића бр. 1), Репинце 1
(продавница „Кременко“), Репинце 2, Репинце 3,
Репинце 4, Куново 1, Куново 2, Куново 3, Брестово
1 и Брестово 2.
Члан 4.
Аутобуси који обављају међумесни превоз
кроз насељено место Владичин Хан, за пријем и
отпрему путника и пртљага користе аутобуску станицу у насељеном месту Владичин Хан.
Члан 5.
Аутобуско стајалиште мора имати прописане
ознаке и изграђену, односно означену саобраћајну
површину за заустављање аутобуса и извод из реда
вожње.
Извод из реда вожње на аутобуском
стајалишту дужан је поставити превозник који
обавља линијски превоз путника.
Члан 6.
Послове изградње и одржавања аутобуских
стајалишта на општинским путевима и улицама
обавља општина Владичин Хан, а аутобуска
стајалишта на државном путу изграђују се уз
сагласност управљача пута на предлог општине или
превозника који обавља линијски превоз путника.
Члан 7.
О спровођењу ове одлуке стараће се управљач јавног пута.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове
Oдлуке врши саобраћајна инспекција Општинске
управе општине Владичин Хан. Надлежни инспектор који врши инспекцијски преглед поступа у
складу са овлашћењима из Закона о превозу у друмском саобраћају.
Члан 8.
Аутобуска стајалишта која су утврђена овом
одлуком могу се користити за регистрацију и оверу
реда вожње код надлежног Министарства за послове саобраћаја.
Члан 9.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/10/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
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угрожавање живота и здравља људи и животне
средине, контролом и мерама смањења:
- загађења вода, ваздуха и земљишта;
- опасности по биљни и животињски свет;
- опасности од настајања удеса, експлозија
или пожара;
- негативних утицаја на пределе и природна
добра посебних вредности;
- нивоа буке и непријатних мириса;

222.
На основу члана 2., 4., 9. и 13. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018 ), члана 20.
Закона о управљању отпадом („Службени гласник
РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 4. и
39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“,
број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) и
члана 15. став 1. тачка 2. и члана 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан ("Службени гласник Града
Врања", број 4/2019), Скупштина општине
Владичин Хан, на седници одржаној дана
07.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се општи услови и
начин обављања комуналне делатности- управљање
комуналним
отпадом;
сакупљање,
превоз,
складиштење, третман и безбедно одлагањe
инертног и неопасног комуналног и комерцијалног
отпада на депонији неопасног отпада (у даљем
тексту Отпад); управљање, одржавање, санирање и
затварање депонија неопасног отпада; општа и
посебна права и обавезе вршилаца делатности и
корисника услуга; цене и начин плаћања услуге;
начин вршења контроле и надзора; забране, казне за
кршење одредби ове одлуке и друга питања од
значаја за управљање отпадом.
Начин управљања отпадом
Члан 2.
Управљање комуналним отпадом врши се на
начин којим се обезбеђује најмањи ризик по

Члан 3.
Управљање Отпадом општина Владичин Хан
спроводи применом закона, подзаконских аката, ове
Одлуке и других одлука и аката надлежних органа
општине, плана управљања отпадом као и уговора о
поверавању делатности управљања отпадом.
Комуналну
делатност
управљање
комуналним отпадом може обављати јавно
предузеће, привредно друштво, предузетник или
други привредни субјекат који ипуњава услове за
обавељање ове делатност прописане законом и
подзаконским актима и коме је одлуком надлежног
органа општине Владичин Хан поверено обављање
комуналне делатности управљање комуналним
отпадом. (у даљем тексту: Пружалац услуга).
У складу са законом ове послове могу
обављати и овлашћени оператери за прикупљање
појединих врста отпада.
Циљ Одлуке
Члан 4.
Циљ ове Одлуке је да се обезбеде и
осигурају услови за:
1) управљање отпадом на начин којим се не
угрожава здравље људи и животна средина;
2)одвајање отпада на месту настанка,
поновно искоришћење и рециклажу отпада и
издвајање секундарних сировина из отпада;
3)развој поступка и метода за одлагање
отпада;
4) санацију неуређених одлагалишта отпада;
5)праћење
стања
затворених
и
новоформираних одлагалишта отпада;
6) развијање свести о управљању отпадом.
Начела
Члан 5.
Управљање отпадом заснива се на следећим
начелима:
1)начело избора најоптималније опције за
животну средину;
2)начело близине и регионалног приступа
управљању отпадом;
3)начело хијерархије управљања отпадом;
4) начело одговорности;

896-Страна-Број -9-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

5) начело “загађивач плаћа“
II ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА
Врсте отпада
Члан 6.
Отпад јесте свака мaтерија или предмет
садржан у листи категорија отпада (у складу са
Правилником о категоријама, испитивању и
класификацији отпада), који власник одбацује,
намерава или мора да одбаци, у складу са законом.
Врсте отпада у смислу ове Одлуке су:
1) комунални (кућни отпад);
2) комерцијални отпад;
3) индустријски отпад.
Отпад из става 1. ове Одлуке, у зависности
од опасних карактеристика које утичу на здравље
људи и животну средину, може бити:
1) инертни;
2) неопасан;
3) опасан.
Класификација отпада
Члан 7.
Комунални
отпад
јесте
отпад
из
домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који
је због своје природе или састава сличан отпаду из
домаћинстава. Комунални отпад настаје у
индивидуалном и колективном становању, у
пословним зградама или заједничким просторијама
пословних и стамбених зграда, на јавним
површинама, као и други отпад сличан кућном
отпаду, који се може одлагати у посуде за одлагање
отпада.
Комунални отпад у даљој класификацији
може бити: биоразградив, бионеразградив и кабасти
отпад.
Комерцијални отпад настаје у предузећима,
установама и другим институцијама које се у
целини или делимично баве трговином, услугама,
канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом
или забавом, осим отпада из домаћинстава и
индустријског отпада.
Индустријски отпад јесте отпад из било које
индустрије или са локације на којој се налази
индустрија, осим јаловине и пратећих минералних
сировина из рудника и каменолома.
Инeртни отпад јесте отпад који није
подложан било којим физичким, хемијским или
биолошким променама; не раствара се, не сагорева
или на други начин физички или хемијски реагује,
није биолошки разградив или не утиче неповољно
на друге материје са којима долази у контакт на
начин који може да доведе до загађења животне
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средине или угрози здравље људи; укупно
излуживање и садржај загађујућих материја у
отпаду и екотоксичност излужених материја морају
бити у дозвољеним границама, а посебно не смеју
да угрожавају квалитет површинских и/или
подземних вода.
Неопасан отпад јесте отпад који нема
карактеристике опасног отпада.
Опасан отпад јесте отпад који по свом
пореклу, саставу или концентрацији опасних
материја може проузроковати опасност по животну
средину и здравље људи и има најмање једну од
опасних карактеристика утврђених посебним
прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан
отпад био или јесте упакован.
III ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Локални план управљања отпадом
Члан 8.
Локални план управљања отпадом општине
Владичин Хан представља документ којим се
организује процес управљања отпадом на нивоу
општине.
Управљање отпадом, у смислу горе
наведеног документа, представља спровођење
прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру
сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и
одлагања отпада, укључујући и надзор над тим
активностима и бригу о постројењима за
управљање отпадом после затварања.
IV СУБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Члан 9.
Субјекти надлежни за управљање отпадом
јесу:
1) Општина Владичин Хан
2) Јавна комунална предузећа
3) Пружалац услуге
Члан 10.
Општина Владичин Хан
1)
доноси Локални план управљања
отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом
спровођењу;
2)
спроводи управљање комуналним,
односно инертним и неопасним отпадом у складу са
законом, односно уређује, обезбеђује и организује
сакупљање, транспорт, третман и одлагање
комуналног отпада;
3) уређује поступак наплате услуга у области
управљања комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом у складу са законом;
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4)израђује пројекат санације и рекултивације
неуређених депонија;
5)врши
надзор
над
спровођењем
рекултивације депоније после њеног затварања, у
циљу смањења ризика по здравље људи и животну
средину;
6) врши надзор и контролу мера поступања
са отпадом у складу са овом Одлуком.
Члан 11.
Општина
Владичин
Хан
обезбеђује
одговарајући обухват, обим и квалитет услуге
управљања комуналним отпадом, развој и
унапређење квалитета и асортимана, као и
унапређење организације рада, ефикасности и
других услова у складу са Локалним планом
управљања отпадом.
Општинско веће општине Владичин Хан
разматра извештаје о реализацији Локалног плана
управљања отпадом једанпут у две године и
извештај доставља надлежном министарству и
Агенцији за заштиту животне средине.
Јединица локалне самоуправе води и чува
евиденцију о прикупљеном комуналном отпаду, као
и попис неуређених депонија и податке о томе
доставља Агенцији за заштиту животне средине.
Члан 12.
Општина
Владичин
Хан
обезбеђује
организационе, матерјалне и друге услове за
изградњу,
одржавање
и
функционисање
комуналних објеката и за техничко-технолошко
обједињавање система, уређује и обезбеђује
обављање комуналне делатности и њен развој.
Комунални објекти у смислу става 1. овог
члана су грађевински објекти са уређајима,
инсталацијама и опремом, постројења, уређаји и
инсталације и други непокретни и покретни објекти
и опрема који служе за пружање комуналне услуге
корисницима, као и уређено грађевинско земљиште
и добра у општој употреби која се користе за
обављање комуналне делатности.
Члан 13.
Општина Владичин Хан, у складу са
законом, уређује услове управљања комуналним
отпадом и на тај начин обезбеђује:
1) одговарајући обухват, обим и квалитет
комуналних услуга, који подразумева поузданост,
приступачност, тачност и трајност у пружању
услуга;
2)развој и унапређивање квалитета и
асортимана комуналних услуга, као и унапређивање
организације рада, ефикасности и других услова
пружања услуга;
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3) сагласност са начелима одрживог развоја;
4) ефикасно коришћење ресурса и смањење
трошкова обављања комуналних делатности;
5) конкуренцију у обављању делатности.
Члан 14.
Послови обављања комуналне делатности управљање комуналним отпадом на територији
општине Владичин Хан Уговором су поверени
компанији „PORR-WERNER&WEBER D.O.O“ и
друштву „П.В.В. Лесковац“ Д.О.О (у даљем тексту
„пружалац услуге“).
Члан 15.
Пружалац услуга, дужан је да радом и
пословањем обезбеди:
1. трајно и несметано пружање комуналне
услуге
корисницима
под
законским
условима, прописима
и стандардима
донешеним на основу закона;
2. поверени, односно уговорени обим и
квалитет комуналне услуге, тачност у
погледу рокова, сигурност корисника у
добијању услуга, здравствену и хигијенску
исправност у складу са прописима;
3. редовно одржавање, развој и заштиту
комуналних објеката, постројења и опреме
који служе за обављање комуналне
делатности;
4. развој и унапређење квалитета комуналне
услуге, као и унапређење организације и
ефикасности рада;
5. спровођење мера и услова прописаних
законом и подзаконским актима;
6. води прописане евиденције и доставља
редовне извештаје Агенцији за заштиту
животне средине и надлежним службама
локалне самоуправе једном годишње, у
законском прописаном року.
Члан 16.
Поверене послове пружалац услуге врши
према годишњем плану и програму рада.
Пружалац услуге дужно је да најмање једном
годишње Скупштини општине Владичин Хан
достави извештај о раду, као и извештај о
инвестирању у опрему и механизацију.
Члан 17.
Пружалац услуга дужан је да до краја
јануара
текуће
године
достави
локалној
самоуправи, а Министарству до краја фебруара
текуће године извештај, у вези са обављањем
комуналне делатности у претходној години.
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Пружалац услуге дужан је да достави
Министарству извештај, податке и обавештење у
вези са обављањем комуналне делатности и у року
од 15 дана од дана пријема захтева Министарства.
Члан 18.
Пружалац услуге је дужан да динамику
пражњења комуналних посуда организује тако да не
дође до нагомилавања и расипања комуналног
отпада изван комуналнх судова.
Пружалац услуге може уговорити са
правним лицем или предузетником да се услуга
врши по позиву или на други начин.
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и животну средину, уз претходно прибављену
дозволу министарства.
Корисници су дужни да одлажу свој отпад на
начин утврђен овом Одлуком, а опасан отпад из
домаћинства (отпадне гуме, батерије, уља, боје и
лакови, пестициди и др.) да предају на место
одређено за селективно сакупљање опасног отпада
или овлашћеном правном лицу за сакупљање
опасног отпада.

