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

ТРГОВИШТЕ
228.
На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07, 83/14 - други закон,
101/16 - други закон и 47/18) и члана 40. став 1.
тачка 1. Статута општине Трговиште ("Службени
града Врања“ бр. 3/19 од 26.02.2019.године)
Скупштина општине Трговиште
на седници
одржаној дана 30.03.2019. године, донела је
ПОСЛОВНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет уређивања
Члан 1.
Пословником Скупштине општине Трговиште
(у даљем тексту: Пословник) уређује се
конституисање, организација и рад Скупштине
општине Трговиште (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 и заступа председник
Скупштине.
2.Језик, писмо и родна неутралност израза
Члан 4.
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.
Именице које означавају службене позиције,
положаје и функције у Општини Трговиште (у
даљем тексту: Општина), користе се у облику који
изражава пол лица које је њихов носилац.
3.Печат Скупштине
Члан 6.
Печат Скупштине је округлог облика са грбом
Републике Србије у средини.
Текст печата на српском језику, ћириличким
писмом, исписан је у концентричним круговима око
грба Републике Србије.
У првом, спољашњем кругу, исписан је назив
''Република Србија''.
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У следећем, унутрашњем кругу, исписан је
текст: ''Општина
Трговиште - Скупштина
општине''.
У дну печата исписано је седиште –
Трговиште.
Печат Скупштине поверава се на чување
секретару Скупштине.
II. КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1.Сазивање конститутивне седнице
Члан 7.
Конститутивну седницу новог сазива
Скупштине, после спродених избора за одборнике
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 из
претходног 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 и Етички кодекс понашања функционера
локалне самоуправе у Србији (у даљем тексту:
Етички кодекс).
2. Председавање конститутивном седницом
Члан 8.
Конститутивном седницом, до избора
председника Скупштине, председава најстарији
кандидат за одвборника 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 и најмлађи
кандидат за одборника који је присутан на седници
и који се прихвати те дужности.
Пре почетка седнице, организациона
јединица Општинске управе надлежна
за
скупштинске послове утврђује укупан број
присутних и обавештава председавајућег 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.
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3. Дневни ред седнице
Члан 9.
На конститутивној седници Скупштине
врши се потврђивање мандата одборника, избор
председника и постављење секретара Скупштине.
Осим обавезних тачака дневног реда из става
1. овог Пословника, конститутивна седница
Скупштине може имати следеће тачке дневног реда:
•
извештај Изборне комисије о спроведеним
изборима;
•
именовање чланова Верификационог одбора;
•
разматрање
извештаја
Верификационог
одбора;
•
доношење одлуке о потврђивању мандата
одборника;
•
полагање заклетве изабраних одборника;
•
избор заменика председника Скупштине;
•
избор извршних органа општине;
•
избор чланова Одбора за административномандатна питања.
Скупштина се сматра конституисаном
избором председника Скупштине и
постављењем секретара Скупштине.
4. Потврђивање мандата одборника
Члан10.
Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата и траје 4 године, односно до
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.
На почетку конститутивне седнице, на
предлог председавајућег, Скупштина већином
гласова присутних кандидата за одборнике именује
Верификациони одбор од 3 члана, које предлажу
три изборне листе које су добиле највећи број
одборничких мандата у Скупштини.
Верификационим одбором председава његов
најстарији члан.
Верификациони одбор ради на седници којој
присуствују сви чланови одбора и одлучује већином
гласова чланова одбора.
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Када
Скупштина
потврди
мандате
одборника, Верификациони одбор престаје са
радом.
Члан 12.
По именовању Верификационог одбора,
председавајући одређује паузу у раду Скупштине
најдуже до 15 минута, како би се састао
Верификациони одбор.
На основу извештаја Изборне комисије,
Верификациони одбор утврђује да ли су подаци из
уверења о избору сваког 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 и предлог из става 2. овог члана
Верификациони одбор доноси већином гласова.

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.

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 17.
Даном потврђивања мандата новоизабраних
одборника престаје мандат одборника Скупштине
из претходног сазива.

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,
односно поједини кандидат за одборника на самој
седници, предложи да се потврђивање мандата
поједином кандидату за одборника одложи или да
му се мандат не потврди, Скупштина о томе
посебно гласа.
Члан 15.
О потврђивању мандата одборника, на основу
извештаја Верификационог одбора, Скупштина
одлучује јавним гласањем.

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 са
листе, у складу са законом.

6. Потврђивање мандата одборника после
конституисања Скупштине
Члан 18.
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.
Послове Верификационог одбора, после
конституисања, врши Одбор за административномандатна питања.
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 Трговиште придржавати
Устава Републике Србије, закона и Статута
општине и да ћу часно и одговорно вршити дужност
одборника у интересу грађана општине Трговиште".
По
обављеној
заклетви,
одборници
потписују текст заклетве који се прилаже изборном
материјалу.
Истовремено, одборник може да потпише и
изјаву да је упознат са садржином Етичког кодекса.
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Одборници који нису присуствовали
конститутивној седници, или им је мандат био
оспорен па касније потврђен, заклетву дају
појединачно на првој наредној седници којој
присуствују, после потврђивања њихових мандата.
3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И
ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
1. Избор председника Скупштине
Члан 20.
Председник Скупштине бира се на
конститутивној седници из реда одборника, на
предлог најмање 1/3 одборника, на мандатни
период од 4 године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника Скупштине.
Члан 21.
Предлог
кандидата
за
председника
Скупштине подноси се председавајућем у писаном
облику, након потврђивања мандата одборника.
Ради припреме предлога из става 1. овог
члана, председавајући може, на предлог сваког
одборника коме је мандат потврђен, да одреди паузу
у трајању до 30 минута.
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 доставља одборницима све
поднете предлоге кандидата за председника
Скупштине.
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.
2. Спровођење гласања

овог

Члан 22.
По утврђивању листе кандидата из члана 21.
Пословника, образује се Комисија за
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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.
Чланове Комисије бира Скупштина јавним
гласањем, већином гласова присутних одборника.
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
конститутивна седница.
Члан 24.
Одборник може гласати само за једног
кандидата за председника Скупштине.
Члан 25.
Гласање се врши гласачким листићима.
Сви гласачки листићи су исте величине,
облика и боје и оверени су печатом Скупштине.
Текст гласачког листића исписује се на
српском језику, ћириличким писмом.
Број штампаних гласачких листића једнак је
броју одборника.
Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа
за избор председника Скупштине, колико се
кандидата бира, редни број који се ставља испред
имена кандидата, презиме и име кандидата према
редоследу утврђеном на листи кандидата и његова
страначка припадност, као и начин гласања.
Гласање се врши заокруживањем редног
броја испред имена кандидата за кога одборник
гласа, а гласа се за једног од кандидата између
кандидата чија су имена наведена на гласачком
листићу.
У случају да је предложен само један
кандидат за председника Скупштине, на гласачком
листићу, испод његовог имена, стоји реч ''за'' на
левој, а реч ''против'' на десној страни. Гласање се
врши заокруживањем речи ''за'' или ''против''.
3.Ток гласања
Члан 26.
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.
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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 је гласао,
прилази месту где се налази гласачка кутија и лично
убацује у њу гласачки листић.
Члан 27.
Гласање се закључује онда када гласа и
последњи одборник који жели да гласа, а најкасније
10 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.
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Утврђивање резултата гласања обухвата и
констатацију који кандидат је
изабран, односно да ни један кандидат није
изабран прописаном већином.
Члан 29.
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 30.
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.

4.Утврђивање резултата гласања

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Члан 28.
Утврђивање резултата гласања спроводи се
на седници следећим редом:
утврђује се број припремљених гласачких
листића;
утврђује се број одборника који присуствују
седници;
утврђује се број одборника који су гласали;
утврђује се број неупотребљених, а
неуручених гласачких листића, који се
печате у посебан коверат;
отвара се гласачка кутија 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;
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;
са сваког важећег гласачког листића чита се
име кандидата који је добио глас, што се
евидентира на посебном обрасцу,
утврђује се број гласова који је добио сваки
од предложених кандидата.

Члан 31.
За председника Скупштине изабран је
одборник који је добио већину гласова од укупног
броја одборника.
Члан 32.
Ако у првом кругу гласања ни један од
предложених кандидата не добије потребну већину,
у другом кругу гласаће се о два кандидата која су у
претходном кругу имала највећи број гласова.
Ако ни удругом кругу изабран је кандидат
који добије већину гласова од укупног броја
одборника.
Ако ни у другом кругу ни један од
предложених кандидата не добије потребну већину
гласова, поступак кандидовања и избора се
понавља.
Члан 33.
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.
5. Избор заменика председника Скупштине
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Члан 34.
Предлагање и избор заменика председника
Скупштине спроводи се по истом поступку који је
овим Пословником утврђен за избор председника
Скупштине.
6.Постављење секретара и заменика секретара
Скупштине
Члан 35.
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 усмено или у писаном
облику.
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и
презиме кандидата, краћу биографију, образложење
и сагласност кандидата дату у писаном облику.
Члан 36.
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 37.
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 38.
Заменик секретара Скупштине поставља се
на исти начин и под истим условима као и секретар
Скупштине.

IV ИЗБОР
ОРГАНА

Четвртак.18.април.2019.године.
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РАЗРЕШЕЊЕ

ИЗВРШНИХ

1.Избор извршних органа
Члан 39.
Извршне органе Скупштина, по правилу,
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 40.
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 41.
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 42.
Скупштина истовремено и обједињено
одлучује о избору председника општине, заменика
председника општине и чланова Општинског већа.
Члан 43.
Скупштина бира извршне органе општине
непосредном применом поступка који је утврђен
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законом, Статутом и овим Пословником за избор
председника и заменика председника Скупштине.

председника Општине, односно члана Општинског
већа.

Члан 44.
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.

Члан 47.
О поднетој оставци председника општине,
заменика председника општине или члана
Општинског већа се не отвара расправа, већ се
престанак функције због поднете оставке само
констатује, без гласања, тако што то чини
председник Скупштине у име Скупштине.
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.

2.Разрешење и оставка извршних органа
Члан 45.
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.
Разрешењем председника општине престаје
мандат заменика председника општине и
Општинског већа.
Члан 46.
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

V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1. Председник Скупштине
Члан 48.
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
председником општине и Општинским већем, стара
се о благовременом и усклађеном раду радних тела
Скупштине и врши друге послове утврђене законом
и Статутом.
Члан 49.
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.
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Председник Скупштине може бити разрешен
и пре истека времена на које је изабран, на исти
начин на који се бира.
Скупштина је обавезна да се о предлогу за
разрешење председника Скупштине изјасни на
првој наредној седници од дана подношења захтева
за разрешење.
Члан 50.
У случају престанка функције председника
Скупштине пре истека времена на које је изабран,
Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној
седници, започети поступак избора председника
Скупштине, у складу са одредбама Пословника.
У случају из става 1. овог члана, дужност
председника Скупштине, до избора новог, врши
заменик председника Скупштине.
Члан 51.
У случају престанка мандата одборника,
председнику
Скупштине
престаје
функција
председника даном одржавања седнице на којој је
утврђено да му је мандат престао.
2. Заменик председника Скупштине
Члан 52.
Председник Скупштине има заменика који
помаже председнику у обављању послова из његове
надлежности и замењује га у случају његове
одсутности или спречености да обавља своју
дужност.
Члан 53.
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.
3. Секретар Скупштине
Члан 54.
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 стручно мишљење у
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вези примене Пословника и других питања везаних
за рад Скупштине.
Секретар Скупштине одговоран је за
благовремено достављање обавештења, тражених
података, списа и упутстава, када се они односе на
делокруг и рад Скупштине.
Члан 55.
Скупштина може, на 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 56.
Секретар Скупштине може 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.
VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
1. Образовање одборничке групе
Члан 57.
Одборници Скупштине имају право да
образују одборничке групе.
Одборничку групу чине одборници једне
политичке странке, коалиције политичких странака
или групе грађана која има најмање 3 одборника у
Скупштини.
Одборничку групу од најмање 3 одборника
могу удруживањем да образују и одборници
политичких странака, коалиције политичких
странака или групе грађана које имају мање од 3
одборника.
О образовању одборничке групе обавештава
се председник Скупштине, коме се подноси списак
са потписима чланова одборничке групе. На списку
се посебно назначава шеф одборничке групе и
његов заменик.
Одборник може бити члан само једне
одборничке групе.
Одборник који није члан ниједне одборничке
групе,
доставља
обавештење
председнику
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Члан 58.
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 општих аката Скупштине и
предузима и друге активности у складу са овим
Пословником.
2. Шеф одборничке групе
Члан 59.
Одборничку
групу
представља
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
писмено 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.
Члан 60.
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.
У случају да одборник иступа из састава
одборничке групе, о томе писаним путем
обавештава председника Скупштине.
О образовању нове или о промени састава у
постојећим одборничким групама, председник
Скупштине обавештава одборнике на првој
наредној седници.
Члан 61.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе одборничких група обавља
организациона
јединица
Општинске
управе
надлежна за скупштинске послове.
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VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
1. Стална радна тела
Члан 62.
За разматрање појединих питања из
надлежности Скупштине, давање мишљења на
предлоге прописа и одлука 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
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 и 4 члана.
Члан 63.
Чланове сталних радних тела Скупштине
предлажу одборничке групе сразмерно броју
одборника које имају у Скупштини, осим за избор
чланова Одбора за административно-мандатна
питања.
Одборник може бити члан највише два
стална радна тела Скупштине. Чланови Општинског
већа не могу бити чланови радних тела Скупштине.
Поред одборника, чланови сталних радних тела
Скупштине морају 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 64.
О предложеној листи за избор чланова
сталног радног тела Скупштина одлучује у целини,
јавним гласањем.
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 65.
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.
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До избора председника сталног радног тела,
првом седницом председава најстарији одборник,
члан сталног радног тела.
Члан 66.
Председник сталног радног тела организује
рад, сазива и председава седницама сталног радног
тела, формулише закључке и о томе обавештава
председника и секретара Скупштине.
Заменик председника сталног радног тела
замењује председника сталног радног тела у случају
његове одсутности или спречености.
Члан 67.
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.
Члан сталног радног тела разрешен је када за
то гласа већина одборника који присуствују
седници Скупштине.
2. Седнице сталних радних тела
Члан 68.
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 5 дана од
дана подношења захтева.
Ако то не учини председник сталног радног
тела у захтеваном року, седницу сталног радног
тела може сазвати председник Скупштине.
Члан 69.
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
најкасније 48 сати пре одржавања седнице.
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, седница
радног тела може се сазвати и непосредно пре
почетка или у паузи заседања Скупштине, осим у
случају када је на дневном реду седнице радног тела
предлог општег акта.
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Члан 70.
На седницу сталног радног тела обавезно се
позива представник предлагача, као и обрађивача
акта који се на седници разматра.
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, као и Локални омбудсман.
Члан 71.
У извршавању послова из свог делокруга,
радно тело Скупштине може тражити од надлежних
органа и служби податке и информације од значаја
за свој рад.
На предлог Секретара Скупштине, у циљу
боље сарадње и координације и зависно од
сродности тачака дневног реда, два или више
радних тела могу одржати заједничку седницу
радних тела.
Члан 72.
По завршеној седници стално радно тело
подноси Скупштини извештај који садржи
мишљења и предлоге сталног радног тела.
Мишљења и предлоге радних тела
Скупштине потписују председник и записничар.
Стално радно тело одређује известиоца који
на седници Скупштине, по потреби, образлаже
извештај сталног радног тела.
Члан 73.
На захтев појединог члана радног тела,
његово издвојено мишљење изнеће се пред
Скупштину у извештају, односно предлогу тог
радног тела.
Члан радног тела Скупштине који је
издвојио мишљење има право да га образложи пре
отварања расправе на седници Скупштине.
Члан 74.
На седници сталног радног тела води се
записник, у који се обавезно уносе имена
присутних, предлози изнети на седници, ставови
сталног радног тела, резултати сваког гласања,
свако издвојено мишљење, као и известиоци.
Записник са претходне седнице радног тела
усваја се пре преласка на дневни ред.
3.Јавна слушања
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Члан 75.
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 76.
Предлог за организовање јавног слушања
може да поднесе сваки члан сталног радног тела.
Предлог из става 1. овог члана садржи тему
јавног слушања и списак лица која би била позвана.
Одлуку о организовању јавног слушања
доноси стално радно тело.
О одлуци из става 3. овог члана, председник
сталног радног тела обавештава председника
Скупштине.
Председник сталног радног тела на јавно
слушање позива чланове сталног радног тела,
одборнике и друга лица чије је присуство од значаја
за тему јавног слушања.
Позив из става 5. овог члана садржи тему,
време и место одржавања јавног слушања, као и
обавештење о позваним учесницима.
Јавно слушање се одржава без обзира на број
присутних чланова сталног радног тела.
Након јавног слушања, председник сталног
радног тела доставља информацију о јавном
слушању председнику Скупштине, члановима
сталног радног тела и учесницима јавног слушања.
Информација садржи имена учесника на јавном
слушању, кратак преглед излагања, ставова и
предлога изнетих на јавном слушању.
Чланови сталног радног тела и учесници
јавног слушања могу да поднесу писане примедбе
на информацију о јавном слушању председнику
сталног радног тела, који их доставља лицима из
става 8. овог члана.
4.Одбори
Члан 77.
Стална радна тела Скупштине образују се
као одбори. Одбори Скупштине су:
1. Одбор за административно-мандатна питања,
2. Одбор за избор и именовања,
3. Одбор за прописе и управу,

Број -10- Страна-941

4. Одбор за друштвено-економски развој,
привреду и финансије,
5. Одбор за друштвене делатности,
6. Одбор за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности,
7. Одбор за рад и развој месних заједница,
8. Одбор за пољопривреду и развој села,
9. Одбор за заштиту и унапређење животне
средине,
10. Одбор за представке и притужбе,
11. Одбор за награде и признања,
12. Одбор за утврђивање предлога назива улица,
тргова, заселака и делова насељених места,
13. Одбор за односе са верским заједницама,
14. Одбор за борбу против корупције,
15. Одбор за социјална питања.
a) Одбор за административно-мандатна
питања
Члан 78.
Одбор за административно-мандатна питања
припрема и предлаже прописе којима се уређују
питања остваривања права и дужности одборника,
доноси појединачне акте о статусним питањима
одборника и лица која бира, именује и поставља
Скупштина, разматра предлоге за престанак
мандата појединих одборника и о томе подноси
Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем
престанка мандата одборника, разматра извештај
Изборне комисије и уверења о избору одборника и
подноси Скупштини извештај са предлогом за
потврђивање мандата, а разматра и друга питања у
вези са мандатно-имунитетним правима одборника.
Поступку потврђивања мандата одборника,
Одбор ради на начин утврђен овим Пословником за
рад Верификационог одбора на конститутивној
седници Скупштине.
б) Одбор за избор и именовања
Члан 79.
Одбор за избор и именовања припрема
предлоге за избор, именовања, постављења и
разрешења, за које посебним актима није предвиђен
други предлагач.
Одбор припрема предлоге за избор,
именовања, постављења и разрешења чланова
органа и представника Скупштине у органе
одређене законом и Статутом, за које није
предвиђено предлагање од стране других органа.
Одбор одлучује у првом степену о правима
по основу рада лица која бира, именује или
поставља Скупштина, и даје предлоге и мишљења
Скупштини о испуњености услова за спровођење
поступка разрешења тих лица.
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в) Одбор за прописе и управу
Члан 80.
Одбор за прописе и управу разматра
усклађеност предлога одлука и других општих аката
које усваја Скупштина са Уставом, законом,
Статутом и другим прописима и даје своје предлоге
и мишљења Скупштини.
Одбор прати стање у области нормативне
делатности Скупштине и указује на потребу
доношења, односно усаглашавања одлука и других
општих аката, утврђујед)
пречишћене текстове одлука
и других прописа Скупштине, разматра и утврђује
предлоге аутентичног тумачења прописа чији је
доносилац Скупштина.
Одбор даје мишљење о предлогу Статута,
његовој измени и допуни. Одбор прати спровођење
Статута и даје предлог аутентичног тумачења
његових одредби, а разматра и питања везана за
промену статута предузећа, установа и других
организација чији је оснивач Општина и о томе
доставља Скупштини своје мишљење.
Овај Одбор утврђује предлог Пословника о
раду Скупштине, односно предлог о измени и
допуни овог акта.
Одбор, у складу са законом, утврђује
предлог мишљења или одговора Уставном суду
Републике Србије у поступку за оцену уставности,
односно законитости Статута, одлука и других
општих аката које је донела Скупштина
Одбор разматра остваривање система
локалне самоуправе у Општини, остваривање
послова државне управе које Република повери
Општини, разматра питања организације рада
управе и даје мишљење о предлогу Одлуке о
организацији Општинске управе, разматра питања
међуопштинске сарадње и подноси предлоге
надлежном органу за успостављање, одржавање и
даље развијање односа и веза Општине са другим
општинама и градовима у земљи и иностранству,
питања остваривања слобода, права и дужности
грађана, као и друга питања из области локалне
самоуправе и управе.
г) Одбор за друштвено-економски развој,
привреду и финансије
Члан 81.
Одбор за друштвено-економски развој,
привреду и финансије разматра и даје мишљење на
предлог програма развоја Општине и појединих
делатности и предлаже мере за његово спровођење,
разматра стратешке планове и друга документа од
значаја за економски развој Општине, разматра
предлоге одлука из области привреде, занатства,
туризма, угоститељства и трговине.

Четвртак.18.април.2019.године.

Одбор разматра предлоге одлука и других
општих аката који се односе на финансирање
послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне
приходе, програме развоја делатности за које је
надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном
рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и
друга економско-финансијска питања, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљења о предлозима других овлашћених
предлагача.
д) Одбор за друштвене делатности
Члан 82.
Одбор за друштвене делатности разматра
годишње програме и извештаје о раду установа чији
је оснивач Општина из области основног и средњег
образовања, културе, спорта, здравства, друштвене
бриге о деци, социјалне заштите, информисања,
разматра питања и проблеме у областима
уметничког стваралаштва, бриге о младима,
малолетничке деликвенције, бриге о особама са
посебним потребама, родне равноправности и
једнаких могућности за све, заштите породице и
слично.
Одбор разматра предлог буџета Општине,
посебно у делу који се односи на финансирање
програма друштвених делатности, а своје
мишљење, ставове, закључке и сугестије доставља
Скупштини ради доношења одговарајућих одлука.
Одбор је дужан да разматра евентуалне
приговоре установа чије програме финансира
Општина из свог буџета, а који се односе на
реализацију усвојеног програма и финансијског
плана одређене делатности, установе или
организације, и да о томе обавести Скупштину.
ђ) Одбор за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности
Члан 83.
Одбор за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности разматра питања из
области
урбанизма,
стамбено-комуналних
делатности и уређивања грађевинског земљишта,
предлаже Скупштини доношење одговарајућих
одлука и других општих аката који се односе на
обављање и развој комуналних делатности,
уређивање грађевинског земљишта, стамбену
изградњу и стамбене односе, просторног планирања
и урбанизма на територији Општине, јавни градски
и приградски превоз путника (линијски и
ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење
локалних и некатегорисаних путева и улица, као и
друга питања из ове области, као и давање

Четвртак,18.април.2019.године.
мишљења о
предлагача.