V КОРИСНИЦИ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Члан 22.
Сви грађани, предузећа, друга правна лица и
предузетници, дужни су са отпацима поступати
тако, што ће на месту њиховог настајања вршити
разврставање и сакупљање по врсти отпадака и
поступати са њима на начин регулисан овом
Одлуком.
Отпацима се поступа на начин којим се
обезбеђује заштита животне средине од њиховог
штетног дејства, организованим сакупљањем у
типске судове, рационалним коришћењем отпадака
који имају употребну вредност за даљу дораду
односно прераду, ефикасним уклањањем и
безбедним одлагањем односно складиштењем.

Члан 20.
Корисник комуналне услуге је свако физичко
лице, правно лице и предузетник које по основу
уговора или по основу територијалне припадности
има право да користи одређену комуналну услугу,
организовану на подручју локалне самоуправе.
Корисник комуналне услуге има обавезу да
комуналну услугу користи на начин да:
1. не омета друге кориснике и не угрожава
животну средину;
2. не оштећује и угрожава објекте и опрему
који су у функцији обављања комуналне
делатности.

Члан 23.
Локална самоуправа има обавезу да обезбеди
и организује комуналну делатност управљања
отпадом на целој територији, а исту ће реализовати
према Локалном плану управљања отпадом у
временски одређеном периоду, у складу са Законом.
Територију на којој се организовано
прикупља отпад одређују Пружалац услуга у за
сваку годину уз сагласност Скупштине општине.
У случају промене динамике сакупљања и
одвожења отпада, Пружалац услуга је дужан да
обавести Кориснике услуга о насталим променама и
отпад одвезе најкасније у року од седам дана.

Члан 19.
Пружалац услуге је дужан да:
1. услугу пражњења и одвожења комуналног
отпада врши на начин који обезбеђује заштиту
животне средине и спречавање настајања
непријатних мириса, нарочито у летњем периоду.
2. у случају загађења насталог током
транспорта отпада, очисти и отклони расути отпад.

VI УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ
Члан 21.
Комунални и комерцијални отпад се
сакупља, третира и одлаже у складу са Законом о
управљању отпадом и подзаконским актима из ове
области, Законом о комуналним делатностима и
осталим прописима којима се уређују комуналне
делатности и овом одлуком.
Забрањено је одлагање и спаљивање отпада
који се може поново користити.
Изузетно, отпад из претходног става овог
члана , може се одложити или спалити, ако је то
економски оправдано и не угрожава здравље људи