предлозима

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

других

Број -10- Страна-943

овлашћених

о томе обавештава Скупштину, односно орган који
је уступио представку.

е) Одбор за рад и развој месних заједница
Члан 84.
Одбор за рад и развој месних заједница
разматра питања образовања месних заједница и
усклађивања односа у месним заједницама,
подстиче развој инфраструктуре на подручју месних
заједница, контролише и подстиче рад месних
заједница, разматра и друга питања од интереса за
грађане
у месним
заједницама,
предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљење о предлозима других овлашћених
предлагача.
ж) Одбор за пољопривреду и развој села
Члан 85.
Одбор за пољопривреду и развој села
разматра питања из области развоја и планирања,
усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и
уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства
и водопривреде, предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима
других овлашћених предлагача.

ј) Одбор за награде и признања
Члан 88.
Одбор за награде и признања разматра
предлоге за награде, похвале и друга општинска
признања, стара се о њиховом уручењу, обезбеђује
одговарајући публицитет у средствима јавног
информисања или на други одговарајући начин,
врши друге послове који се односе на награде и
признања које додељује Скупштина, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљење о предлозима других овлашћених
предлагача.

з) Одбор за пољопривреду и развој села
Члан 86.
Одбор за заштиту и унапређење животне
средине прати и разматра питања везана за
екологију, заштиту и унапређење животне средине,
ваздуха, природе и природних добара, заштиту од
буке и прати активности на спречавању и
отклањању штетних последица које угрожавају
животну средину, предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима
других овлашћених предлагача.
и) Одбор за представке и притужбе
Члан 87.
Одбор за представке и притужбе разматра
представке и притужбе које грађани упућују
Скупштини, председнику општине и Општинском
већу, као и представке уступљене од стране
републичких органа, испитује њихову основаност,
предлаже Скупштини доношење одговарајуће
одлуке и мере које треба предузети у циљу
отклањања утврђених неправилности у раду органа
Општине, о чему обавештава подносиоце.
У поступку разматрања представки и
притужби, овај Одбор прибавља извештаје од
органа и организација на које се наведени поднесци
односе, у року који сам одређује.
Ако орган или организација из става 2. овог
члана не доставе извештај у одређеном року, Одбор

к) Одбор за утврђивање предлога назива
улица, тргова, заселака и делова насељених
места
Члан 89.
Одбор за утврђивање предлога назива
улица, тргова, заселака и делова насељених места,
утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и
делова насељених места на територији Општине,
предлаже Скупштини доношење одговарајућих
одлука и даје мишљење о предлозима других
овлашћених предлагача.
л) Одбор за односе са верским заједницама
Члан 90.
Одбор за односе са верским заједницама
прати и разматра питања односа и сарадње
Скупштине са верским заједницама, помаже им у
решавању проблема на које наилазе, стара се о
стварању и очувању добрих међуконфесионалних
односа, међусобног уважавања и верске и
међунационалне толеранције, врши друге послове
из области односа са верским заједницама,
предлаже Скупштини доношење одговарајућих
одлука које се односе на верске заједнице и даје
мишљења о предлозима других овлашћених
предлагача.
љ) Одбор за борбу против корупције
Члан 91.
Одбор за борбу против корупције врши
анализу појавних облика корупције на локалном
нивоу, разматра и даје Скупштини мишљење на
предлог Локалног акционог плана за борбу против
корупције (у даљем тексту: ЛАП), активно
учествује у едукацији о антикорупцијским
механизмима, начину и значају надзора над
спровођењем ЛАП-а, помаже у спровођењу
кампања за информисање грађана о механизмима
ЛАП-а, прати и разматра стање и појаву корупције у
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свим областима друштвеног живота и сагледава
активности у борби против корупције, предлаже
Скупштини мере које треба предузети, прати
њихово спровођење и даје иницијативе за доношење
одговарајућих аката и мера у овој области, како би
органи Општине и носиоци јавних овлашћења на
локалном нивоу своја овлашћења вршили у складу
са начелима владавине права, нулте толеранције на
корупцију,
одговорности,
ефикасности
и
транспарентности.

младе, у циљу стварања услова за квалитетнији
живот младих и њихово активно учешће у
савременим токовима развоја друштва.
Савет има председника и 6 чланова, с тим
што најмање 1/2 чланова Савета морају бити
старости од 15 до 30 година.
Актом о образовању Савета уређује се
састав, надлежност, начин рада, права и дужности
председника и чланова Савета и друга питања од
значаја за рад Савета, у складу са законом.

Одбор за социјална питања
Члан 92.
Одбор за социјална питања разматра питања
из области социјалне политике и социјалне
сигурности грађана, ради реализације својих
задатака остварује тесну сарадњу са институцијама
из области социјалне заштите, предлаже Скупштини
доношење одговарајућих одлука и мера за
превазилажење проблема.

б) Комисија за родну равноправност
Члан 95.
Комисија за родну равноправност разматра
предлоге одлука и других општих аката које доноси
Скупштина са становишта унапређивања родне
равноправности, сагледава резултате вођења
политике и извршавања аката Скупштине од стране
извршних органа Општине и других органа и
функционера одговорних Скупштини у погледу
поштовања родне равноправности, посебно оних
којима се остварује политика једнаких могућносати
на нивоу Општине, разматра локалне акционе
планове из области родне равноправности и
примене стандарда о равномерној заступљености
жена и мушкараца на местима одлучивања у јавном
и политичком животу Општине.
Комисија има председника и 6 чланова, с
тим да најмање 4 члана Комисије морају бити
припадници мање заступљеног пола.
Актом о образовању Комисије уређује се
састав, надлежност, начин рада, права и дужности
председника и чланова Комисије и друга питања од
значаја за рад Комисије, у складу са законом.

5. Посебна стална радна тела
Члан 93.
Поред сталних радних тела предвиђених
овим Пословником, Скупштина оснива посебна
стална радна тела Скупштине, у складу са законом
и Статутом, и то:
1. Савет за младе,
2. Комисија за родну равноправност,
3. Савет за здравље,
4. Савет за праћење примене Етичког кодекса,
5. Кориснички савет јавних служби.
Поред одборника, чланови посебних сталних
радних тела Скупштине морају бити и грађани,
стручњаци за поједине области, с тим да њихов број
може бити и већи од броја чланова који су
одборници.
а) Савет за младе
Члан 94.
Савет за младе разматра питања у вези са
унапређивањем положаја младих, даје мишљења на
предлоге одлука и других општих аката које доноси
Скупштина у областима од значаја за младе,
иницира припрему пројеката и учешће Општине у
пројектима и програмима за унапређење положаја
младих, подстиче сарадњу Општине и омладинских
организација и удружења и даје подршку
реализацији њихових активности, даје мишљење о
предлозима пројеката од значаја за младе који се
делимично или у целини финансирају из буџета
Општине и прати њихово остваривање, иницира и
учествује у изради стратегије и локалних акционих
планова из области положаја младих, прати њихово
остваривање, као и друге послове од интереса за

в) Савет за здравље
Члан 96.
Савет за здравље разматра питања и
предлоге из области примарне здравствене заштите,
као и из области развоја и унапређивања
здравствених услуга у оквиру надлежности
Општине и предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и мера ради спровођења
друштвене бриге за здравље, обезбеђивање услова
за обављање делатности здравствене установе,
планирања и спровођења програма у области
здравља и подизање свести о томе да је здравље
врхунска вредност.
Савет за здравље обавља и одређене задатке
из области заштите права пацијената, и то:
- разматра приговоре о повреди појединачних права
пацијената на основу достављених и прикупљених
доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца
приговора и директора здравствене установе,
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односно оснивача приватне праксе на коју се
приговор односи и даје одговарујуће препоруке;
-разматра извештаје Заштитника права пацијената,
прати остваривање права пацијената на територији
Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију
права пацијената;
-подноси Скупштини, као и министарству
надлежном за послове здравља, годишњи
извештај о свом раду и о предузетим мерама за
заштиту права пацијената.
Савет има председника и 6 чланова.
Актом о образовању Савета уређује се
састав, надлежност, начин рада, права и дужности
председника и чланова Савета и друга питања од
значаја за рад Савета, у складу са законом.
г) Савет за праћење примене Етичког
кодекса
Члан 97
Савет за праћење примене Етичког кодекса
прати примену Етичког кодекса понашања
функционера локалне самоуправе у Србији, пружа
објашњења и даје мишљења у вези са његовом
садржином, прати да ли се функционери Општине
придржавају одредаба Етичког кодекса, анализира
догађаје и појаве од значаја за успешну примену
Етичког кодекса, промовише његову примену преко
средстава јавног информисања и даје препоруке
функционерима, грађанима и медијима.
Савет за праћење примене Етичког кодекса
даје савете и смернице у вези са пријављивањем
приватног интереса одборника, води евиденцију о
пријавама приватног интереса, прати извршавање
обавезе
пријављивања
приватних
интереса
одборника и о томе сачињава извештај.
Савет има председника и 6 чланова.
Актом о образовању Савета уређује се
састав, надлежност, начин рада, правадужности
председника и чланова Савета и друга питања од
значаја за рад Савета, у складу са законом.
д) Кориснички савет јавних служби
Члан 98.
Кориснички савет јавних служби разматра
планове, програме и извештаје јавних служби, а
нарочито остварени ниви обима и квалитета услуга
јавних служби, цене комуналних услуга, односно
висину накнади за услуге јавних служби и о свом
ставу извештава Скупштину и јавност.
Кориснички савет има председника и 6
чланова.
Актом о образовању Корисничког савета
уређује се састав, надлежност, начин рада, права и
дужности председника и чланова Корисничког

Број -10- Страна-945

савета и друга питања од значаја његов за рад, у
складу са законом.
6.Повремена радна тела
Члан 99.
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 100.
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.
7.Анкетни одбор
Члан 101.
Скупштина може из реда одборника
образовати анкетни одбор ради сагледавања стања у
одређеној области и утврђивања чињеница о
појединим појавама или догађајима.
Скупштина обавезно образује анкетни одбор
ако то затражи најмање 1/3 одборника.
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,
достављају истините изјаве, податке, исправе и
обавештења у раду анкетног одбора.
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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 СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
1. Припремање и сазивање седнице
Члан 102.
Скупштина ради и одлучује у седницама.
Седнице Скупштине могу бити:
▪ редовне, које се одржавају по потреби, а обавезно
једном у 3 месеца;
▪ свечана седница, која се одржава поводом 15
септембра- Празника дана ослобођења општине
Трговиште у 2. Светском рату и дана општине.
Члан 103.
Седнице Скупштине одржавају се по
правилу радним даном.
Редовна седница започиње у време које
одређује председник скупштине, а завршава се у
18,00 сати
На предлог председника Скупштине или
шефа одборничке групе, Скупштина
може продужити рад и после 18,00 сати.предлогу за
продужење Скупштина се изјашњава одмах по
његовом изношењу, а предлог је прихваћен ако је за
њега гласала већина од присутних одборника.
Члан 104.
О припремању седница Скупштине стара се
председник Скупштине, уз помоћ секретара
Скупштине, који се стара о обављању стручних
послова у вези са сазивањем и одржавањем седница.
Пре заказивања седнице Скупштине,
председник Скупштине може да сазове заједнички
састанак са шефовима одборничких група ради
упознавања и договора о предложеном дневном
реду и раду на седници Скупштине. На састанак се
могу позвати и одборници који не припадају ни
једној одборничкој групи.
2. Предлог дневног реда
Члан 105.
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, Статутом и одлукама Скупштине.
У дневни ред седнице могу се уврстити само
предлози, који су сачињени у складу са одредбама

Четвртак.18.април.2019.године.