Члан 24.
Пружалац услуга може да односи и друге
врсте отпада (баштенски, грађевински, специјални,
кабасти и др.) у оквиру заејдничких акција које ће
организовати и посебним уговором регулисати са
корисницима услуга.
Члан 25.
Са посебним токовима отпада поступа се у
складу са Законом о управљању отпадом и
посебним законима.
Члан 26.
Посуде за одлагање комуналног отпада су
типизиране.
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Типове посуда за одлагање комуналног
отпада одређује Пружалац услуга, у зависности од
броја и структуре корисника услуга.
Локације на којима се постављају посуде за
одлагање комуналног отпада у јавној употреби
одређује Пружалац услуга уз писану сагласност
комуналног и саобраћајног инспектора Општинске
управе општине Владичин Хан.
Места на којима се постављају посуде за
отпад (локацију), у случају када то није одређено
пројектом, одређују власници односно корисници
стамбених и других зграда и органи управљања у
сагласности са Пружаоцем услуга, у складу са
планом и условима које ова делатност мора да
испуњава.
Када се по службеној дужности или по
захтеву Корисника услуга утврди да место за
постављање посуда за смеће из одређених разлога
није функционално, комунални инспектор ће у
сарадњи са саобраћајним инспектором утврдити
место, начин и рок измештања посуда.
Посуде за одлагање комуналног отпада
стављају се ван површина јавног саобраћаја, на лако
приступачно место.
Простор одређен за постављање посуда за
одлагање комуналног отпада код свих корисника,
као и на јавним површинама мора бити обележен,
ограђен и обезбеђен, односно уређен према
стандардима и мора се редовно одржавати и
чистити.
Члан 27.
Нико не може бити изузет од обавезе
плаћања сакупљања, одвоза и депоновања
комуналног отпада, ако територијално припада
подручју на коме је ова комунална делатност
уређена.
Изузетно посебне категорије корисника
(социјално угрожени грађани) могу се ослободити
од обавезе плаћања из става 1. овог члана, на
основу уговора са Пружаоцем услуге.
Члан 28.
Корисници услуге сакупљања комуналног
отпада дужни су да комунални отпад одлажу
искључиво у посуде намењене за комунални отпад.
У посуде за комунални отпад не сме се
одлагати комунални отпад намењен за рециклажу,
уколико је на датом подручју организовано
одвојено сакупљање за ту врсту отпада.
Члан 29.
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Корисници комуналне услуге сакупљања,
одвоза и депоновања комуналног отпада сносе
трошкове комуналне услуге.
Пружалац услуга одређује које врсте посуда
за одлагање комуналног отпада ће бити коришћене
за одређену категорију корисника и исте ће
набављати о свом трошку.
Пружалац услуге, у насељима где не постоји
могућност постављања контејнера, дужан је да
корисницима обезбеди довоља број посуда (канти)
за изношења смећа.
У случају оштећења контејнера и других
посуда за изношење смећа пружалац услуге је у
обавези да исте о свом трошку замени.
Члан 30.
Корисници услуге сакупљања комуналног
отпада и дуга правна и физичка лица морају
обезбедити несметани приступ посудама за
комунални отпад, специјалним возилима Пружаоца
услуга за управљање комуналним отпадом.
Члан 31.
Корисници услуге, као и Пружалац услуга
морају поштовати принципе заштите животне
средине и заштитити окружење од растурања
отпада.
Ради лакшег даљег третмана отпада
Пружалац услуга је дужан да обезбеди да различите
врсте отпада остану одвојене током транспорта.
Отпад се транспортује у затвореном возилу,
контејнеру или на други одговарајући начин како
би се спречило расипање или испадање отпада
приликом транспорта, утовара или истовара и како
би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и
животне средине.
У случају загађења насталог током
транспорта Пружалац услуга је одговоран за
чишћење и отклањање загађења подручја.
Члан 32.
Забрањено је бацати отпад било које
категорије ван места одређеног за одлагање тог
отпада.
У судове за комунални отпад није дозвољено
бацати отпад који не спада у ту категорију отпада,
односно не може се сматрати кућним отпадом, као
што су: грађевински материјал, земља, шут, кабасти
отпад, стари кућни намештај, електронски и
електрични отпад и други отпад који се по закону и
каталогу отпада не сматра комуналним, односно
кућним отпадом.
Друге категорије отпада које настају код
физичких и правних лица, а према закону не спадају
у категорије отпада са посебним третманом, морају
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се посебно прикупљати према плану и програму
овлашћеног оператера.
Власници отпада дужни су да сносе
трошкове сакупљања и одвоза свих врста отпада.
Члан 33.
За уклањање лешева угинулих животиња са
јавних површина, примењује се Закон о
ветеринарству.
Члан 34.
Власници односно корисници пословних
просторија (сталних и привремених објеката), као и
организатори спортско-рекреативних, забавних и
других јавних скупова морају обезбедити
одговарајуће посуде за одлагање комуналног отпада
који настаје обављањем делатности, као трајно или
као привремено решење.
За отпад који се нађе на јавној површини ван
посуда за одлагање отпада, у близини пословних
просторија или на месту организовања активности
из предходног става, сматраће се да припада
привредним субјектима из става 1. овог члана.
Привредни субјекти у потпуности сносе
одговорност за настали отпад, као произвођачи
отпада и сносе све трошкове уклањања таквог
отпада.
Угоститељска
предузећа,
самосталне
угоститељске и трговинске радње прехране, дужни
су да остатке хране и други биолошки отпад одлажу
у посебне затворене посуде за отпатке или у ПВЦ
вреће.
Уколико Корисници услуга не поступају на
начин из предходног става и тиме проузрокују
непријатан мирис за околину, надлежни инспектор
ће наложити уклањање истог и написати мандатну
казну.
Члан 35.
Депоније за поједине врста отпада, у складу
са законом, одређује локална самоуправа.
О уређивању и одржавању депонија из
предходног става стара се предузеће коме су
поверени ови послови.
Ближе
организовање
и
управљање
депонијама из става 1. овог члана уређује се
посебним актом.
Члан 36.
На територији општине Владичин Хан могу
се одредити порстори за: трансфер станицу,
прихват и манипулацију са грађевинским отпадом,
компостирање, сакупљачку станицу и рециклажна
острва.
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Простори за намене из става 1. овог члана
морају се оградити како и да би се онемогућио
приступ неовлашћеним лицима и животињама.
Такође, на улазу у ове просторе мора се
поставити табла од трајног материјала са
неизбрисивим натписима, која садржи податке:
назив простора, адреса предузећа које управља,
радно време, забрањене и дозвољене врсте
комуналног отпада и друге значајне информације.
Члан 37.
На територији општине Владичин Хан може
се вршити организована селекција отпадака.
Сви Корисници услуга, на подручју на коме
се врши селекција отпада дужни су се укључити у
организовани систем селекције отпада.
Члан 38.
Под селекцијом се подразумева сакупљање и
одвајање отпадака по врсти, одлагање у посебне
судове, одвожење и депоновање, односно продаја
истог.
Селекција се врши као примарна и
секударна.
Под примарном селекцијом отпадака,
подразумева се одвајање отпадака непосредно на
месту његовог настајања од стране Корисника
услуга.
Под секундарном селекцијом отпадака,
подразумева се одвајање отпадака на за то
предвиђеним местима, издвајањем секундарних
сировина.
Члан 39.
Пружалац услуга утврђују локације за
постављање судова за селектоване отпатке,
одређивање врсте, броја и типа судова,
организовање
и
динамика
прикупљања
селектованог отпада, одвоз и његово депоновање,
односно продаја, спровођење едукације Корисника
услуга и друге неопходне радње у процесу
селекције.
Члан 40.
Селектовани отпад се одлаже у посебне
судове одговарајућих боја предвиђене за ову
намену (контејнери, канте или кесе).
Судове из предходног става набавља
Пружалац услуга.
Члан 41.
Под секундарним сировинама у смислу ове
Одлуке подразумева се селектовани комунални
отпад и то: папир, картон и картонска амбалажа,
пластика, «ПЕТ» амбалажа, метал, стакло и сл.
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Члан 42.
За кориснике услуга који врше селекцију
комуналног отпада, могу се утврдити посебне
бенефиције.
Врсту бенефиција, висину и начин примене,
одредиће Пружалац услуга.
VII НАДЗОР
Члан 43.
Локална самоуправа, преко комуналних
инспектора, врши инспекцијски надзор над
спровођењем ове Одлуке, а на основу Закона о
комуналним делатностима. Локална самоуправа
врши надзор над радом Пружаоца услуга комуналне
делатности.
Права и дужности комуналног инспектора
Члан 44.
Комунални инспектор има право и дужност
да у вршењу инспекцијског надзора:
1. прегледа опште и појединачне акте,
евиденције и другу документацију Пружаоца
услуга и других правних и физичких лица;
2. саслуша и узима изјаве од одговорних лица
код Пружаоца услуга и других правних и
физичких лица;
3. прегледа објекте, постројења и уређаје за
обављање комуналне делатности и пословне
просторије ради прикупљања неопходних
података, фотографише и сними простор у
коме се врши инспекцијски надзор, као и
друге ствари које су предмет надзора;
4. наложи решењем да се комунална делатност
обавља на начин утврђен законом и
прописима на основу закона;
5. наложи решењем извршавање утврђених
обавеза и предузимања мера за отклањање
недостатака
у
обављању
комуналне
делатности;
6. прегледа објекте, постројења, уређаје и
опрему који служе коришћењу комуналне
услуге, укључујући и оне које представљају
унутрашње
инсталације
и
припадају
кориснику комуналне услуге;
7. изриче новчану казну прекршајним налогом
у складу са законом којим се уређују
прекршаји.
8. подноси захтев за покретање прекршајног
поступка, односно пријаву за привредни
преступ или кривично дело уколико оцени
да је повредом прописа учињен прекршај,
привредни преступ или кривично дело;
9. наложи решењем уклањање ствари и других
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предмета са површина јавне намене ако су
они ту остављени противно прописима;
10. наложи решењем уклањање, односно
премештање возила, као и постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила
са површина јавне намене ако су остављена
противно прописима;
11. забрани решењем одлагање отпада на
местима која нису одређена за ту намену;
12. забрани решењем спаљивање отпада изван за
то одређеног постројења;
13. забрани решењем одлагање комуналног
отпада ван за то одређених комуналних
контејнера;
14. забрани решењем одлагање комуналног
отпада на местима која нису одређена као
регистроване комуналне депоније;
15. забрани решењем одлагање отпадног
грађевинског материјала, земље и осталог
грађевинског материјала ван за то одређене
локације;
16. забрани решењем одлагање отпада и
отпадних материја у водотоке и на обале
водотока;
17. забрани решењем бацање горећих предмета
у комуналне контејнере и корпе за отпад;
18. забрани решењем уништавање комуналних
објеката и опреме;
19. спроводи друге прописане мере и поступке
управљања отпадом утврђене законом и
подзаконским прописима.
Комунални инспектор је дужан да узме у
поступак пријаве правних и физичких лица у вези
са пословима из надлежности комуналне
инспекције и да у року од осам радних дана о
резултатима поступка обавести подносиоца пријаве.
О сваком извршеном прегледу и радњама
комунални инспектор саставља записник, у складу
са законом.
Записник се обавезно доставља Пружаоцу
услуга комуналне делатности, односно другом
правном или физичком лицу над чијим је
пословањем, односно поступањем извршен увид.
Члан 45.
Пружалац услуга, као и друга правна и
физичка лица дужни су да комуналном инспектору
омогуће несметано обављање надзора, да му без
одлагања ставе на увид и располагање потребну
документацију и друге доказе и изјасне се о
чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
Овлашћења инспектора
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Члан 46.
Комунални
инспектор
у
вршењу
инспекцијског надзора, кад утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење
комуналних објеката остављањем возила, ствари и
других предмета или на други начин, наредиће
решењем кориснику, односно сопственику, ако је
присутан, да одмах уклони те ствари, односно
предмете, под претњом принудног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не налази
на лицу места, комунални инспектор ће, без
саслушања странке, донети решење којим ће
наложити да се возила, ствари и други предмети
уклоне у одређеном року, који се може одредити и
на минуте.
Решење из става 2. овог члана лепи се на те
ствари, односно предмете уз назначење дана и часа
када је налепљено и тиме се сматра да је
достављање извршено, а доцније оштећење,
уништење или уклањање овог решења не утиче на
ваљаност достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи
по датом налогу, комунални инспектор ће одредити
постављање уређаја којим се спречава одвожење
возила, односно одредиће да се возила, ствари и
други предмети уклоне о трошку корисника,
односно сопственика, на место које је за то
одређено.
Трошак из става 4. овог члана се утврђује
посебним актом локалне самоуправе и може да
обухвата трошкове поступка, одношења возила,
ствари и другог предмета, лежарине и друге
доспеле трошкове.
Пружалац услуга комуналне делатности као
поверилац доспелог потраживања у чијим се рукама
налази дужниково возило, ствар и други предмет
уклоњен по налогу надлежног органа, има право
задржати га док му не буде исплаћено
потраживање.
Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог
члана не одлаже његово извршење.
Члан 47.
Ако комунални инспектор приликом вршења
надзора утврди да пропис није примењен или да је
неправило примењен, у року који не може бити
дужи од 15 дана од дана извршеног надзора донеће
решење о отклањању утврђене неправилности и
одредиће рок за њено отклањање.
На решење комуналног инспектора може се
изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана
од дана достављања решења, сем ако је законом
друкчије предвиђено.
О жалби веће одлучује у року од 30 дана од
дана пријема жалбе.
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Жалба не одлаже извршење решења
комуналног инспектора.
Решење Општинског већа је коначно у
управном поступку и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 48.
Комунални инспектор у обављању послова
сарађује са другим инспекцијским службама
Републике Србије, у складу са законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата
нарочито: међусобно обавештавање, размену
информација, пружање непосредне помоћи и
предузимање заједничких мера и активности од
значаја за обављање послова комуналне инспекције.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршај одговорног лица у јединици локалне
самоуправе
Члан 49.
Новчаном казном од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у јединици
локалне самоуправе уколико не поступи по решењу
из члана 44. став 1. тачка 5. ове Одлуке.
Прекршаји правног лица
Члан 50.
Новчаном казном од 70.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не достави локалној самоуправи и
Министарству податке из члана 17. ст. 1. и
2. ове Одлуке;
2. користи комуналну услугу на начин
супротан овој Одлуци;
3. не омогући комуналном инспектору
несметано обављање надзора, односно
преглед објеката, постројења и уређаја и
пословних просторија ради прикупљања
неопходних података;
4. не уклони ствари и друге предмете са
површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима;
5. одлаже отпад на местима која нису одређена
за ту намену;
6. спаљује отпад изван за то одређеног
постројења;
7. не одлаже комунални отпад у за то одређене
комуналне контејнере;
8. одлаже комунални отпад на местима која
нису одређена као регистроване комуналне
депоније;
9. одлаже отпад грађевинског материјала,
земљу и грађевински материјал противно
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прописима;
10. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке
и на обале водотока;
11. не врши раздвајање комуналног отпада од
осталих врста отпада који настају
обављањем делатности;
12. не поступи по решењу комуналног
инспектора којим је наређено извршавање
утврђених обавеза и предузимања мера за
отклањање недостатака;
13. поступи супротно одредби члана 16. ове
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 20.000,00 динара.
Прекршаји предузетника
Члан 51.
Новчаном казном од 50.000 динара казниће
се за прекршај предузетник ако:
1. користи комуналну услугу на начин
супротан овој Одлуци;
2. не уклони ствари и друге предмете са
површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима;
3. одлаже отпад на местима која нису одређена
за ту намену;
4. спаљује отпад изван постројења одређеног за
ту намену;
5. не одлаже комунални отпад у за то одређене
комуналне контејнере;
6. одлаже
комунални
отпад
противно
прописима и на местима која нису одређена
за ту намену;
7. не врши раздвајање комуналног отпада од
осталих
врста
отпада
који
настају
обављањем делатности;
8. не врши раздвајање компоненти комуналног
отпада ако је то организовано у оквиру
комуналне делатности;
9. одлаже отпад грађевинског материјала,
земљу и грађевински материјал противно
прописима;
10. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке
и на обале водотока;
11. баца гореће предмете у комуналне
контејнере;
12. уништава комуналне објекте и опрему;
13. не омогући инспектору обављање контроле и
не поступи по решењу инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и
предузимања
мера
за
отклањање
недостатака.
14. поступи супротно одредби члана 16. ове
Одлуке
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Прекршаји физичког лица
Члан 52.
Новчаном казном од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. користи комуналну услугу на начин
супротан овој Одлуци;
2. не уклони ствари и друге предмете са
површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима;
3. одлаже отпад на местима која нису одређена
за ту намену;
4. спаљује отпад изван постројења одређеног за
ту намену;
5. не одлаже комунални отпад у за то одређене
комуналне контејнере;
6. одлаже
комунални
отпад
противно
прописима и на местима која нису одређена
као регистроване комуналне депоније;
7. не врши раздвајање комуналног отпада од
осталих врста отпада;
8. не врши раздвајање компоненти комуналног
отпада ако је то организовано у оквиру
комуналне делатности;
9. одлаже отпад грађевинског материјала,
земљу и грађевински материјал противно
прописима;
10. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке
и на обале водотока;
11. баца гореће предмете у комуналне
контејнере;
12. уништава комуналне објекте и опрему;
13. не омогући инспектору обављање контроле и
не поступи по решењу инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и
предузимања
мера
за
отклањање
недостатака.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Пружалац услуге је дужан да у року од 9
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке
усклади своје пословање са одредбама ове Одлуке.
Члан 54.
На сва питања која нису регулисана овомо
Одлуком непосредно се примењују одредбе Закона
о управљању отпадом, Закона о комуналним
делатностима, Закона о локалној самоуправи као и
одредбе других важаћих прописа.
Члан 55.
Ступањем на санагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одржавању чистоће (Сл. гласник
града Врања“ бр. 20/08).
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Члан 56.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/11/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
223.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, број 77/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број 129/2007,83/2014-др. закон, 101/2016 – др.закон
и 47/2018), члана 33., 34., 35. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини Општине
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“,
број 16/2018), члана 40. и 152. Статута Општине
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“,
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан на
седници одржаној дана 07.04.2019. донела је
ОДЛУКУ
О ПРИЗНАЊУ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ СА УТВРЂЕНИМ ПРОЦЕНТОМ УМАЊЕЊА МЕСЕЧНЕ
ЗАКУПНИНЕ
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Постављање
подних
облога
2
м 125х826,00
= 103.250,00 дин.
Постављање
цокле
–
керамика
1
м 50х351,00
= 17.700,00 дин.
УКУПНО: 747.319,36 динара
III
Умањење закупнине пословног простора,
пратеће опреме и инвентара на име изведених
радова који спадају у инвестиционо улагање
„Кирчи“ ДОО Владичин Хан вршиће се на четири
месечне рате, што износи 186.829,84 динара по
месецу односно у износу од 43,8% од месечне
кирије.
IV
На основу одобреног умањења закупнине
закуподавац УСЦ „Куњак“ Владичин Хан
закључиће са закупцем „Кирчи“ ДОО Владичин
Хан Анекс уговора.
V
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања и исту објавити у Службеном гласнику
Града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/16/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
224.

I
Признаје се право на умањење месечне
закупнине пословног простора, пратеће опреме и
инвентара по Уговору о закупу пословног простора
, пратеће опреме и инвентара закљученог дана
25.07.2018. године под бројем УОП. Бр. 3075/2018
пред Основним судом у Сурдулици, судска једница
у Владичином Хану између УСЦ „Куњак“
Владичин Хан и „Кирчи“ ДОО Владичин Хан, на
име изведених радова који спадају у инвестиционо
улагање, „Кирчи“ ДОО Владичин Хан, без
могућности признавања својинских права на
простору по основу улагања средстава.
II
Инвестиционо улагање признаје се у износу
од 747.319,36 динара и то:
- Унутрашња врта-цилиндар-израда и уградња ком.
15х20.128,00
= 301.920,00 дин.
- ПВЦ врата 1330х2510
ком.
1х34.200,00
= 34.200,00 дин.
- Грантне плочице – матријал (плочице, лепак,
подлога)
= 290.249,36 дин.

На
основу
члана
32.
Закона
о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009,
112/2015, 80/2017 и 95/2018– др. закон), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 –
др. закон и 47/2018), члана 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“ број. 4/2019) , Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 07.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА ГРАМАЂЕ И ВРБОВО ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
КРОЗ ПОСТУПАК КОМАСАЦИЈЕ И ИЗРАДИ
ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
Члан 1.
Одређује се територија општине Владичин
Хан и то делови катастарских општина Грамађе и
Врбово, у потесу између постојећег аутопута и реке
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Јужне Мораве, у укупној површини око 850 хектара,
за уређење пољопривредног земљишта кроз поступак комасације.
Члан 2.
Сагласно овој Одлуци израдиће се Програм
комасације којим ће се уредити територија комасације из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Налаже се Општинској управи Општине
Владичин Хан да у складу са Законом о јавним набавкама изврши избор извршиоца услуга за израду
Програма комасације.
Члан 4.
Коначна површина територије за комасацију
дефинисаће се Програмом комасације.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/17/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
225.
На основу члана 32.став Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и
на основу члана 40. и члана 152. Статута општине
Владичин Хан, („Службени Гласник Града Врања“,
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан,
на седници одржаној 07.04. 2019. године, доноси
ПРАВИЛНИК
O УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Садржина Правилника
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује
поступак утврђивања и преиспитивања области од
јавног
интереса,
и
поступак
утврђивања
приоритетних области од јавног интереса у
општини Владичин Хан.
Примена Правилника
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Члан 2
Овај правилник примењује се приликом
финансирања и суфинансирања програма, пројеката
и активности од јавног интереса, средствима из
буџета општине Владичин Хан, а нарочито
програма и пројеката која спроводе удружења и
који следе јавне потребе општине Владичин Хан, у
складу са општим актима општине Владичин Хан.
Поступак утврђивања области од јавног
интереса
Члан 3.
Области од јавног интереса на територији
општине Владичин Хан утврђују се у поступку
консултација са циљним групама и осталим
заинтересованим странама у општини Владичин
Хан, као и на основу сагледавања друштвених и
економских потреба општине Владичин Хан.
Области од јавног интереса на територији
општине Владичин Хан утврђују се на основу
закључака из процеса консултација из члана 4. овог
Правилника и закључака анализе друштвених и
економских потреба на територији општине
Владичин Хан из члана 5. овог правилника.
Поступак консултација
Члан 4.
Општинско веће Општине Владичин Хан
иницира и води поступак консултација у циљу
утврђивања области од јавног интереса на
територији општинеВладичин Хан .
Општинско веће може формирати и радну
групу за утврђивање области од јавног интереса на
територији општине Владичин Хан, где морају бити
заступљени представници свих циљних група и
заинтересованих страна из члана 2. овог
правилника.
Општинско веће је дужно да омогући учешће
представника свих циљних група из реда грађана и
привредних субјеката, организација цивилног
друштва, научно-истраживачких, струковних и
других организација, као и представника локалних
власти и институција и осталих заинтересованих
страна у поступку консултација из става 1. овог
члана.
Поступак консултација спроводи се тако што
Општинско веће организује састанке на које позива
представнике свих циљних група и осталих
заинтересованих страна,фокус групе, интервјуе и
анкетирање
циљних
група
и
осталих
заинтересованих страна из става 3. овог члана.
Обавештење
о
почетку
поступка
консултација из става 1. овог члана, као и начину и
терминима одржавања консултација из става 4. овог
члана, Општинско веће објављује на интернет
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страни и огласној табли општине, најмање седам
дана пре датума одржавања консултација.
Општинско веће организује јавну расправу у
циљу утврђивања области од јавног интереса на
територији општине Владичин Хан, у складу са
законом који уређује плански систем.
Током поступка консултације и јавне
расправе, Општинско веће општине Владичин Хан
све примљене коментаре, мишљења и предлоге
циљних група и осталих заинтересованих страна о
областима од јавног интереса и приоритетним
областима од јавног интереса у општине Владичин
Хан, прикупља на структуриран и транспарентан
начин.
Општинско веће општине Владичин Ханје
дужно да размотри сва мишљења, коментаре и
сугестије циљних група и заинтересованих страна
који су изнети током поступка консултација и јавне
расправе.
Општинско веће информишe учеснике
консултација и јавне расправе о резултатима
спроведених консултација и јавне расправе, а
посебно о разлозима због којих одређене сугестије
нису усвојене.
Општинско веће сачињава извештај о
спроведеним консултацијама и извештај о
спроведеној јавној расправи.
Извештај о спроведеним консултацијама
садржи информације о исходу спроведених
консутлација, а нарочито податке о консултованим
странама, обиму и методима консултација,
питањима о којима се расправљало током
консултација, затим мишљењима, сугестијама и
коментарима који су узети у разматрање и онима
који нису уважени, као и о разлозима за њихово
неприхватање.
Извештај о спроведеној јавној расправи
садржи информације о исходу спроведене јавне
расправе, а нарочито податке о учесницима јавне
расправе, обиму јавне расправе, питањима о којима
се расправљало током јавне расправе, затим
мишљењима, сугестијама и коментарима који су
узети у разматрање и онима који нису уважени, као
и о разлозима за њихово неприхватање.
Општинско веће дужноје да извештај о
спроведеним
консултацијамаи
извештај
о
спроведеној јавној расправи објави на интернет
страници и огласној табли Општинске управе
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка
консултација, односно јавне расправе.
Анализа друштвених и економских потреба на
територији општине Владичин Хан
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Члан 5.
Општинско веће анализира друштвене и
економске потребе на територији општине
Владичин Хан на бази сагледавања приоритета
развоја општине Владичин Хан садржаних у
важећим планским документима општине Владичин
Хан, као што су план развоја општине Владичин
Хан, стратегије, акциони планови и програми
општине Владичин Хан.
Поступак утврђивања приоритетних области од
јавног интереса
Члан 6.
На основу области од јавног интереса на
територији општине Владичин Хан установљених у
поступку из члана 4. овог правилника, утврђују се
приоритетне области од јавног интереса за које ће
бити финансирани програми, пројекти и активности
средствима из буџета општине Владичин Хану
наредном периоду од две године.
Одлуку о приоритетним областима од јавног
интереса из става 1. овог члана доноси Скупштина
општине на предлог Општинског већа изведеног из
извештаја о спроведеним консултацијама, извештаја
о спроведеној јавној расправи и анализе
друштвених и економских потреба на територији
општине Владичин Хан.
Одлуку из става 2. овог члана, Општинско
веће објављује на интернет страни и огласној табли
општине Владичин Хан.
Одлука из става 2. овог члана, поред
утврђених приоритетних области од јавног интереса
за двогодишњи период, мора да садржи циљеве и
показатеље остваривања циљева за период за који
се доноси.
Дефинисање приротетних области од јавног
интереса
Члан 7.
Приликом
дефинисања
приоритетних
области од јавног интереса, неопходно је
дефинисати циљну групу и њене конкретне потребе,
односно проблеме на које треба усмерити
задовољење јавног интереса кроз спровођење
програма, пројеката и активности финансираних
средствима из буџета општине Владичин Хан.
Крајњи корисници јавног интереса, по
правилу, треба да буду припадници рањивих група
– жене, деца, стари, млади, самохрани родитељи,
једнородитељске породице, рурално становништво,
незапошљена лица, жртве насиља, особе са
инвалидитетом, теже запошљиве категорије
становништва и припадници других рањивих група
на територији општине Владичин Хан.
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Поступак преиспитавања области од јавног
интереса
Члан 8.
Области од јавног интереса, утврђују се на
сваке две године, у поступку преиспитивања
релевантности дотадашњих области од јавног
интереса.
Преиспитивање постојећих области од јавног
интереса и њихово поновно утврђивање спроводи се
на основу новог поступка консултација са циљним
групама и осталим заинтересованим странама из
члана 4. овог правилника, и анализе друштвених и
економских потреба општине Владичин Хан
идентификованих
у
планским
документима
општине Владичин Хан, као и оцене постигнутих
ефеката реализације јавног интереса у протеклом
периоду од две године.
Општинско веће је дужно да започне
поступак преиспитивања постојећих области од
јавног интереса и њихово поновно утврђивање, а
нарочито процес консултација из става 2. овог
члана, најкасније 6 месеци пре истека важења
утврђених приоритетних области од јавног
интереса.
Током поступка консултација из става 2. овог
члана, Општинско веће је дужно да обезбеди
учешће представника циљних група и осталих
заинтересованих страна из сваке од области које су
биле дефинисане као области од јавног интереса у
претходном периоду од две године.
Оцена постигнутих ефеката реализације јавног
интереса
Члан 9.
По утврђивању области и приоритетних
области од јавног интереса, Општинско веће, преко
одређеног већника/це надлежног/не за област
установљеног приоритетног јавног интереса, прати
ниво реализације и задовољавања јавног интереса у
општини Владичин Хан.
У циљу оцене у којој је мери декларисани
јавни интерес остварен у протеклом периоду од две
године, на основу постављених циљева и
показатеља, анализирају се и вреднују постигнути
резултати, исходи и ефекти спроведених програма,
пројеката и активности који су следили јавни
интерес у истом периоду, а који су били
финансирани средствима из буџета општине
Владичин Хан.
Анализа
и
вредновање
постигнутих
резултата, исхода и ефеката из става 2. овог члана
спроводи се на основу техника анализе ефеката
прописане законом који уређује плански систем у
Републици Србији.
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Општинско веће може ангажовати стручњаке
за поједине области ради оцене постигнутих
резултата, исхода и ефеката из става 1. овог члана, и
припреме анализе о успешности, обиму и квалитету
остварења јавног интереса у протеклом периоду од
две године.
Извештавање о оцени постигнутих резултата
Члан 10.
Општинско
веће
сачињава
годишњи
извештај о оцени постигнутих резултата у погледу
задовољења јавног интереса на основу спровођења
програма, пројеката и активности који су следили
јавни интерес у истом периоду, а који су били
финансирани средствима из буџета општине
Владичин Хан.
На основу годишњих извештаја из става 1.
овог члана, Општинско веће сачињава збирни
извештај о оцени постигнутих резултата у погледу
задовољења јавног интереса за период од две
протекле године.
Извештаје из ст. 1. и 2. овог члана усваја
Скупштина општине Владичин Хан.
Извештаје из ст. 1. и 2. овог члана
Општинско веће објављује на интернет страни и
огласној табли општине Владичин Хан.
Ступање на снагу
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/12/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