овог Пословника и који су председнику Скупштине
достављени најкасније 10 дана пре дана одржавања
седнице.
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 106.
Материјали из члана 105. овог Пословника,
који се као предлози упућују председнику
Скупштине ради увршћивања у дневни ред седнице,
достављају се у писаној форми, у 2 примерка са
образложењем, или у електронском облику.
Предлог општег акта подноси се у облику у
коме га Скупштина доноси, са образложењем
сачињеним у складу са одредбама члана 159. овог
Пословника.
Предлог појединачног акта подноси се у
облику у коме га Скупштина доноси, са
образложењем.
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.
Члан 107.
У предлог дневног реда седнице Скупштине
могу се уврстити само они предлози аката који су
припремљени у складу са Статутом и овим
Пословником.
Члан 108.
Председник Скупштине се стара да
материјали који су увршћени у предлог дневног
реда седнице, као и материјали који су у складу са
одредбама овог Пословника упућени као предлози
за измену и допуну предложеног дневног реда,
изузев предлога за допуну дневног реда по хитном
поступку, буду разматрани на надлежном радном
телу Скупштине.
Члан 109.
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
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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
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, који
предлаже дневни ред седнице, а седницом
председава одборник кога одреди подносилац
захтева.
Члан 110.
Председник Скупштине писаним путем
одређује дан и час одржавања седнице Скупштине,
са предлогом дневног реда, најмање 7 дана пре дана
за који се сазива седница.
Члан 111.
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 оправдвају
хитност сазивања, као и образложење последице
које би наступиле њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице
Скупштине из става 1. овог члана не односи се на
сазивање седнице Скупштине у условима
проглашене ванредне ситуације.
3.Позив за седницу
Члан 112.
Седнице Скупштине сазивају се писаним или
електронским путем.
Позив за седницу обавезно садржи: место и
време одржавања седнице, предлог дневног реда,
потпис председника, односно сазивача из члана 109.
овог Пословника и печат Скупштине.
Позив и материјал за седницу обавезно се
доставља свим одборницима, председнику општине,
заменику
председника
општине,
члановима
Општинског већа, помоћницима председника
општине, Локалном омбудсману, начелнику
Општинске управе, заменику начелника Општинске
управе,
руководиоцима
унутрашњих
организационих јединица Општинске управе и
представницима средстава јавног информисања.
Члан 113.
Уз позив за седницу одборницима се
обавезно доставља материјал који се односи на
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предложени дневни ред и извод из записника са
предходне седнице.
Материјал за седницу, као и извод из
записника са претходне седнице може се
одборницима доставити у електронском облику, по
претходном договору са шефовима одборничких
група или са појединим одборницима.
Изузетно, у ситуацијама које оправдавају
хитност у сазивању седнице Скупштине, сагласно
члану 111. овог Пословника, материјал који се
односи на предложени дневни ред и извод из
записника са предходне седнице може се
одборницима доставити и на самој седници
Скупштине, пре утврђивања дневног реда седнице,
у ком случају је председник Скупштине дужан да
образложи разлоге за такво поступање.
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 најкасније на 5
дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а
када је то технички могуће, овакав материјал се
може одборницима доставити у електронској
форми.
Промене предложеног дневног реда
Члан 114.
На предложени дневни ред седнице
Скупштине, овлашћени предлагачи из члана 105.
став 2. Пословника, могу предлагати измене и
допуне предложеног дневног реда.
Предлози се достављају председнику
Скупштине, у писаној форми, непосредно на
писарници Општинске управе.
Предлози
за
допуну
дневног
реда
предлозима материјала који су, по одредбама овог
Пословника, испунили услове да се уврсте у дневни
ред, достављају се најкасније 72 сата пре одређеног
сата почетка седнице Скупштине, а предлози који се
односе на избор, именовања, постављење,
разрешења и престанак функције, спајање расправе
и промену редоследа тачака, достављају се
најкасније 24 сата пре одређеног сата 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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Члан 115.
Предлог за повлачење поједине тачке
дневног реда може поднети само њен предлагач.
Предлог за повлачење из става 1. овог члана
може се поднети писаним путем председнику
Скупштине, или усмено на седници Скупштине, све
до закључења расправе по тој тачки дневног реда.
О предлогу за повлачење поједине тачке
дневног реда Скупштина се не изјашњава, већ
председник Скупштине о томе само обавештава
одборнике и констатује повлачење.
Члан 116.
О предлозима за измене и допуне предложеног
дневног реда не отвара се расправа, a само их
предлагач може образлагати, најдуже 3 минута.
4. Отварање седнице и учешће на седници
Члан 117.
Седницом
Скупштине
председава
председник Скупштине, кога у случају одсутности
или спречености замењује заменик председника
Скупштине.
Члан 118.
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 119.
Седници Скупштине присуствују позвана
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другим питањима, уколико оцени да за тим има
потребе.
6. Кворум
Члан 121.
По отварању седнице, пре утврђивања
дневног реда, председник Скупштине, на основу
извештаја секретара Скупштине, 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 се утврди да седници није присутна
потребна већина одборника за рад Скупштине,
односно да нема кворума, председник Скупштине
одлаже почетак седнице док се кворум не обезбеди,
а најдуже 2 сата.
Ако се утврди да ни после одлагања седници
није присутна потребна већина одборника,
председник одлаже седницу за одговарајући дан и
сат.
Члан 122.
Скупштина заседа, расправља и одлучује
уколико седници присуствује већина од укупног
броја одборника.
Ако председник Скупштине у току седнице
пре гласања посумња да седници не присуствује
већина одборника, наложиће прозивање или
пребројавање. Прозивка или пребројавање пре
гласања извршиће се и кад то затражи неки од
одборника. Прозивање на седници врши секретар
Скупштине.

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
државнигх
органа,
представници верских заједница и друга лица за
која председник Скупштине процени да је потребно
њихово присуство или учешће у раду седнице, о
чијем учешћу ће се изјаснити Скупштина.
Члан 120.
На почетку рада, председник Скупштине
обавештава Скупштину о одборницима који су
спречени да присуствују седници Скупштине, као и
о томе ко је позван на седницу.
Истовремено, председник Скупштине даје
потребна објашњења у вези са радом на седници и

7.Ток седнице
Члан 123.
Пре утврђивања дневног реда усваја се
записник са претходне седнице Скупштине.
О примедбама на записник Скупштина
одлучује без расправе.
Члан 124.
Скупштина одлучује посебно о сваком
предлогу за измену и допуну предложеног дневног
реда, следећим редоследом предлога:
• за хитан поступак;
• за измену дневног реда;
• за допуну дневног реда;
• за промену редоследа појединих тачака;
• за спајање расправе.
Члан 125.
Нове тачке које су унете у дневни ред на
основу предлога за допуну дневног реда, предлога
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за спајање расправе или предлога за хитан
поступак, увршћују се у дневни ред по редоследу
предлагања, осим ако је предлагач или председник
Скупштине предложио други редослед разматрања,
о чему се Скупштина изјашњава без претреса.
Члан 126.
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.
8.Расправа
Члан 127.
По одлучивању о дневном реду у целини,
председник Скупштине отвара 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 128.
Одборници
су
дужни
да
поштују
достојанство Скупштине и одредбе Етичког
кодекса.
Одборници су дужни да се једни другима
обраћају са уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих
израза, као ни изношење чињеница и оцена које се
односе на приватни живот других лица.
Члан 129.
Нико не сме прићи говорници док му
председник Скупштине то не дозволи. Нико не
може да говори на седници Скупштине пре него
што затражи и добије реч од председника
Скупштине.
Члан 130.
Пријава за реч подноси се председнику чим
расправа почне и може се поднети све до закључења
расправе по тачки дневног реда за коју се говорник
пријављује, у усменој или писаној форми.
Председник
Скупштине
даје
реч
говорницима по редоследу пријаве, осим
председнику општине и заменику председника
општине, којима даје реч одмах пошто је затраже.
Члан 131.
На седници Скупштине има право да говори
сваки одборник, председник општине, заменик
председника општине и члан Општинског већа, као
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и руководиоци органа Општине, у складу са
одредбама овог Пословника.
Предлагач, односно представник предлагача,
има право да говори 15 минута и то 5 минута одмах
по отварању расправе по тачки дневног реда чији је
предлагач, односно представник предлагача,
односно известилац, као и да буде последњи
говорник пре закључења расправе по тој тачки, у
трајању од 10 минута.
Уколико предлагач, у складу са одредбама
овог Пословника, одреди више од једног лица за
представника предлагача, време за њихово укупно
излагање не може бити дуже од времена утврђеног
ставом 2. овог члана.
Шеф сваке одборничке групе, председник
општине, заменик председника општине и члан
Општинског већа, има право да говори укупно 10
минута по свакој тачки дневног реда.
Говор одборника у расправи по тачки
дневног реда може трајати до 5 минута, с тим што
одборник о истом питању може добити реч само
једанпут.
Скупштина може да одлучи да по одређеним
питањима говори представник појединих предузећа,
установа и других облика организовања, као и
поједини грађани, највише до 5 минута.
Изузетно,
на
предлог
председника
Скупштине, Скупштина може да одлучи да време
трајања говора појединих представника из става 6.
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 132.
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
излагањем
предлагача, уколико предлагач то право жели да
искористи.
Кад се закључи расправа о одређеном
питању, не може се поново отварати.
Члан 133.
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.
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За време говора одборника или других
учесника у расправи није дозвољено добацивање,
односно ометање говорника.
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 134.
Председник Скупштине, када председава
седницом Скупштине, ако жели да учествује у
расправи, препушта председавање заменику
председника Скупштине.
9.Реплика
Члан 135.
Уколико се говорник у свом излагању на
седници Скупштине увредљиво изрази
о
одборнику, односно другом позваном лицу на
седници, 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, односно друго позвано
лице на кога се излагање односи, има право на
реплику.
Уколико се увредљиви изрази односе на
одборничку групу, односно политичку странку чији
одборници чине неку од одборничких група, у име
одборничке групе право на реплику има шеф
одборничке групе.
Постојање основа за реплику процењује
председник Скупштине.
Председник Скупштине може ускратити
право на реплику, уколико оцени да нису испуњени
услови из става 1. и 2. овог члана.
Уколико председник Скупштине процени
постојање основа за реплику, лицима из става 1. и 2.
овог члана даје реч чим је затраже.
Реплика не може трајати дуже од 3 минута.
Није дозвољена реплика на реплику.
Члан 136.
Уколико одборник, шеф одборничке групе,
односно друго позвано лице при коришћењу права
на реплику, увреди одборника, друго позвано лице
или одборничку групу на начин утврђен чланом
135. овог Пословника, председник Скупштине ће га
опоменути, а уколико након опомене настави са
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повредама из члана 135. овог Пословника,
председник Скупштине ће му одузети реч.
10. Повреда Пословника
Члан 137.
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
одборнике да одлуче о изреченој повреди наведеног
члана овог Пословника.
11. Одлагање, прекид и паузе у току седнице
Члан 138.
Председник Скупштине може одложити
седницу Скупштине када утврди недостатак
потребне већине одборника за почетак седнице
Скупштине, док се кворум не обезбеди, а најдуже 2
за сата.
Ако се утврди да ни после одлагања у
случају из става 1. овог члана, седници није
присутна потребна већина одборника, председник
Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан и
сат.
У случају из става 2. овог члана председник
Скупштине обавестиће одборнике и друга лица која
су по одредбама овог Пословника позвана, о
почетку седнице која је одложена, у складу са
одредбама овог Пословника.
Члан 139.
Седница Скупштине може се одложити и
када услед обимности дневног реда или из других
разлога, не може да се заврши расправа или
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одлучивање по свим тачкама дневног реда у
заказани дан, у случајевима који онемогућавају рад
Скупштине, као и из других оправданих разлога.
У случајевима из става 1. овог члана,
председник Скупштине или шеф одборничке групе
могу предложити да се седница Скупштине одложи.
О одлагању седнице Скупштине у случају из
става 1. овог члана, Скупштина одлучује већином
гласова присутних одборника, одмах по изношењу
предлога.
Члан 140.
Председник Скупштине одређује прекид
седнице Скупштине у случајевима настанка
инцидентних околности због којих Скупштина не
може да настави рад.
О дану и часу наставка прекинуте седнице из
става 1. овог члана, председник Скупштине
обавештава одборнике одмах по прекиду седнице
или накнадно, писаним путем.
Наставак седнице почиње тачком дневног
реда код које је прекид и наступио.
Члан 141.
Председник Скупштине може да одреди
паузу у раду Скупштине и утврђује трајање паузе.
У току седнице Скупштине, председник
Скупштине може одредити паузу седнице, не дужу
од 20 минута, како би одржао заједнички састанак
са
шефовима
одборничких
група
ради
усаглашавања ставова о одређеним тачкама дневног
реда, као и ради обезбеђивања нормалног рада и
одлучивања у Скупштини. О резултатима
усаглашавања председник Скупштине обавезно
извештава одборнике у наставку седнице
Скупштине.
Скупштина може на предлог председника
Скупштине или на предлог шефа одборничке групе,
да одлучи да ради без паузе, о чему одлучује одмах
по изношењу предлога.
12. Одржавање реда на седници
Члан 142.
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.