226.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
члана 38. Закона о удружењима („Службени
гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 - др. закон и
44/2018 – др. закон), Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења („Службени
гласник РС“, број 16/2018) и члана 40. и члана 152.
Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, бр. 4/2019), Скупштина
општине Владичин Хан,на седници одржаној
07.04.2019. године, доноси
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ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И
ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛAДИЧИН ХАН ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
I ОСНОВНЕОДРЕДБЕ
Садржина Правилника
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови,
критеријуми, начин, поступак доделе, као и начин и
поступак враћања средстава за подстицање
пројеката или недостајућег дела средстава за
финансирање пројеката (удаљем тексту: пројекат)
које реализују удружења, средствима из буџета
општине Владичин Хан, а који су од јавног
интереса.
Примена Правилника
Члан 2.
Право учешћа на јавном конкурсу имају
удружења која су регистрована на територији
општине Владичин Хан, односно друге општине
или града Републике Србије, с тим да пројектне
активности реализују на територији општине
Владичин Хан.
Пројекат и Програм
Члан 3.
Општина Владичин Хан подстиче пројекте
које реализују удружења, а који су од јавног
интереса у складу са одредбама овог правилника и
аката општине Владичин Хан донетих у складу са
одредбама закона и овог правилника: Правилник о
утврђивању јавног интереса и Одлуке о
приоритетним областима од јавног интереса.
Општина Владичин Хан у подстицању
пројеката које реализују удружења учествује у
границама средстава одобрених за ту намену у
буџету Општина Владичин Хан на основу одлуке о
буџету Општина Владичин Хан за годину у којој се
та средства додељују.
Пројекат нарочито садржи: област у којој се
реализује, опис стања у области и уочених проблема
чијем решавању ће пројекат допринети, јасно
дефинисан циљ, односно шта се жели постићи
спровођењем пројекта, територију на којој ће се
пројекат реализовати, трајање пројекта, врсту и
обим активности које ће се спроводити током
пројекта, предвиђени број директних и индиректних
корисника пројекта са описом циљне групе и
њихових потреба, укупан број лица који је потребан
за извођење пројекта.
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Реализација пројекта не може трајати краће од 3
месеца.
Општина Владичин Хан може подстицати и
програме удружења која реализују програм свог
рада на територији Општина Владичин Хан у
конкретној години, ако су корисници програмских
активности удружења особе са инвалидитетом са
територије Општина Владичин Хан које су уједно и
чланови удружења, а програмске активности се
спроводе у циљу већег укључивања ових чланова
удружења у друштвене токове на територији
Општина Владичин Хан. У том случају, ова
удружења приликом пријаве на јавни конкурс, у
оквиру конкурсне документације подносе и свој
план и програм за конкретну годину, са прегледом
програмских активности које ће спровести у циљу
већег укључивања својих чланова у друштвене
токове на територији Општина Владичин Хан.
Намена средстава из буџета Општина
Владичин Хан за подстицање пројеката удружења
од јавног интереса
Члан 4.
Средства из буџета Општина Владичин Хан
за подстицање пројеката удружења намењена су за
реализацију пројеката који су од јавног интереса за
Општину Владичин Хан.
Средства из става 1.овог члана опредељују се
Одлуком о буџету Општина Владичин Хан за сваку
буџетску годину.
Средства из става 1.овог члана додељују се
на основу јавног конкурса.
Висина средстава из става 1.овог члана опредељује
се у апсолутном износу, у распону од минималних
до максималних средстава по пројекту.
Члан 5.
Из Буџета Општине Владичин Хан неће се
финансирати:
- Пројекти са комерцијалним ефектима
- Пројекти који су претходних година већ
били финансирани средствима из буџета
општине/града а нису реализовани
- Пројекти
који
заговарају
насиље,
нетолерантност или било коју врсту
дискриминације, и др.
Члан 6.
Јавни конкурс расписује се за подстицање
пројеката у областима од јавног интереса на
територији Општина Владичин Хан.
Шире области од јавног интереса утвдиће се
на начин прописан правилником којим се утврђује
јавни интерес.
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Tеме јавног конкурса/приоритетне области
од јавног интереса за сваки посебан јавни конкурс
биће установљене на основу усвојене одлуке
Општина Владичин Хан о приоритетним областима
од јавног интереса за наредне две године.
Одлуку Општине Владичин Хан о темама
јавног конкурса/приоритетним областима од јавног
интереса из става 3.овог члана доноси Општинско
веће Општина Владичин Хан.
II ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Годишњи план јавних конкурса
Члан 7.
Годишњи план расписивања јавних конкурса
усваја Општинско веће Општине Владичин Хан
најкасније до 31.децембра текуће године за наредну
годину, док ког рока План мора бити објављен на
званичној интернет страници и огласној табли
Општине Владичин Хан и исти достављен
Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом.
Покретање поступка доделе средстава из буџета
за подстицање пројеката удружења
Члан 8.
Поступак доделе средстава из буџета
Општина Владичин Хан за подстицање пројеката
удружења покреће и спроводи Комисија за доделу
средстава удружењима за финансирање и
суфинансирање пројеката од јавног интереса у
Општини Владичин Хан (у даљем тексту:
Комисија).
Комисију из става 1.овог члана образује
Општинско веће Општине Владичин Хан.
Општинска управа Општине Владичин Хан
обезбеђује услове за рад Комисије.
Састав Комисије
Члан 9.
Комисију из члана 7.овог правилника чине
председник и 2 члана.
Комисију чине представници запослених или
радно ангажованих по другом основу у органима
Општине Владичин Хан.
Чланови Комисије не добијају накнаду за
свој рад.
Као чланови Комисије могу бити именована
и лица представници стручне јавности.
Чланови Комисије дужни су да потпишу
изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и
одлучивањем Комисије, односно спровођењем
јавног конкурса (Изјава о непостојању сукоба
интереса).
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Именовано лице не може предузимати радње
у својству члана Комисије пре него што потпише
Изјаву из става 5.овог члана.
Сукоб интереса постоји ако члан комисије
или чланови његове породице (брачни или
ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или
члан органа удружења које учествује на конкурсу
или било ког другог удружења повезаног на било
који начин са тим удружењем, или у односу на та
удружења има било који материјални или
нематеријални интерес, супротан јавном интересу и
то у случајевима породичне повезаности,
економских интереса или другог заједничког
интереса.
У случају сазнања да се налази у сукобу
интереса, члан Комисије је дужан да о томе одмах
обавести остале чланове Комисије и да се изузме из
даљег рада Комисије. О решавању сукоба интереса
Општинско веће одлучује у сваком случају посебно,
а када утврди сукоб интереса, именоваће у
Комисију новог члана као замену.
Ближа садржина Изјаве из става 5.овог члана
и ближи поступак у коме се води рачуна о
непостојању сукоба интереса уређени су у Прилогу
1.овог правилника, који чини његов саставни део.
Јавни конкурс
Члан 10.
Општинско веће, на предлог Комисије из
члана 7. овог правилника,сваке године доноси
одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу
средстава или недостајућег дела средстава за
финансирање пројеката из буџета Општине
Владичин Хан, у складу са важећом Одлуком о
приоритетним областима од јавног интереса за
текући период.
Јавни конкурс се расписује једном годишње,
најкасније до 1. фебруара текуће године.
Јавни конкурс траје минимум 15, а
максимално 30 дана.
Јавни конкурс се, без одлагања по његовом
расписивању, објављује на званичној интернет
страници Општине Владичин Хан,огласној табли
Општине Владичин Хан, на локалним медијима и на
порталу е-Управа.
Текст јавног конкурса садржи:
- Предмет јавног конкурса;
- Једну или неколико сродних приоритетних
области од јавног интереса;
- Ко може бити учесник конкурса критеријуме које удружење предлагач
пројекта мора да испуни;
- Обим средстава која се додељују, и то
минимални и максимални износ;
- Начин пријављивања на конкурс;
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Преглед конкурсне документације коју је
потребно доставити, уз попуњен образац
предлога пројекта;
- Трајање пројекта;
- Критеријуме бодовања - основне и допунске
критеријуме који су специфични за одређену
област, а чијом применом се врши
вредновање пријављених пројеката;
- Ближа упутства о условима за подношење
пријава и критеријумима за доделу
средстава;
- Место и рок за подношење пријава;
- Рок за доношење одлуке о избору пројеката;
- Жалбени рок;
- Начин објављивање одлуке о избору
пројеката;
- Друге потребне елементе.
Средства која нису расподељена на јавном
конкурсу, биће пренамењена.
Изузетно од става 2.овог члана, ако се на основу
расписаног јавног конкурса не расподеле сва
планирана средства, јавни конкурс се може
расписати и више пута.
-

Конкурсна документација
Члан 11.
Конкурсна документација садржи:
- Попуњен Образац за пријаву на јавни
конкурс (Прилог2);
- Попуњен образац предлога пројекта (Прилог
3);
- Попуњен образац буџета пројекта (Прилог
4);
- Попуњен образац наративног буџета пројекта
(Прилог 5);
- Писмене изјаве партнера о сарадњи на
пројекту, ако се пројекат реализује на тај
начин;
- Изјаву сагласности да Комисија за потребе
поступка јавног конкурса може извршити
увид, прибавити и обрадити личне податке о
чињеницама о којима се води службена
евиденција;

Критеријуми
Релевантност пројекта за
стратешко опредељење
Општине Владичин Хан
Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број
директних и индиректних
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Другу документацију која је, по процени
удружења предлагача пројекта/учесника конкурса,
од значаја за доделу средстава
Комисија, по службеној дужности, утврђује
да ли је удружење предлагач пројекта/учесник
конкурса уписано у регистар надлежног органа, да
ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог
удружења остварују у области у којој се пројекат
реализује, као и да ли је рачун тог удружења у
блокади.
Удружење
предлагач
пројекта/учесник
конкурса предлог пројекта доставља на српском
језику.
Пријава на јавни конкурс
Члан 12.
Удружење
предлагач
пројекта/учесник
конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања
конкурса.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на
посебним обрасцима који су саставни део конкурсне
документације и чине саставни део овог
правилника, у складу са ставом 1.члана 10. oвог
правилника. Пријаве на конкурс подносе се у
електронској форми или у пошиљци предатој
пошти, и то најкасније до истека последњег дана
утврђеног за подношење пријаве на конкурс.
Неблаговремене
пријаве
неће
бити
разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати
неисправним.
Удружење
предлагач
пројекта/учесник
конкурса може поднети само једну пријаву на јавни
конкурс, са једним предлогом пројекта.
Критеријуми за избор пројеката
Члан 13.
Комисија оцењује пријаве пристигле у
складу са условима конкурса, према критеријумима
прописаним овим правилником.
Оцена и избор пројеката који ће се финансирати
средствима из буџета Општине Владичин Хан врши
се применом следећих основних критеријума:

Објашњење критеријума
Број бодова
Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки утемељен, односно у складу са важећим стратешким опредељењем
25
Општине Владичин Хан?
Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, достижни у
предвиђеном времену трајања пројекта и да ли недвосми20
слено представљају решење уочених проблема у локалној
заједници, односно могу да задовоље јавни интерес?
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корисника пројекта
њихове потребе

и Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани?
Да ли је представљена процена броја директних и индиректних корисника пројекта?
У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника пројекта
бити задовољене – обим задовољења јавног интереса?
Одрживост пројекта
Да ли је ће се активности пројекта наставити и после финансирања пројекта средствима из буџета Општине Владичин
Хан и на који начин ће се спроводити и финансирати активности пројекта по престанку финансирања средствима из
буџета Општине Владичин Хан?
Да ли је пројекат одржив у институционалном и развојном
смислу – да ли ће пројектне активности бити спровођене и
по истеку времена за спровођење пројекта у оквиру којег ће
се финансирати/суфинансирати средствима из Општине
Владичин Хан?
Очекивани резултати и Да ли су резултати и ефекти пројекта мерљиви?
ефекти пројекта
Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни – у
ком року се очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике пројекта?
Економичност
буџета Да ли су трошкови усклађени са предложеним пројектним
пројекта и однос трошко- активностима?
ва и очекиваних резулта- Да ли су трошкови пројекта реални?
та и ефеката
Да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити потенцијалне негативне ефекте спровођења пројекта и његове трошкове - Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата и ефеката задовољавајући?
Суфинансирање пројекта Да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса
из других извора
обезбедило сопствено новчано учешће или други вид
учешћа и/или суфинансирање пројекта из других извора?
Претходно искуство и Преглед реализованих пројеката у претходном периоду.
капацитети подносиоца Преглед реализовних пројеката у вези са темом конкурса.
пријаве
Финансијски, техники и људски капацитети.
УКУПНО:
Општина Владичин Хан може, приликом
расписивања јавног конурса, утврдити и допунске
критеријуме који су специфични за одређену
област, укључујући следеће допунске критеријуме:
- Обезбеђено партнерство (да ли удружење
предлагач пројекта/учесник конкурса има
обезбеђено партнерство са неким од актера
из приватног, јавног или невладиног сектора
за потребе спровођења пројекта, са јасно
дефинисаним међусобним правима и
обавезама у вези пројектних активности);
- Иновативност пројектне идеје;
- Друге допунске критеријуме, у складу са
потребама задовољења јавногинтереса.
Поступак одлучивања
Члан 14.
Ради потпунијег сагледавања квалитета
предлога пројеката, Комисија може тражити

10

10

10

15

10
100

појашњења предлога пројекта и/или обавити
интервју
са
удружењем
предлагачем
пројекта/учесником конкурса, као и предложити
корекцију предлога пројекта.
Чланови комисије појединачно бодују сваки
пројекат на основу критеријума из члана 12. овог
правилника. Просечан број бодова представља
коначан број бодова за тај предлог пројекта.
Пројекат који је вреднован са мање од 60
бодова и који није подржала већина чланова
Комисије неће бити предмет избора за доделу
средстава из буџета општине Владичин Хан.
О спроведеном поступку јавног конкурса
Комисија води записник.
Комисија, у складу са условима јавног
конкурса и критеријумима из члана 12. овог
правилника,
утврђује
прелиминарну
листу
изабраних пројеката и сачињава предлог одлуке о
избору пројеката који ће се финансирати или
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суфинансирати из буџета општине Владичин Хан,
са наведеним износима новчаних средстава, и исти
доставља Општинском већу најкасније 30 дана од
дана истека рока за подношење пријаве на јавни
конкурс.
Прелиминарна листа из става 5. овог члана
објављује се на званичној интернет страници и
огласној табли општине Владичин Хан и на порталу
е-Управа, без одлагања по достављању предлога
одлуке о избору пројеката који ће се финансирати
или суфинансирати из буџета општине Владичин
Хан Општинском већу.
Удружење
предлагач
пројекта/учесник
конкурса има право увида у поднете пријаве и
приложену документацију у року од три радна дана
од дана објављивања прелиминарне листе из става
5. Овог члана.
На прелиминарну листу из става 5. овог
члана удружења учесници конкурса имају право
приговора у року од осам дана од дана њеног
објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити
образложена, Комисија доноси у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење приговора.
По окончању поступка по приговорима,
Комисија сачињава коначни предлог одлуке о
избору пројеката који ће се финансирати или
суфинансирати из буџета општине Владичин Хан у
року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и
подноси га Општинском већу.
Одлуку о избору пројеката доноси
Општинско веће, на основу записника о
спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога
одлуке Комисије, у року од 8 дана од дана
подношења коначног предлога одлуке од стране
Комисије.
Одлука из става 11. овог члана објављује се
на званичној интернет страници и огласној табли
општине Владичин Хан и на порталу е-Управа, без
одлагања по њеном доношењу.
III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
Средства из буџета за финансирање и
суфинансирање пројеката удружења од јавног
интереса
Члан 15.
Средства која се одобре за реализацију
пројеката јесу наменска средства и могу се
користити искључиво за реализацију конкретног
пројекта од јавног интереса и у складу са уговором
који се закључује између општине Владичин Хан и
удружења корисника средстава.
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Пренос средстава из става 1.овог члана врши
се у складу са прописима којима се уређује пренос
средстава и отварање рачуна корисника јавних
средстава.
Удружење корисник средстава дужно је да,
пре закључења уговора, отвори посебан наменски
рачун код Управе за трезор, како би се буџетска
средства за реализацију пројекта од јавног интереса
пренела на тај рачун и користила са тог рачуна.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре
склапања уговора о додели средстава, достави
Комисији:
- Изјаву да средства за реализацију одобреног
пројекта нису на други начин већ обезбеђена;
- Изјаву о непостојању сукоба интереса;
- Интерни акт о антикорупцијској политици;
- Ревидирани буџет и ревидирани наративни
буџет пројекта у складу са одобреним
средствима;
- Одговарајући инструмент обезбеђења.
Са удружењем неће бити закључен уговор у
случају да документацију из става 3.овог члана не
достави у предвиђеном року.
Уговор о додели средстава
Члан 16.
Председник
општине
закључује
са
удружењем уговор о додели средстава из буџета
општине Владичин Хан најкасније у року од 15 дана
од дана коначности одлуке о избору пројеката који
ће се финансирати или суфинансирати из буџета
општине Владичин Хан.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и
одговорности уговорених страна, и нарочито
садржи следеће елементе:
- Назив одобреног пројекта;
- Утврђен предмет пројекта;
- Време реализације пројекта;
- Висину додељених средстава из буџета
општине Владичин Хан за реализацију
пројекта;
- Укупну вредност пројекта;
- Процентуално учешће удружења корисника
средстава у укупној вредности пројекта или
средстава из других извора, уколико су ова
средства обезбеђена;
- Начин обезбеђења и преноса средстава;
- Инструменти
обезбеђења
за
случај
ненаменског трошења средстава обезбеђених
за реализацију пројеката, односно за случај
неизвршења уговорне обавезе - предмета
пројеката;
- Начин повраћаја неутрошених средстава;
- Међусобна права, обавезе и одговорности
уговорених страна;
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Начин праћења реализације пројекта;
Обавезе носиоца пројекта у погледу
реализације и подношења извештаја о
реализацији пројекта;
- Услове за раскид уговора пре истека времена
на који је закључен;
- Права и обавезе уговорних страна у случају
раскида уговора пре истека времена на који
је закључен;
- Начин решавања спорова.
Одобрени пројекат, са свим прилозима, саставни
је део уговора.
-

Праћење реализације пројеката
Члан 17.
Поступак праћења реализације пројеката
удружења за које су одобрена средства у складу са
овим правилником спроводи Комисија из члана 7.
овог правилника.
Праћење спровођења пројекта и контрола
његове реализације обухвата:
- Обавезу удружења корисника средстава да
обавештава
Комисију
о
реализацији
пројеката, у роковима одређеним уговором,
достављањем периодичних и завршних
извештаја;
- Прегледање извештаја од стране Комисије;
- Мониторинг посете представника Комисије и
непосредан увид у реализацију одобреног
пројекта;
- Обавезу удружења корисника средстава да
омогући Комисији да изврши увид у сву
потребну документацију;
- Прикупљање информација од корисника
пројекта у непосредном контакту са
Комисијом;
- Друге активности предвиђене уговором.
Праћење може обухватити и ревизију
овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено
конкурсним условима и уговором.
Општинско веће може ангажовати и стручњаке
за поједине области ради оцене и припреме анализе
о успешности, квалитету и остварењу циљева
пројеката који се реализују.
Удружење корисник средстава дужно је да
Комисији из члана 7. овог правилника и
стручњацима ангажованим за оцену успешности
пројеката из става 4. овог члана омогући праћење
реализације пројекта и увид у сву потребну
документацију, у сваком тренутку.
Мониторинг посета
Члан 18.
У циљу праћења реализације пројеката,
Комисија реализује мониторинг посете.
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Под мониторинг посетом сматра се: посета
удружењу
кориснику
средстава,
одржавање
састанака Комисије са овлашћеним представницима
удружења
корисника
средстава,
присуство
одређеним догађајима и манифестацијама или
другим пројектним активностима које удружење
корисник средстава спроводи у склопу реализације
пројеката, о чему је удружење корисник средстава у
обавези да благовремено, писменим путем поштом
или путем е-маила, обавести Комисију о времену и
месту реализације активности на пројекту, и др.
Мониторинг посета може бити најављена
или ненајављена.
За пројекте чије је трајање дуже од шест
месеци и чија је вредност одобрених средстава већа
од 500.000,00 динара, Комисија реализује најмање
једну мониторинг посету у току трајања пројекта,
односно најмање једном годишње.
Извештај о мониторинг посети
Члан 19.
Комисија израђује извештај о мониторинг
посети из члана 17.овог правилника у року од десет
дана од дана спроведене посете.
Поред извештаја из става 1.овог члана,
Комисија израђује и препоруке за отклањање
недостатака и рокове за њихову реализацију и
упућује их удружењу кориснику средстава.
Прерасподела одобреног износа средстава
Члан 20.
Удружење корисник средстава може, у
изузетним ситуацијама у току реализације пројекта,
да тражи сагласност Комисије за прерасподелу
средстава за реализацију планираних активности у
оквиру одобреног пројекта.
Захтевом за прерасподелу средстава не може
се тражити повећање расхода који се односе на
људске ресурсе.
Прерасподела средстава може се извршити
тек након добијања писмене сагласности или
потписивањем анекса уговора са председником
општине Владичин Хан.
Извештавање
Члан 21.
Удружење корисник средстава дужно је да
Комисији подноси периодичне и завршне наративне
и финансијске извештаје о реализацији пројекта, у
роковима предвиђеним закљученим уговором.
Периодични
извештај се доставља
квартално, осим у случају када пројекат не траје
дуже од шест месеци и тада се периодични извештај
доставља једном у току трајања пројекта.
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Завршни наративни и финансијски извештај
достављају се најкасније 30 дана по истеку трајања
пројекта.
Периодични и завршни наративни извештај
садржи:
- Детаљан опис активности и резултата
реализације пројекта у односу на планиране
активности дефинисане уговором, како би се
могла извршити процена успешности од
стране Комисије;
- Образложење за свако одступање од
пројекта, и
- Преглед корективних мера чије се
предузимање планира од стране удружења
корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај из
става 1.овог члана садржи:
- Приказ буџета, који је саставни део уговора,
са прегледом свих трошкова који су настали
током извештајног периода, као и
- Целокупну документацију која оправдава
настале трошкове.
Контролу финансијског извештаја спроводи
Одељење за буџет и финансије.
Контролу наративног извештаја
спроводи
Комисија.
Удружење
корисник средстава из буџета
општине Владичин Хан најмање једанпут годишње
чини доступним јавности извештај о свом раду и
обиму и начину стицања и коришћења тих
средстава, при чему је дужно да јасно назначи да је
реализацију конкретног пројекта подржала општина
Владичин Хан.
У случају да удружење корисник средстава не
поднесе извештаје о реализацији пројекта из става
1. овог члана, губи право учешћа на јавном
конкурсу за доделу средстава из буџета општине
Владичин Хан за подстицање пројеката удружења
од јавног интереса у наредне две године.
Прегледање и процена извештаја
Члан 22.
Надлежни органи из члана 20. овог
правилника разматрају периодичне и завршне
наративне и финансијске извештаје.
Прегледом
финансијских
извештаја
Одељење за буџет и финансије утврђује да ли су
буџетска средства наменски коришћена и да ли
постоји рачуноводствена документација која указује
на наменски утрошак истих.
Плаћања и издаци који нису у складу са
уговорним обавезама и/или без припадајуће
рачуноводствене
документације
неће
бити
признати, о чему се удружење корисник средстава
обавештава писаним путем.

Среда.10.април.2019.године.

Прегледом наративног извештаја Комисија
остварује увид и врши процену квалитета и
успешности пројекта у смислу реализације
постављених циљева.
О извршеној процени финансијских и
наративних извештаја, Комисија обавештава
удружење корисника средстава.
Удружење корисник средстава, на захтев
Комисије, доставља допуну и додатно објашњење
навода изнетих у извештајима, у року одосам дана
од пријема захтева Комисије за доставу допуне
документације.
Обрасци за достављање периодичних и
завршних наративних и финансијских извештаја
чине саставни део овог правилника (Прилог 6 и
Прилог 7).
Сукоби нтереса код удружења корисника
средстава
Члан 23.
Удружење корисник средстава предузима
све потребне мере у циљу избегавања сукоба
интереса
приликом
коришћења
наменских
средстава и одмах по сазнању обавештава Комисију
из члана 7. овог правилника о свим ситуацијама које
представљају или би могле довести до сукоба
интереса, у складу са законом.
Сукоби нтереса постоји у ситуацији у којој је
непристрасно извршење уговорних обавеза било ког
лица везаног уговором угрожено због прилике да то
лице својом одлуком или другим активностима
учини погодност себи или са њим повезаним
лицима (чланови породице: супружник или
ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом,
члану удружења кориснику средстава, а на штету
јавног интереса и то услучају породичне
повезаности, економских интереса или другог
заједничког интереса са тим лицем.
Сваки сукоб интереса Комисија из члана 7.
овог правилника посебно разматра и може од
удружења корисника средстава затражити сва
потребна обавештења и документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба
интереса у спровођењу уговора, Комисија ће
затражити од удружења корисника средстава да без
одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме
одговарајуће мере.
Не сматра се сукобом интереса када
удружење корисник средстава спроводи пројекат
који је усмерен на чланове удружења као кориснике
пројекта који припадају социјално осетљивим
групама или особама са инвалидитетом.
Поступање услучају неправилности
Члан 24.
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Комисија обавештава удружење корисника
средстава да ће покренути поступак за раскид
уговора и повраћај средстава са припадајућом
каматом уколико су неправилности такве природе
да није могуће утврдити да ли су додељена средства
наменски коришћена, односно у случају да се
утврди ненаменски утрошак средстава.