▪
▪

▪
▪
▪
▪
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Члан 143.
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 144.
Мера одузимања речи изриче се одборнику
коме је претходно изречена опомена, а који и после
тога чини повреду из члана 143. 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 145.
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 143. 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.
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
физичко-техничког обезбеђења овлашћеној за
одржавање реда у згради коју користе органи
Општине, да тог одборника удаљи са седнице и
одредиће прекид до извршења мере удаљења.
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Одборник коме је изречена мера удаљења са
седнице нема право на накнаду трошкова насталих
вршењем одборничке дужности из члана 197. овог
Пословника, за седницу на којој је мера изречена.
Члан 146.
Ако председник Скупштине редовним
мерама не може да одржи ред на седници, одредиће
прекид у трајању потребном да се успостави ред.
Члан 147.
Мере опомене, одузимања речи и удаљења
са седнице примењују се за седницу Скупштине на
којој су изречене.
Члан 148.
У просторији у којој се одржава седница
Скупштине забрањено је уношење оружја,
коришћење мобилних телефона 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.
13. Одлучивање
Члан 149.
По закључивању расправе по тачки
утврђеног дневног реда, Скупштина прелази на
одлучивање.
Члан 150.
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. одлучује о сарадњи и удруживању са другим
јединицама локалне самоуправе и о сарадњи
са јединицама локалне самоуправе у другим
државама;
8. одлучује о образовању, подручју за које се
образује, промени подручја и укидању месних
заједница и других облика месне самоуправе;
9. одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених
места;
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10. утврђује празник Општине;
11. одлучује о додели звања „почасни грађанин
“Општине;
12. усваја Етички кодекс и
13. одлучује и у другим случајевима утврђеним
законом и Статутом.
Члан 151.
Скупштина одлучује гласањем одборника,
на начин, по поступку и већином утврђеном
законом, Статутом, одлукама Скупштине и овим
Пословником.
Гласање на седници Скупштине је јавно,
осим када је законом, Статутом или овим
Пословником уређено другачије.
Одборници гласају изјашњавањем "за"
предлог или "против" предлога или се уздржавају
од гласања.
Гласање се врши дизањем руке.
Председник Скупштине прво позива да се
изјасне одборници који гласају "за", затим они који
гласају "против" а потом они који се уздржавају од
гласања.
Члан 152.
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", или "уздржан".
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 153.
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,
Статутом
или
одлуком
Скупштине утврђена већина за њено доношење.
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Члан 154.
Седницу Скупштине закључује председник
Скупштине после спроведеног одлучивања по
дневном реду.
14. Записник
Члан 155.
О раду на седници Скупштине води се
записник.
Ток седнице Скупштине бележи се тонским
или дигиталним записом и трајно се
чува.
Са седнице се прави извод из записника који
се доставља одборницима уз позив за наредну
седницу.
Извод из записника обавезно садржи: време
и место одржавања седнице, имена председавајућег
и секретара, имена оправдано и неоправдано
одсутних одборника, кратак ток седнице са
назнаком питања о којима се расправљало и
одлучивало и именима говорника, резултат гласања
о појединим питањима, име и презиме одборника
који је издвојио мишљење (уколико је одборник
захтевао да се издвајање мишљења унесе у
записник) и назив свих аката донетих на седници.
Извод из записника потписују председник и
секретар Скупштине.
IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И
ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ
1.Акта Скупштине и поступак предлагања аката
Члан 156.
Скупштина као основни правни акт доноси
Статут.
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 157.
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.
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Члан 158.
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.
Члан 159.
Овлашћени предлагач акта из члана 158.
овог Пословника подноси предлог акта у облику у
коме се акт доноси, са образложењем.
Образложење би требало да садржи урађену
анализу ефеката прописа, а у сваком случају оно
мора да садржи:
• правни основ;
• разлоге за доношење акта;
• објашњење циља који се доношењем акта жели
постићи;
• објашњење
основних правних института и
образложење конкретних решења;
• процену износа финансијских средстава потребних
за спровођење акта;
• преглед одредаба одлуке које се мењају, односно
допуњују, ако се предлаже одлука
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
разлога због којих поједини предлози или сугестије
нису прихваћени.
Предлог акта из става 3. овог члана
објављује се на званичној интернет презентацији
Општине најкасније 8 дана пре разматрања на
седници Скупштине.
Члан 160.
Предлог акта који је упућен Скупштини,
председник Скупштине одмах по пријему обавезно
доставља надлежним одборима и Општинском већу,
ако Општинско веће није предлагач.
Ако предлог акта није припремљен у складу
са овим Пословником, председник Скупштине
затражиће од предлагача да предлог акта усклади са
одредбама овог Пословника, при чему ће прецизно
навести у чему се састоји та неусклађеност.
Предлагач акта може у року од 15 дана да
поднесе предлог акта усклађен са одредбама овог
Пословника.
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Уколико предлагач не усклади предлог акта
у складу са ставом 1. и 2. овог члана, предлог акта
сматра се повученим.

Подносилац амандмана не може да сам или
заједно са другим одборницима, поднесе више
амандмана на исти члан предлога акта.

Члан 161.
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 овим Пословником
утврђено да се морају уврстити у предлог дневног
реда прве наредне седнице.

Члан 165.
Поднете амандмане председник Скупштине
упућује предлагачу акта, надлежним одборима и
Општинском већу ако оно није предлагач акта.
Амандмане које Одбор за прописе и управу
одбаци као неблаговремене, непотпуне, супротне
закону, увредљиве или упућене супротно одредбама
овог Пословника, не могу бити предмет расправе,
ни одлучивања на седници Скупштине.
О амандманима из става 2. овог члана Одбор
сачињава посебан извештај и доставља га
Скупштини.

Члан 162.
Предлог акта, пре разматрања у Скупштини,
обавезно разматрају надлежни одбори и Општинско
веће, ако Општинско веће није предлагач аката.
Надлежни одбори и Општинско веће, ако
није предлагач акта, у својим извештајима, могу
предложити Скупштини да прихвати или не
прихвати предлог акта.
Уколико надлежни одбори и Општинско
веће предложе прихватање акта, дужни су да наведу
да ли акт прихватају у целини или са изменама које
предлажу у форми амандмана.
2. Амандман
Члан 163.
Амандман - предлог за промену члана
предлога општег акта, могу поднети Општинско
веће, одборничка група, одборник и радна тела
Скупштине.
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 општег
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 предлагач акта га може одмах прихватити у ком
случају постаје саставни део општег акта.
Члан 164.
Амандман
се
подноси
председнику
Скупштине у писаном облику, са образложењем,
почев од дана достављања предлога акта, а
најкасније 24 сати пре сата одређеног за одржавање
седнице за коју је предложено разматрање тог
предлога акта.

Члан 166.
Предлагач акта, надлежни одбори и
Општинско веће, дужни су да, пре седнице
Скупштине, размотре амандмане који су поднети на
предлог акта и да Скупштину обавесте за које
амандмане предлажу да их Скупштина прихвати, а
за које да их одбије.
Члан 167.
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 168.
О поднетом амандману отвара се расправа.
Излагање о поднетом амандману не може
трајати дуже од 3 минута.
Члан 169.
Скупштина
одлучује
о
поднетим
амандманима по редоследу чланова предлога
општег 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 одборници гласају "за",
"против" или се уздржавају од гласања.
О амандманима на акт се одлучује истом
већином гласова која је потребна за доношење акта.
3.Доношење аката по хитном поступку
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Члан 170.
Акт се изузетно може донети и по хитном
поступку.
Ако за доношење појединог акта 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, предлог акта може се изнети Скупштини
на разматрање и одлучивање без претходног
разматрања у радним телима Скупштине.
Предлагач акта је дужан да у писаном
образложењу предлога акта наведе разлоге или
последице које би настале због недоношења овог
акта по хитном поступку.
Члан 171.
Предлог акта за чије се доношење предлаже
хитни поступак може се ставити на дневни ред
седнице Скупштине ако је поднет најкасније до
утврђивања дневног реда те седнице.
Члан 172.
Предлог да се акт донесе по хитном
поступку Скупштини могу поднети Општинско веће
или 1/3 одборника.
Предлог се подноси председнику Скупштине
у писаној форми, са образложењем. Скупштина се
одмах изјашњава о томе да ли прихвата предлог.
Ако Скупштина прихвати предлог да се акт
донесе по хитном поступку, тај предлог постаје
прва тачка дневног реда.
Предлог акта, који је предмет разматрања,
расправе и одлучивања на седници Скупштине
заказаној по хитном поступку, не разматрају
надлежни одбори.
Члан 173.
4.1. предлогу акта посебно се изјашњава
Општинско веће, у писаној или усменој форми,
уколико оно није предлагач акта.
Амандман на предлог акта који се доноси по
хитном поступку може бити дат у писаној или
усменој форми до закључивања расправе по тој
тачки дневног реда.
4.2. амандману из става 3. овог члана
Скупштина одлучује без изјашњавања надлежних
одбора.
4. Поступак за доношење појединачних аката по
скраћеном поступку
Члан 174.
У
скраћеном
поступку
Скупштина
одлучује без претходне расправе.
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Члан 175.
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".
Члан 176.
У материјалу који се одборницима
доставља уз позив за седницу, мора се у прописаној
форми доставити предлог акта о коме се одлучује
по скраћеном поступку, и образложење предлога.
5. Израда, потписивање и објављивање аката
Члан 177.
Акта Скупштине израђују се на основу
изворника записника о раду седнице на којој су
донети.
Акта Скупштине потписује председник
Скупштине.
Изворник акта поднетог на потпис
председнику
Скупштине
својим
потписом
претходно оверава секретар Скупштине. На основу
изворника акта сачињавају се отправци акта који су
истоветне садржине као изворник акта.
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.
Акта Скупштине објављују се у "Службеном
Гласнику града Врања", у складу са посебном
одлуком Скупштине.
X СВЕЧАНА СЕДНИЦА
Члан 178.
Свечану
седницу
Скупштине
сазива
председник Скупштине поводом 15 септембра Празника Дана ослобођења општине Трговиште у 2.
Светском рату и Дана општине.
Седница Скупштине сазвана поводом 15
септембра је свечаног и протоколарног карактера.
Свечана седница Скупштине одржава се у
сали Скупштине или на другом прикладном месту
које одговара свечарском поводу њеног одржавања.
Члан 179.
Свечану
седницу
Скупштине
сазива
председник Скупштине свечаном позивницом.
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Свечана
позивница
садржи
програм
свечаности
поводом
обележавања
празника
Општине и у њој је обавезно назначен дан и час
одржавања седнице, односно сала у којој ће седница
бити одржана.
На свечаној седници Скупштине уручују се
признања и награде Општине.
Члан 180.
За одржавање свечане седнице Скупштине
није потребно присуство већине од укупног броја
одборника.
На свечаној седници Скупштине не отвара
се расправа.
На свечану седницу Скупштине обавезно се
позивају добитници признања почасног и
заслужног грађанина.
На свечаној седници Скупштине, поред
председника Скупштине, односно председника
општине који уручују признања и награде, могу
говорити лауреати, односно добитници признања и
награда за годину у којој им се признање и награда
додељује, као и истакнути гости који желе да се
обрате одборницима и позваним гостима.
XI
РАД
СКУПШТИНЕ
У
СЛУЧАЈУ
НЕПОСРЕДНЕ
РАТНЕ
ОПАСНОСТИ,
РАТНОГ СТАЊА ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 181.
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 182.
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;
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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;
▪ одлучује о начину рада Општинске управе у
циљу што успешнијег остваривања послова и
задатака у насталим околностима.
▪

Члан 183.
Одборници су дужни да у случајевима
непосредне ратне опасности, ратног или ванредног
стања, извештавају секретара Скупштине о свакој
промени адресе, пребивалишта или боравишта.
Члан 184.
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.
XII ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ
ТЕЛА СКУПШТИНЕ
Члан 185.
Седнице Скупштине су јавне.
За јавност рада Скупштине одговоран је
председник Скупштине.
Седнице Скупштине су отворене за јавност
и директно се преносе путем ТВ преноса.
У случају техничких сметњи за директан
ТВ пренос, председник Скупштине ће одредити
краћу паузу у трајању до 15 минута.
Ако ни после протека рока из става 3. овог
члана не буду отклоњене техничке сметње, седница
ће се наставити уз директан радио пренос.
Члан 186.
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,
Општинско веће или најмање 1/3 одборника и о
њему се гласа без претреса.
Одлука о искључењу јавности је донета ако
се за њу изјаснила већина од укупног броја
одборника.
Седници Скупштине која је затворена за
јавност могу присуствовати само одборници,
председник општине и стручна лица која помажу у
раду седнице Скупштине.
Председник Скупштине је дужан да лица из
става 4. овог члана упозори на обавезу да чувају као
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тајну оно што сазнају током седнице која је
затворена за јавност.
Скупштина може одлучити да објави кратак
извештај о раду са седнице која није јавна.

Скупштине, одборничка група или одборник кога
овласти Скупштина, а председник радног тела
Скупштине о питањима из надлежности тог радног
тела.

Члан 187.
Седници Скупштине могу да присуствују и
заинтересовани грађани, односно представници
предузећа, установа и других јавних служби чији је
оснивач Општина, месних заједница, удружења и
слично, који своје присуство најаве организационој
јединици Општинске управе надлежној за
скупштинске послове, најкасније 48 сати пре
одржавања седнице, осим када се седница држи без
присуства јавности.
У случају да не постоје техничке могућности
или за то потребан простор да сви заинтересовани
присуствују седници Скупштине, председник
Скупштине може, у циљу обезбеђивања несметаног
тока седнице, ограничити укупан број грађана и
одлучити коме ће омогућити присуство седници,
полазећи од редоследа пријављивања и интереса
пријављених за тачке на дневном реду и
истовремено ће позвати остале пријављене грађане
и представнике удружења да своје предлоге и
коментаре доставе у писаној форми, које ће
председник Скупштине доставити одборницима
најкасније до почетка седнице .
Грађанин коме је омогућено да присуствује
седници Скупштине, у обавези је да на улазу у салу
за седнице овлашћеном лицу покаже своју личну
карту ради идентификације и уношења у
евиденцију присутних на седници.

Члан 190.
3.6.1. циљу обавештавања јавности о раду
Скупштине и њених радних тела, на званичној
интернет презентацији Општине објављују се:
• информатор о раду Скупштине;
• обавештење о времену и месту одржавања
седница Скупштине, са предлогом дневног реда;
• одлуке и друга акта донета на седници
Скупштине;
• нацрти одлука и других аката о којима се
спроводи јавна расправа, са обавештењем
• времену и месту одржавања јавне расправе;
• ''Службени Гласник града Врања'' у електронској
форми;
• предлози аката, као и акта донета од стране
Скупштине, за која је јавност посебно
заинтересована.
О објављивању аката из става 1. овог члана
стара се секретар Скупштине.

Члан 188.
Представници
средстава
јавног
информисања имају право да присуствују
седницама Скупштине и њених радних тела ради
обавештавања јавности о њиховом раду.
Представницима
средстава
јавног
информисања стављају се на располагање предлози
одлука, других прописа и општих аката, као и
информативни и документациони материјали о
питањима из рада Скупштине и њених радних тела.
Представницима
средстава
јавног
информисања обезбеђују се потребни технички
услови за праћење рада на седницама Скупштине и
њених радних тела.
Члан 189.
Скупштина може да изда службено
саопштење за средства јавног информисања.
Конференцију за штампу, у вези са
питањима која разматра Скупштина, може да одржи
председник Скупштине, заменик председника

XIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ
1. Права и дужности одборника
Члан 191.
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,
подноси амандмане на предлог општег акта, тражи
информације и податке који су му потребне за
остваривање 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 оправдане спречености да
присуствује седници, одборник је дужан да
благовремено пријави своје одсуство секретару
Скупштине.
Председник
Скупштине,
односно
председник радног тела Скупштине може да одобри
одборнику одсуство са седнице, о чему обавештава
присутне на седници.
У случају поступања супротно ставу 2. овог
члана, одборник нема право на накнаду из члана
197. овог Пословника.
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Члан 192.
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 193.
Одборник не може бити позван на кривичну
одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине
или радних тела.
Члан 194.
Одборник
има право
да
предлаже
Скупштини расправу о одређеним питањима.
Одборник има право да буде обавештаван о
свим питањима чије му је познавање потребно ради
вршења функције одборника.
Одборник има право да му се редовно
достављају службене публикације, информативни
материјали и документациони материјали о
питањима која су на дневном реду Скупштине, као
и о другим питањима из делокруга Скупштине.
Одборник има право да од председника
Скупштине, председника сталних радних тела
Скупштине, осталих функционера Скупштине и
начелника Општинске управе тражи податке,
обавештења и објашњења о питањима која се
односе на послове из оквира њихових права и
дужности, а која су му потребна за вршење
функције одборника.
За благовремено достављање обавештења,
тражених података, списа и упутстава одговоран је
секретар Скупштине општине, а начелник
Општинске управе када се обавештење, тражени
податак, спис и упутство односе на делокруг и рад
Општинске управе.
2. Одборничка питања
Члан 195.
Одборник
има
право
да
поставља
одборничка питања на крају седнице, пошто
Скупштина заврши рад по свим тачкама дневног
реда, с тим што је дужан да питање достави
непосредно председнику Скупштине у писаном
облику.
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Одборничка питања морају бити јасно
формулисана.
Лица којима су упућена одборничка питања
морају одборнику дати одговор. 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,
најкасније у року од 5 дана од дана одржавања
седнице на којој је питање постављено.
Изузетно, ако је у припреми одговора из
става 3. овог члана потребно утврдити одређене
чињенице чије утврђивање захтева дуже време или
сложенију анализу, рок за давање одговора на
одборничко питање може се продужити, али не
више од 3 дана.
На захтев одборника који је питање
поставио, одговор се доставља свим одборницима.
Одговор на одборничко питање треба бити
кратак, јасан и директан и, по правилу, треба да
садржи предлоге за решавање проблема на које се
питање односи.
Ако одборник није задовољан одговором,
може предложити Скупштини да се лице коме је
питање постављено позове на наредну седницу
Скупштине, а може тражити и да се о одговору
отвори расправа на једној од наредних седница
Скупштине. О предлогу одборника Скупштина се
изјашњава без претреса.
Члан 196.
Општинска управа обезбеђује, у оквиру
својих задатака, услове за вршење функције
одборника и на њихово тражење, по налогу
начелника:
- пружа им стручну и административно-техничку
помоћ у изради предлога које они подносе
Скупштини и радним телима Скупштине;
- обезбеђује им коришћење "Службеног Гласника
града Врања“ као и допунску документацију за
поједина питања која су на дневном реду
Скупштине или њених радних тела;
- стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких
група, у складу са просторним могућностима.
3. Накнада трошкова одборницима
Члан 197.
Одборник има право на накнаду трошкова
насталих вршењем одборничке дужности у
случајевима и у висини утврђеној посебном
одлуком Скупштине.
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4. Одборничка легитимација
Члан 198.
Одборнику се, после извршене потврде
мандата, издаје одборничка легитимација, у року од
15 дана од дана комплетирања документације.
Одборничку легитимацију потписује председник
Скупштине.
Одбор за административно-мандатна питања
прописује садржину, облик и начин издавања
легитимације и вођење евиденције издатих
легитимација.
5. Престанак мандата одборника
Члан 199.
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;
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 200.
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 199. 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.
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Члан 201.
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.
XIV
САРАДЊА
СКУПШТИНЕ
СА
СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И
ГРАДОВА
Члан 202.
Скупштина сарађује са скупштинама,
односно представничким телима других општина у
земљи и иностранству.
Скупштина сарађује и са невладиним
организацијама,
хуманитарним
и
другим
организацијама.
Члан 203.
Сарадња се остварује у складу са програмом
који Скупштина доноси сваке године на предлог
председника Скупштине и шефова одборничких
група.
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 и
шефови одборничких група. 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.
XV
АУТЕНТИЧНО
ТУМАЧЕЊЕ
АКТА
СКУПШТИНЕ, ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ,
ПРОМЕНА И ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА
Члан 204.
Предлог за доношење аутентичног тумачења
акта Скупштине може поднети свако правно или
физичко лице. Предлог мора бити поднет у писаном
облику и образложен. Скупштина, на предлог
Одбора за прописе и управу Скупштине, доноси
аутентично тумачење акта чији је доносилац.
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Када се на седници Скупштине постави
питање правилне примене одредби Пословника,
стручно тумачење даје секретар Скупштине.
Члан 205.
Предлог за доношење и промену Пословника
може поднети 1/3 одборника, одборничка група,
Одбор за прописе и управу, као и председник
Скупштине.
О предлогу из става 1. овог члана се отвара
расправа.
О предлогу из става 1. овог члана се одлучује
јавним гласањем, већином од присутног броја
одборника.
Одлуком да се приступи доношењу, односно
промени
Пословника,
Скупштина
одређује
надлежно радно тело за израду нацрта пословника.
Скупштина доноси, односно врши промену
Пословника већином гласова од присутног броја
одборника.
Уколико се доношењу или промени
Пословника приступа пре конституисања радних
тела у чијој је надлежности разматрање истог,
Скупштина може усвојити Пословник, односно
измене и допуне Пословника, без разматрања
Пословника на надлежном радном телу.
Члан 206.
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.
XVI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ
ПОСЛОВА
Члан 207.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Скупштине, њених радних тела,
одборника
и
одборничких
група,
врши
организациона
јединица
Општинске
управе
надлежна за скупштинске послове, што се уређује
Одлуком о Општинској управи.
Одржавање реда у згради Скупштине и у
другим просторијама у којима Скупштина ради,
обезбеђује Служба физичко-техничког обезбеђења,
коју ангажује Општинска управа.
XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 208.
Даном ступања на снагу овог Пословника
престаје да важи Пословник о раду Скупштине
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општине Трговиште ("Службени Гласник града
Врања „, број 28/08 од 03.11.2008.године)
Члан 209.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном Гласнику Града
Врања".
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 06-3/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