за која су додељена средства на јавном конкурсу,
како би оценила у којој мери је то довело до
унапређења стања у одређеној области од јавног
интереса у којој се удружењима додељују
финансијска средства.

Раскид уговора и повраћај средстава
Члан 25.
Ако се приликом праћења реализације
пројекта утврди ненаменско трошење средстава,
Општинско веће, на предлог Комисије, захтева
раскид уговора, повраћај пренетих средстава,
односно активирање инструмената обезбеђења.
У случају ненаменског трошења буџетских
средстава, удружење корисник средстава је дужно
да средства врати са законском каматом и губи
право учешћа на јавном конкурсу за доделу
средстава из буџета општине Владичин Хан за
подстицање пројеката удружења од јавног интереса
у наредне две године.

Престанак важења ранијег прописа
Члан 27.
Даном ступања на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета
Општине Владичин Хан за програме и пројекте од
јавног
интереса која реализују удружења
("Службени гласник Града Врања", број 20/2018).

Извештај Комисије
Члан 26.
Комисија израђује извештај о реализованој
финансијској подршци пројектима удружења из
буџетских средстава општине Владичин Хан у
претходној календарској години.
Извештај из става 1.овог члана објављује се
на званичној интернет страници и огласној табли
општине Владичин Хан и на порталу е-У права,
без одлагања по његовом састављању.
Комисија спроводи анализу успешности,
квалитета и степена остварености циљева пројеката

IV ПРЕЛАЗНЕ ИЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Спровођење започетих поступака
Члан 28.
Поступци доделе средстава који су отпочели
преступања на снагу овог правилника а нису
окончани, спровешће се према прописима који су
важили пре ступања на снагу овог правилника.
Ступање на снагу
Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.04.2019. године, број: 06-46/13/19-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

Прилог 1
Име и презиме:______________________
Удружењe:_________________________________
Адреса становања:__________________________
Број личне карте/пасоша:_____________________
ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
за чланове Удружења корисника средстава јавног конкурса за доделу средстава за подстицање
пројеката или за недостајући део средстава за финансирање пројеката из буџета
општине/града_______ у 20___.години
Ја, ____________________________, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да ћу
предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских
средстава. Лично нисам, нити су чланови моје породице у ситуацији у којој је непристрасно извршење
уговорних обавеза било ког лица везаног Уговором о додели средстава угрожено због прилике да то лице
својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови
породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења кориснику
средстава, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или
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другог заједничког интереса са тим лицем, као и да немам никакав имовински интерес у односу на
финансирање пројекта удружења.
У случају да у раду дођем до сазнања да бих могао да се нађем у сукобу интереса, одмах ћу о томе
обавестити општину/град ________и у потпуности прихватити став који о мом могућем сукобу интереса
заузме Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног
интереса у општини/граду_______ (у даљем тексту: Комисија).
На основу обавештења удружења, сваки сукоб интереса Комисија посебно разматра и може од удружења
корисника средстава затражити сва потребна обавештења и документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, Комисија ће затражити од удружења
корисника средстава да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере, у складу
са Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине/града _______ за
подстицање пројеката од јавног инереса које реализују удружења.
Такође изјављујем да са моје стране не постоје лични интереси који могу утицати на непристрасност рада
удружења корисника средстава чији сам члан. У вршењу дужности поступаћу часно, поштено, савесно,
одговорно и непристрасно и чуваћу лични кредибилитет и достојанство дужности која ми је поверена од
стране удружења за реализацију пројекта.
Ову изјаву дајем у складу са начином коришћења додељених средстава из буџета Општине/града _______
за реализацију пројекта_____________________________________.

Место и датум _______________

_______________________
ПОТПИС
Прилог 2

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ
__________________________________________
ЗА 2019. ГОДИНУ
Поштовани/а,
подносимо пријаву на Jавни конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката од јавног
интереса у области ____________________________ за 2019. годину, објављеног ________2019.године на
званичној интернет презентацији Oпштине Владичин Хан и подносимо наш предлог пројекта.
Предлог пројекта укључује сву обавезну документацију како је то наведено у Cмерницама за подносиоце предлога пројеката.
Ја, доле потписани/а, одговоран/a за пројекат у име удружења потврђујем:
(а) да су информације изнете у предлогу пројекта тачне;
(б) да подносилац пријаве није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности, нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног
осигурања, и да није у последње две године правоснажном одлуком кажњено за прекрша или привредни
преступ у вези са својом делатношћу,
(в)да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и професионалне компетенције
и наведене квалификације,
(г) да смо сагласни са чињеницом да нисте у обавези да прихватите наш предлог пројекта.
Назив пројекта:
Назив удружења:
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Адреса удружења:
Име и презиме:
Функција у удружењу:
Потпис
и
печат:
(ОБАВЕЗНО)
Датум и место:
Прилог 3

ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________
ЗА 2019. ГОДИНУ
ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА – ДЕТАЉАН ОПИС ПРОЈЕКТА (АНЕКС 2)
Назив предлагача пројекта
Назив пројекта

Референтни
број пројекта
(Овај број одређује орган локалне самоуправе и
служи за евидентирање пројекта
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ И ПРОЈЕКТУ
1. Организација која предлаже пројекат (потенцијални корисник средстава и носилац пројекта):
Пуно име организације (како је наведено у
документу о регистрацији):
Правни статус организације:
Службена адреса:
Телефон / факс:
И-мејл адреса:
Контакт-особа (име, презиме, функција у
организацији и мобилни телефон):
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1.2. Назив пројекта:

1.3. Локација на којој се одвијају пројектне активности:
(Један пројекат може да се одвија на више локација. Наведите назив насеља, села, града, градова, округа.)
1.4. Кратак опис пројекта:
(У највише 10 редова опишите чиме се пројекат бави)
1.5. Опис проблема:
(У највише 10 редова представите проблеме с којима се циљна група суочава, и потребе циљне групе које
произлазе из тих проблема, као и квалитативне и квантитативне показатеље садашњег стања у коме се
циљна група и њено окружење налазе.)

1.6. Корисници пројекта
1.6.1. Структура корисника:
(Унесите називе група корисника пројекта и њихов број.)
Директни корисници

Индиректни корисници

1.7. Општи циљ пројекта:
(Унајвише три реда образложите коју пожељну друштвену промену подржава остварење сврхе пројекта и
какав ће утицај пројекат имати на социјалну средину у којој се спроводи.)

1.8. Посебни циљеви пројекта (у односу на планиране активности):
1.9. Групе активности:
(Ако је потребно, проширите табелу!)
Групе активности
(у1, 2. итд.унесите
називе групаактивМесеци
ности, а у 1.1, 1.2
(У колоне за одговарајуће месеце у којима предвиђате реалиитд. називе поједизацију пројектних активности треба уписати „Х”.)
начних активности)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Организација
која реализује
активност (носилац пројекта или
партнер –
наведите име
организације, не
појединца.)

XII

1.10. Резултати пројекта:
(Прикажите резултате пројекта којима се остварују његови циљеви, као и то на основу којих ћете
показатеља (индикатора) успеха те резултате мерити. Зa сваки резултат потребно је навести индикатор.
Уколико је потребно, додајте нове редове у табелу.)
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успеха)

Број -9- Страна-919

Врсте провере
(верификатори успеха – нпр.
фотографије, видео снимци,
листе учесника/ца)

1.11. Праћење и процена (оцењивање) постигнућа (мониторинг и евалуација):
(Образложите на који ћете начин вршити мониторинг и евалуацију пројекта.)

1.12. Одрживост (развојна, финансијска, институционална):
(У највише 10 редова наведите могућности наставка пројектне активности после престанка подршке
локалне самоуправе.)

2. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ
(Набројте све особе које ће учествовати у пројекту и детаљно објасните улогу сваке од њих и њене кључне
квалификације.)Напомена: Ангажовање особа на пројекту врши се у складу са Законом о раду,
односно Законом о јавним набавкама.
Име и презиме
Функција у пројектном тиму
Квалификације (навести формално образовање, додатне едукације
итд.)

3. КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
3.1. Ресурси:
(Молимо вас да детаљно прикажете различите ресурсе којима располаже ваша организација у протеком
периоду.)
Година
Годишњи буџет у претходне три године (за сваку
годину, где је могуће, наведите појединачно и имена главних финансијера
и проценат њиховог
доприноса у укупном годишњем буџету.)
Број стално и привремено
запослених у вашој организацији по категоријама
(нпр. директор, менаџер,
стручни радници, рачуно-

Укупан буџет

Главни финансијери

Проценат учешћа у целокупном буџету

2016
2017
2018
Радно место

Број запослених
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вођа; назначите њихова
радна места)
Опрема и просторни капацитети
Остали релевантни ресурси (нпр. волонтери, сарадничке организације)

4. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (ако је планирано да се пројекат реализује у партнерству са другом организацијом)
4.1. Основни подаци о партнерској организацији:
(Додајте посебну табелу за сваку партнерску организацију.)
Пуно име организације (како је наведено у документу о регистрацији)
Правни статус организације
Службена адреса
Телефон / факс
И-мејл адреса
Контакт особа (име, презиме и функција у организацији)
4.2. Са којим ресурсима, искуствима и надлежностима појединачни партнери улазе у партнерство?
(Наведите тражено за све партнере.)

4.3. На који ће се начин пројектно партнерство координисати?
(Образложите у највишепет редова.)

4. ПРИКАЗ БУЏЕТA
Укупни трошкови пројекта

Износ који се тражи од локалне самоуправе

Проценат износа који се
тражи од локалне самоуправе у укупним трошковима пројекта

Прилог 4
Прилог 4
Општина ВЛАДИЧИН ХАН - образац буџета пројекта

1

2

3

4

5

6

у динарима
7
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Трошкови

Трошак
Бруто
финансиран
цена по
Допринос
Број
од стране
Јединица
јединици
других
јединица
Општине
(у
донатора
Владичин
динарима)
Хан

Људски ресурси
Управљање и администрација лица ангажована током целог
периода трајања пројекта

1.1.
1.2.
итд.
Људски ресурси - збир
2
2.1.

Трошкови пројектних активности
Трошкови набавке опреме,
материјалних средстава и
прибора

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
итд.

2.2.

Трошкови ангажовања
стручних сарадника/ца за
реализацију пројектних
активности и директном раду
са корисницима

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.3.

Трошкови превоза – путни
трошкови (састанци,
семинари, конференције и
остало)

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.4.

Трошкови организације
догађаја (храна, безалкохолни
освежавајући напитци и
остало, потребно за
реализацију пројектних
активности)

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
Трошкови пројектних
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активности - збир
Публицитет – трошкови набавке и израде промотивних материјала (мајице, качкети,
торбе, лифлети, постери, флајери и остало)

3.
3.1.
3.2.
3.3..

Публицитет – трошкови
набавке и израде
промотивних материјала збир
Текући трошкови пројекта (канцеларијски материјали, штампани материјали и остало)

4
4.1.
4.2.
4.3.

Текући трошкови пројекта - збир
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА
Укупна вредност пројекта:
потпис овлашћеног
лица и печат носиоца
пројекта
Место: Владичин Хан
Датум:
Прилог 5
НАРАТИВНИ ПРИКАЗ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА
Наративни буџет је обавезан део конкурсне документације и представља интегрални део буџета у ком су
много јасније и прецизније приказани планирани трошкови пројекта.У наративном буџету пројекта
детаљно се описује, образлаже и приказује структура трошкова за сваку буџетску ставку и подставку
посебно.
Људски ресурси
1 (Управљање и администрација - лица ангажована током целог периода трајања пројекта ФИНАНСИРА СЕ СРЕДСТВИМА СВИХ ДОНАТОРА)
1.1.
1.2.
итд.
2 Трошкови пројектних активности
2.1. Трошкови набавке опреме, материјалних средстава и прибора
2.1.1.
2.1.2.
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2.1.3.
итд.
2.2. Трошкови ангажовања стручних сарадника/ца за реализацију пројектних активности у
директном раду са корисницима (ФИНАНСИРА СЕ СРЕДСТВИМА СВИХ ДОНАТОРА)
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
итд.
2.3. Трошкови превоза – путни трошкови(састанци, семинари, конференције итд.)

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
итд.
Трошкови организације догађаја (храна, безалкохолни освежавајући напитци и остало,
потребно за реализацију пројектних активности)

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

3

Публицитет – трошкови набавке и израде промотивних материјала (мајице, качкети,
торбе, лифлети, постери, флајери и остало)

3.1.
3.2.
3.3.
итд.
4 Текући трошкови пројекта (канцеларијски материјали, штампани материјали и остало)
4.1.
4.2.
4.3.
итд.
УКУПАН ТРОШАК ПРОЈЕКТА

динара

924-Страна-Број -9-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

Среда.10.април.2019.године.

Место и датум:
__________________________________
Потпис овлашћеног лица и
печат носиоца пројекта
Прилог 6
OПШТИНА/ГРАД ____XX_____________
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса
у 20__. години
ПЕРИОДИЧНИ / ЗАВРШНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПЕРИОД ОД __.__.-__.__.20__.ГОД

Табеларно прикажите планирана финансијска средства по ставкама. Уколико сте добили мања финансијска
средства од тражених, молимо Вас да прикажете како сте их расподелили и утрошили по ставкама.
После табеларног приказа, кратко образложите сваку ставку и у додатку приложите потписану и оверену
копију одговарајућег финансијског документа (Уговор о делу, рачун, извод, итд.).
(u 000 din.)

Р.Б.

Опис трошкова

Планирана
финансијска
средства

Добијена
финансијска
средства

Утрошена
финансијска
средства (извод,
рачун..)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(унесите редова колико је потребно)
УКУПНО:
Напомена: Опис трошкова мора бити усклађен са ставкама трошкова у буџету предлога пројекта. (Нпр.:
трошкови информисања, закуп канцеларијског простора, итд.)
Овлашћено лице
________________________________
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Прилог 7

ОПШТИНА/ГРАД _XX__________
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса
у 20__. години
ПЕРИОДИЧНИ / ЗАВРШНИ НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПЕРИОД ОД __.__.-__.__.20__.ГОД

Назив пројекта:
Назив подносиоца пројекта:
Сродне области од јавног интереса и приоритетне области од јавног интереса које пројекат покрива:
Трајање пројекта:

Укупно месеци:

Укупна вредност пројекта:
Износ добијених финансијских средстава од општине/града:

динара
динара

Локација пројектних активности:
Информације о партнерству, ако је пројекта спроведен на тај начин:
Информације о суфинансирању пројекта:
Опишите све активности и обрађене теме током реализације пројеката:
Образложите да ли су активности спроведене у складу са планираном динамиком, и ако нису – из којих
разлога:
Усаглашеност с постојећим стратешким документима општине/града:
Опишите степен остварења циљева пројекта (општег и специфичних циљева пројекта), на основу анализе
показатеља успеха и њихових базних и циљних вредности. Представите доказе како би сте поткрепили
исказе.
Опишите циљне групе и кориснике пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта:
Опишите утицај активности пројекта на циљне групе и кориснике пројекта као и које су потребе циљних
група и корисника пројекта и у којој мери задовољене током спровођења пројекта:
Опишите утицај активности пројекта на ваше удружење и партнере у спровођењу пројекта:

926-Страна-Број -9-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

Среда.10.април.2019.године.

Наведите и опишите проблеме на које сте наилазили током реализације пројекта и како сте их решавали:
Образложите да ли су финансијска средства потрошена у складу са пројектованим буџетом, и ако нису наведите разлог:
Образложите одрживост пројекта након спровођења:
Идентификујте и образложите ризике и начине за елиминисање ризика у циљу обезбеђења одрживости
пројекта:
Образложите да ли је и на који начин обезбеђена економичност буџета пројекта и однос трошкова и
очекиваних резултата и ефеката:
Образложите на који начин је праћено спровођење пројекта од стране вашег удружења и партнера (ако су
учествовали у реализацији пројекта):
Образложите да ли су постигнути очекивани ефекти, исходи и резултати пројекта:
Образложите на који начин су вредновани постигнути ефекти, исходи и резултати:
Додатни коментари, предлози или сугестије које би биле корисне за унапређење пројекта:

Овлашћено лице
______________________________________
Општинска управа општине Владичин Хан.
227.
На основу члана 77. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 други закон и 10/2019), члана 5. Правилника о
додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету, ученику и одраслом („Службени
гласник РС“ број 80/2018) и члана 48. Одлуке о
организацији Општинске управе општине Владичин
Хан („Службени гласник града Врања“, број 14/17 и
20/17), начелник Општинске управе општине Владичин Хан доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА
ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ
ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ,
ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ
ПОДРШКОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
I. Образује се Интерресорна комисија за
процену потреба детета, ученика и одраслог за
додатном образовном, здравственом и социјалном
подршком (у даљем тексту: Комисија).
Комисија врши процену потреба за додатном
подршком детета, ученика и одраслог са

пребивалиштем, односно боравиштем на територији
општине Владичин Хан.
II. Седиште рада Комисије је у Владичином
Хану, улица Светосавска бр.1. Комисија ради у
згради СО Владичин Хан.
III. Комисија се образује ради процене потреба
за пружањем додатне подршке којом се остварују
права, услуге и ресурси који детету, ученику и
одраслом обезбеђују превазилажење физичких,
комуникацијских и социјалних препрека унутар
образовних установа и заједнице у целини.
IV. Комисија има пет чланова и то четири
стална и једног повременог члана.
Стални чланови Комисије имају заменике који
се именују из истих структура као и чланови чији су
заменици.
Комисија има председника Комисије кога бирају
стални чланови из својих редова.
Стручну и административно-техничку подршку
Комисији пружа Координатор Комисије.
За сталне чланове Комисије именују се:
1) Елизабета Антанасковић, члан, представник
система здравствене заштите (педијатар),
Зара Николић, заменик члана (специјалиста
опште медицине);
V.
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2) Светлана Катичић, члан, представник
образовно-васпитног система (школски психологпедагог),
Татјана Стошић, заменик члана (психолог у
предшколској установи);
3) Весна Ристић, члан, представник система
социјалне заштите (дипломирани педагог),
Владимир
Вучковић
заменик
члана
(дипломирани социјални радник);
4) Оливера Цветковић, члан (дипломирани
дефектолог – логопед),
Весна Русимовић, заменик члана (дефектолог у
ШОСО “Вуле Антић”).
Мандат сталних чланова Комисије и њихових
заменика траје четири године.
VI. Стални члан Комисије разрешава се
дужности пре истека рока на који је именован, у
следећим случајевима:
1) на свој захтев;
2) ако не обавља или неодговорно обавља
послове;
3) ако не дође на три састанка за редом;
4) ако му престане радни однос у установи у
којој ради;
5) ако се накнадно утврди да нема три године
радног искуства у струци.
VII. Повремени члан Комисије је лице које
добро познаје дете, ученика или одраслог.
Повременог
члана
Комисије
одређује
председник Комисије, за сваког појединачно, на
основу предлога, односно сагласности родитеља,
односно другог законског заступника и одраслог.
Обавештење о одређивању повременог члана,
председник Комисије доноси у писаној форми и
доставља га повременом члану и његовом
послодавцу.
VIII. За Координатора Комисије одређује се Саша Цветковић, запослен у Општинској управи Владичин Хан, на радном месту Послови наплате локалних јавних прихода и Саветника за заштиту права пацијената.
Координатор Комисије учествује у раду
Комисије, без права одлучивања.
IX. Комисија:
- Врши процену за свако дете, ученика и
одраслог, за које добије захтев, односно
иницијативу
за
покретање
поступка,
без
дискриминације по било ком основу;
- Предлаже, односно препоручује надлежним
органима и службама мере додатне подршке у
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складу са прописом којим се уређују ближи услови
за процену потреба за пружањем додатне подршке
детету, ученику и одраслом (у даљем тексту:
Правилник);
- Информише родитеља, односно другог
законског заступника и одраслог о мерама додатне
подршке из система образовања, здравствене и
социјалне заштите, у складу са Правилником, и
упућује их на надлежне институције;
- Доноси заједничко, образложено мишљење
на основу појединачне процене сваког члана
Комисије и усаглашених ставова сталних и
повременог члана;
- Одлучује по приговору родитеља, односно
другог
законаког
заступника
и
одраслог,
изјављеном против мишљења Комисије;
- Прати остваривање предложене додатне
подршке;
- Доставља редовне извештаје о свом раду,
предложеној и оствареној подршци општинској
управи, два пута годишње, у роковима прописаним
Правилником; доставља Збирни извештај за
календарску годину ресорним министарствима
након што га усвоји Општинско веће;
- Прикупља, обрађује и чува податке о деци,
ученицима и одраслима најдуже до завршетка
школовања, као и податке о свом раду;
- Формира и води збирку података о деци,
ученицима и одраслима за које је покренут поступак
процене, у електронској и штампаној форми, у
складу са законом којим се уређује заштита
података о личности;
- Формира и води збирку података о раду
Комисије, у складу са Правилником;
- Информише јавност о свом раду и начину
остваривања додатне подршке;
- Доноси пословник о свом раду;
- Обавља и друге послове у складу са законом,
Правилником и општим актом општине.
Комисија је руковалац података у поступку
прикупљања и обраде података.
Координатор Комисије:
- Прикупља документацију која је неопходна
за покретање и вођење поступка процене,
- Доставља
документацију
члановима
Комисије,
- Организује и администрира процес процене,
- Сазива повремене чланове Комисије,
- Прикупља и обрађује податке и води Збирке
података у складу са Правилником,
- Ажурира базу података о раду Комисије и
корисницима,
- Припрема податке за извештаје Комисије и
X.
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- Обавља друге послове за потребе Комисије, у
складу са законом, Правилником и општим актом
општине.
XI. Услове и средства за рад Комисије, као и
услове за чување документације, обезбеђује
Општинска управа Владичин Хан.
XII. Председник, стални и повремени члан
Комисије имају право на накнаду за рад у нето
износу од 2.350,00 динара за свако донето мишљење
Комисије/обрађени захтев.
У случају ревизије мишљења, председник,
стални и повремени члан Комисије имају право на
накнаду у висини од 50% од износа наканаде из
става 1. ове тачке.
Накнада из ст. 1. и 2. ове тачке обрачунава се и
исплаћује месечно.
Председник и чланови Комисије имају право на
накнаду трошкова превоза и других трошкова
насталих у обављању својих дужности, под
условима и у висини одређеној посебним актом
скупштине општине којим се уређује накнада
трошкова за вршење одборничке функције.
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решењем, у складу са прописом који је важио у
време покретања поступка.
XIV. Ово решење објављује се у Службеном гласнику града Врања.
Општинске управе општине Владичин Хан, дана
03.04.2019. године, број: 013-26/2019-IV-01
НАЧЕЛНИК,
Милош Стојановић,с.р.
Неважећа документа:
–Александар Ђорђевић из Врања неважећа Диплома
издата 2013. године средња Медицинска школа Нови Сад.
–Рамадани Лулзим с. Миратовац неважећа картица
возача бр.SRB 000004069400, Дунав осигурање Београд.
–Трајковић Славко с. Кормињане наеважећа картица за дигитални тахограф бр. .SRB 0000059680000,
Дунав осигурање Београд.
–Димитријевић Живка из Врања неважећи чекови
бр.
0000165282187,
0000165282195
издати
03.04.2017.године, Банка Итеса ад Београд.

XIII. Даном доношења овог решења престаје да
важи Решење Општинске управе Општине Владичин Хан број: 013-60/2013-02 од 05.11.2013. године
и Решење Општинске управе Општине Владичин
Хан број: 013-60/2/2013-02 од 13.11.2013. године .
Поступке процене започете до дана доношења
овог решења, окончаће Комисија образована овим
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