229.
На основу члана 43. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије
број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013, 142/2014,
68/2015 - др. Закон и 103/2015), и члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и
члана 41. Статута општине Трговиште („Службени
гласник Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина
општине Трговиште, на седници скупштине одржаној дана 30.03.2019. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Трговиште бр.
400-15/2018 дана 20.12.2018. године, врше се следеће измене и допуне и то:
• Члан 1. у Одлуци мења се у делу:
Укупни приходи и примања се увећавају и
износе;
Приходи у укупном износу од 630,717,333.
динара увећавају се за 700.000 динара на конто
733154-Текући наменски трансфери у ужем смислу
од Републике, у корист нивоа Општине, и износе
707,913,762 динара.
Укупни расходи и издаци у укупном износу од 630,717,333.динара увећавају се за 700,000
динара и износе 707,913,762 динара.
• Члан 2. у Одлуци мења се у делу:
Економска класификација 423 замењује се
износом 66.292.000 динара (извор финансирања 01 –
Приход из буџета);
Економска класификација 451 замењује се
износом 43.001.000 динара (извор финансирања 01 –
Приход из буџета);
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Економска класификација 511 замењује се
износом 204.966.762 динара (извор финансирања 01
– Приход из буџета);
Економска класификација 4631 замењује се
износом 37.862.500 динара (извор финансирања 01 –
Приход из буџета);
Економска класификација 472 замењује се
износом 3.300.000 динара (извор финансирања 01 –
Приход из буџета);
• Члан 3. у Одлуци мења се у делу:
Функција 040 увећава се и износи 7.200.000
динара;
Функција 070 смањује се и износи 3.300.000
динара;
Функција 474
увећава се и износи
183.708.762 динара;
Функција 630 увећава се и износи 10.000.000
динара;
• Члан 4. у Одлуци мења се у делу:
Функција 040:
- Позиција 50 економска класификација 423
износ од 500.000 динара увећава се за 5.000.000 динара, и износи 5.500.000 динара;
Функција 070:
- Позиција 52 економска класификација 472
износ од 4.500.000 динара смањује се за 200,000
динара, и износи 4.300.000 динара;
Функција 474:
- Позиција 111 економска класификација 511
износ од 144.500.000 динара увећава се за
39.208.762 динара, и износи 183.708.762 динара;
Функција 630:
- Позиција 120 економска класификација
4512 износ од 2.000.000 динара увећава се за
3.000.000 динара, и износи 5.000.000 динара;
Функција 912:
- Позиција 134 економска класификација
4631 износ од 26.862.500 динара увећава се за
500.000 динара, и износи 27.362.500 динара;
• Члан 5. у Одлуци мења се у делу:
Програм 11. Локални развој и просторно
планирање мења се и у укупном износу износи
28.406.000 динара;
Програм 3. Локални економски развој мења
се и у укупном износу износи 225.208.762 динара;
Програм 1. Развој туризма мења се и у укупном износу износи 20.000.000 динара;
Програм 9. Основно образовање мења се и у
укупном износу износи 27.362.500 динара;
Члан 2.
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У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 400-6/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
230.
На основу члана 32, 72. И 74. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''број
129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други
закон и 47/2018) и члана 40. тачке 1. у вези чл 62.
Статута општине Трговиште (''Службени Гласник
града Врања, бр.3, од 26.02.2019. године“), на
седници Скупштине општине Трговиште одржаној
дана 30.03.2019. године, донета је
ОДЛУКА
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
I.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања
Члан 1.
Овом Одлуком се уређује правни статус
месне заједнице, образовање, односно укидање или
променa подручја месне заједнице, права и
дужности месне заједнице, број чланова савета,
надлежност и начин одлучивања савета месне
заједнице, поступак избора чланова савета месне
заједнице, распуштање савета месне заједнице,
престанак мандата чланова савета месне заједнице,
финансирање месне заједнице, сарадња месне
заједнице са другим месним заједницама, поступак
за оцену уставности и законитости аката месне
заједнице, као и друга питања од значаја за рад и
функционисање месних заједница на територији
општине Трговиште (у даљем тексту: Општина).
Образовање месне заједнице
Члан 2.
Овом одлуком образују се месне заједнице
као облици месне самоуправе и одређују се њихова
подручја и послови.
Циљ образовања месних заједница
Члан 3.
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Месне
заједнице
се
образују
ради
задовољавања потреба и интереса становништва у
селима и градским насељима.
Месна заједница може се основати и за два
или више села.
Статут месне заједнице
Члан 4.
Месна заједница има свој статут.
Статутом Месне заједнице уређује се:број
чланова Савета месне заједнице; критеријуми за
избор чланова Савета месне заједнице;поступак за
избор председника и заменика председника Савета
месне заједнице;број, састав, надлежност и мандат
сталних и повремених радних тела Савета месне
заједнице;дан месне заједнице, као и друга питања
од значаја за њен рад.
Правни статус
Члан 5.
Месна заједница има својство правног лица у
оквиру права и дужности утврђених Статутом
општине и овом Одлуком.
Месна заједница има рачун отворен код
Управе за трезор.
Представљање и заступање месне заједнице
Члан 6.
Председник
Савета
месне
заједнице
представља и заступа месну заједницу и
наредбодавац је за извршење финансијског плана.
Печат месне заједнице
Члан 7.
Месна заједнице има печат.
Печат је округлог облика са исписаним
текстом: Република Србија, Општина Трговиште и
називом Месне заједнице.
Назив месне заједнице исписан је на српском
језику, ћириличким писмом.
Имовина месних заједница
Члан 8.
Месна заједница има своју имовину коју
могу чинити: покретне ствари, новчана средства,
као и права и обавезе.
У складу са одлуком Општине, месна
заједница
има
право
коришћења
на
непокретностима које су у јавној својини Општине.
Савет месне заједнице је дужан да имовином
из става 1. и 2. овог члана управља, користи и
располаже у складу са законом, одлукама општине
Трговиште, овом одлуком и Статутом месне
заједнице.
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Образовање месних заједница
Члан 9.
На територији општине Трговиште образују
се следеће месне заједнице:
1. Мeснa зajeдницa Трговиште.
Пoдручje мeснe зajeдницe Трговиште
oбухвaтa нaсeљeнa мeстa: Трговиште, Горња
Трница, Доњи Козји Дол, Горњи Козји Дол,
Дејанце, Доња Трница, Ђерекарце, Зладовце,
Калово, Лесница, Широка Планина.
2. Мeснa зajeдницa Доњи Стајевац .
Пoдручje мeснe зajeдницe Доњи Стајевац
oбухвaтa нaсeљeнa мeстa: Доњи Стајевац, Горњи
Стајевац, Сурлица, Нови Глог, Голочевац.
3. Мeснa зajeдницa Радовница.
Пoдручje мeснe зajeдницe Радовница
oбухвaтa нaсeљeнa мeстa: Радовница, Бабина
Пољана, Пролесје, Црвени Град, Црна Река.
4. Мeснa зajeдницa Шајинце.
Пoдручje Мeснe зajeдницe Шајинце чине
насељена места: Шајинце, Шапранце, Црновце,
Марганце, Думбија, Горновац.
5. Мeснa зajeдницa Ново Село.
Пoдручje мeснe зajeдницe Ново Село
oбухвaтa нaсeљeнa мeстa: Ново Село, Петровац,
Рајчевац, Шумата Трница, Барбаце, Владовце,
Мездраја, Мала Река.
Предлог за образовање, односно укидање или
промену подручја месне заједнице
Члан 10.
Поступак за образовање,односно укидање
или промену подручја месне заједницепокреће се на
образложени предлог најмање 10% бирача са
пребивалиштем на подручју на које се предлог
односи, најмање једна трећина одборника и
Општинско веће.
Нова месна заједница се образује спајањем
две или више постојећих месних заједница или
издвајањем дела подручја из једне или више
постојећих месних заједница у нову месну
заједницу.
Месна заједница се може укинути и њено
подручје припојити једној или више постојећих
месних заједница.
Променом подручја месне заједнице сматра
се и измена граница подручја уколико се
извршеном изменом део подручја једне месне
заједнице припаја подручју друге месне заједнице.
Предлог из става 1. овог члана подноси се
Општинском већу.
Саветодавни референдум
Члан 11.

Четвртак,18.април.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Општинско веће доставља Скупштини
општине предлог из члана 10. став 1. ове одлуке, а
ако Oпштинско веће није предлагач уз предлог се
обавезно доставља и став општинског већа о
предложеној промени.
Ако сматра да је предлог оправдан,
Скупштина
општинерасписује
саветодавни
референдум за део територије општине на који се
предлог из члана 10. ове одлуке односи, у року од
30 дана од дана подношења предлога.
На саветодавном референдумуграђани који
имају бирачко право и пребивалиште на подручју за
које је расписан саветодавни референдум,
изјашњавају се да ли су ''за'' или ''против''предлога
који се предлаже.
У одлуци о расписивању саветодавног
референдума, Скупштина општине ће одредити и
органе за спровођење и утврђивање резултата
референдума.
Сматра се да су грађани подржали предлог за
образовање, односно укидање или промену
подручја месне заједнице, ако се за предлог
изјаснила већина од оних који су гласали.
Приликом утврђивања предлога одлуке
којом се образује,односно укида или мења подручје
месне заједнице, Општинско веће ће водити рачуна
о
резултатима
спроведеног
саветодавног
референдума.
Мишљење Савета месне заједнице о промени
подручја и укидању месне заједнице
Члан 12.
Општинско веће је дужно да пре утврђивања
предлога одлуке о промени подручја и укидању
месне заједнице прибави и мишљење Савета месне
заједнице на који се предлог односи.
Савет месне заједнице ће се изјаснити у року
од 10 дана од дана достављања нацрта одлуке о
промени подручја и укидању месне заједнице.
Ако се Савет месне заједнице не изјасни у
року из става 2. овог члана, сматра се да је
мишљење позитивно.
II.

ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада
Члан 13.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
- издавањем билтена, информатора, преко
средстава јавног информисања, презентовањем
одлука и других аката јавности и постављањем
интернет презентације;
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- организовањем јавних расправа у складу са
законом, Статутом општине,
одлукама органа
општине и овом Одлуком;
- и на други начин утврђен Статутом месне
заједнице и актима Савета месне заједнице.
У месним заједницама основаним за више
села, Савет месне заједнице је дужан да обезбеди
постављање огласне табле у сваком од села.
Обавештавање путем интернет презентације и
друштвених мрежа
Члан 14.
У циљу остваривања права грађана на
истинито, потпуно и благовремено обавештавање
грађана по питањима од значаја за грађане месне
заједнице, месна заједница може да отвори
званичну интернет презентацијуна којој ће
објављивати информације, одлуке, извештаје и
друге акте месне заједнице, као и вести од значаја
за грађане са подручја месне заједнице.
Обавештења и вести из става 1. овог члана,
могу се реализовати и путем друштвених мрежа.
III. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Савет месне заједнице
Члан 15.
Савет
месне
заједнице
је
основни
представнички орган грађана на подручју месне
заједнице.
Избори за савет месне заједнице спроводе се
по правилима непосредног и тајног гласања на
основу општег и једнаког изборног права, у складу
са статутом месне заједнице и овом одлуком.
Сваки пословно способан грађанин са
пребивалиштем на подручју месне заједнице који је
навршио 18 година живота, има право да бира и да
буде биран у Савет месне заједнице.
За члана Савета месне заједнице, може бити
изабран пунолетан, пословно способан грађанин
који има пребивалиште на територији месне
заједнице у којој је предложен за члана Савета
месне заједнице.
Председника и заменика председника Савета
месне заједнице бира Савет из реда својих чланова,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
чланова савета месне заједнице.
1. Чланови Савета месне заједнице
Број чланова Савета месне заједнице
Члан 16.
Савет месне заједнице може имати најмање
5, а највише 11 чланова.
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Број чланова Савета утврђује се Статутом
месне заједнице.
Мандат чланова Савета месне заједнице траје
4 године.
Члан 17.
Савет месне заједнице има од 5 до 11
чланова и то:
- до 500 бирача – 5 чланова;
- од 501 бирача до 1000 бирача – 7 чланова;
- од 1001 бирача до 1500 бирача – 9 чланова;
- и преко 1500 бирача 11 чланова.
Члан 18.
Чланови савета се бирају на 4 године, на
основу слободног, општег, једнаког, непосредног
изборног права грађана непосредним тајним гласањем, пропорционалним изборним системом.
Чланове Савета Месне заједнице могу
предлагати групе грађана чије изборне листе својим
потписом подржи најмање 10 бирача, по предложеном кандидату са Изборне листе.
Предлагач мора на изборној листи имати
најмање 1/3 кандидата од укупног броја Савета
месне заједнице који се бира, од којих најмање 1/3
морају бити припадници мање заступљеног пола.
Групу грађана могу основати најмање 10
грађана Месне заједнице који имају бирачко право и
чији су потписи оверени код надлежног органа за
оверу.
2. Расписивање избора
Председник Скупштине општине
Члан 19.
Изборе за Савет месне заједнице расписује
председник Скупштине општине.
Избор члана Савета месне заједнице
обавља се у месној заједници као изборној
јединици.
Рокови за расписивање избора
Члан 20.
Избори за чланове Савета месне заједнице
морају се спровести најкасније 30 дана пре краја
мандата чланова Савета месне заједнице којима
истиче мандат.
Од дана расписивања избора до дана
одржавања избора не може протећи више од 45
дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се
дан одржавања избора, као и дан од када почињу да
теку рокови за вршење изборних радњи.
Ако избори за чланове Савета месне
заједнице одржавају у исто време када и избори за
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народне посланике, односно избори за председника
Републике Србије, председник Скупштине општине
мора прибавити сагласност Републичке изборне
комисије о ангажовању бирачких одбора и за изборе
за Савет месне заједнице,пре доношења одлуке о
расписивању избора из става 2. ове одлуке
Право предлагања кандидата за члана Савета
месне заједнице
Члан 21.
Кандидата за члана савета месне заједнице
предлаже најмање 10 грађана са пребивалиштем на
подручју месне заједнице.
Сваки грађанин може предложити само
једног кандидата за члана Савета месне заједнице.
Да би се прогласила Изборна листа
предлагач Изборне листе мора да има најмање 1/3
од укупног броја чланова који се бирају за Савет
месне заједнице.
Предложени кандидати дају писану изјаву о
прихватању кандидатуре.
Изабрани кандидати
Члан 22.
Изабрани су они кандидати који су добили
највећи број гласова до броја чланова који се бирају.
IV.

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 23.
Изборе за чланове Савета месне заједнице
спроводе: Изборна комисија за спровођење избора
за чланове Савета месних заједница, бирачка комисија и Другостепена изборна комисија.
Органи за спровођење избора су самостални
и независни у раду и раде на основу закона и
прописа донетих на основу закона, Статута
општине, одредаба ове одлуке и Статута месне
заједнице.
За свој рад органи за спровођење избора
одговарају органу који их је именовао.
Сви органи и организације општине дужни
су да пружају помоћ органима за спровођење
избора и да достављају податке који су им потребни
за рад.
Изборна комисија
за спровођење избора за чланове савета месних
заједница
Члан 24.
Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у даљем тексту:
Изборна комисија) обавља послове који су одређени
овом одлуком.
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Састав Изборне комисије
Члан 25.
Изборну комисију чине председник и шест
чланова које именује Скупштина општине, на
предлог одборничких група у Скупштини општине,
сразмерно броју одборника.
Састав Изборне комисије мора да одражава
политичку структуру скупштине у погледу
одборничких група и коалиција.
Ниједна политичка странка или коалиција не
може имати више од половине чланова Изборне
комисије.
Изборна комисија има секретара кога
именује Скупштина општине и који учествује у
раду Изборне комисије без права одлучивања.
Председник, чланови и секретар изборне
комисије имају заменике.
Чланови Изборне комисије именују се на
период од 4 године.
За председника, заменика председника,
секретара и заменика секретара Изборне комисије
именују се лица која морају да имају стечено
високо образовање из научне области правне науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, са најмање три година радног искуства у
струци.
Чланови Изборне комисије и њихови
заменици могу бити грађани који имају изборно
право, као и пребивалиште на територији Општине.
Надлежност Изборне комисије
Члан 26.
Изборна комисија приликом спровођења
избора за чланове савета месне заједнице врши
следеће послове:
1) стара се о законитости спровођења избора;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке комисије и именује
њихове чланове;
4) доноси Упутствоза спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у даљем тексту:
Упутство);
5) доноси Роковник за вршење изборних
радњи у поступку спровођења избора за чланове
савета месних заједница:
6) прописује обрасце и организује техничке
припреме за спровођење избора;
7) утврђује да ли су пријаве кандидата
сачињене и поднете у складу са Упутством;
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8) проглашава пријаву кандидата;
9) утврђује облик и изглед гласачких листића,
број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким комисијама;
10) утврђује и објављује резултате избора за
чланове савета месних заједница;
11) подноси извештај Скупштини општине о
спроведеним изборима за чланове савета месних
заједница;
Бирачка комисија
Члан 27.
Бирачку комисију чине председник и два
члана.
Председник и чланови бирачке комисије
имају заменике.
Бирачку комисију именује Изборна комисија
најкасније десет дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
Чланови бирачке комисије и њихови
заменици могу бити само пословно способни
грађани који имају изборно право, као и
пребивалиште на територији Општине.
Члановима Бирачких комисија и њиховим
заменицима престаје чланство у Бирачкој комисији
кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне
заједнице, као и именовањем за члана Изборне и
Другостепене изборне комисије.
Предлагање чланова бирачке комисије
Члан 28.
Председници бирачких комисија, заменици
председника, чланови и заменици чланова бирачких
комисија именују се на предлог одборничких група
у Скупштини општине.
Одборничке групе које не припадају
скупштинској већини предлажу једног члана и
његовог заменика.
Надлежност бирачке комисије
Члан 29.
Бирачка комисија непосредно спроводи
гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања,
утврђује резултате гласања на бирачком месту и
обавља друге послове у складу са Упутством и овом
Одлуком.
Бирачка комисија се стара о одржавању реда
на бирачком месту за време гласања.
Ближа правила о раду бирачке комисије
одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у
року 5 дана од дана расписивања избора за чланове
Савета месне заједнице.
Ограничења у именовању чланова бирачке комисије
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Члан 30.
Исто лице не може истовремено да буде члан
две бирачке комисије.
Чланови бирачке комисије и њихови
заменици имају мандат само за расписане изборе за
члана Савета месне заједнице.
Чланови и заменици чланова Изборне
комисије, бирачке комисије и Другостепене изборне
комисије не могу бити лица која су међусобно
сродници по правој линији без обзира на степен
сродства, у побочној закључно са трећим степеном
сродства, а у тазбинском сродству закључно са
другим степеном сродства, као ни брачни другови и
лица која су у међусобном односу усвојиоца и
усвојеника, односно стараоца и штићеника.
Ако
је бирачка комисија састављена супротно одредби
става 3. овог члана, бирачка комисија се распушта, а
избори, односно гласање се понављају.
Заменици чланова бирачких комисија имају
иста права и одговорности као и чланови које
замењују.
Право гласа у бирачкој комисији има само
члан, а у његовом одсуству, заменик.
Замена члана бирачке комисије
Члан 31.
Замену члана бирачке комисије врши
Изборна комисија најкасније пет дана пре дана
одржавања избора.
Приликом именовања и замене чланова
бирачке комисије, Изборна комисија ће по
службеној дужности водити рачуна о ограничењима
из члана 30. oве одлуке.
Другостепена изборна комисија
Члан 32.
Другостепена изборна комисија у другом
степену одлучује о приговорима на решење
Изборне комисије
Другостепену изборну комисију образује
Скупштина општине.
У погледу утврђивања састава Другостепене
изборне комисије, примењују се одредбе ове
Одлуке које се односе на Изборну комисију.
Другостепена изборна комисија се образује
истовремено када и Изборна комисија.
Рад другостепене изборне комисије
Члан 33.
Другостeпену изборну комисију чине
председник и четири члана.
Другостепена
изборна
комисија
има
секретара кога именује Скупштина општине и који
учествује у раду Изборне комисије без права
одлучивања.
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Другостпена изборна комисија одлучује
већином од укупног броја чланова.
Председник, најмање један члан и секретар
Другостепене изборне комисије морају да имају
стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са
најмање пет година радног искуства у струци.
Председник, чланови Другостепене изборне
комисије и секретар, именују се на период од 4
године и могу да буду поново именовани.
Стручна административна и техничка помоћ
Члан 34.
Општинска управа је дужна да пружи
неопходну стручну, административну и техничку
помоћ при обављању послова за потребе Изборне
комисије, Другостепене изборне комисије и
бирачких комисија.
V.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве
Члан 35.
Овлашћени предлагач испред групе грађана
доставља Изборну листу Изборној комисији
најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање
избора.
Садржина пријаве
Члан 36.
Пријава се подноси на обрасцу који
прописује Изборна комисија у писменој форми.
Образац пријаве предлога кандидата
Члан 37.
Овлашћено лице групе грађана подноси
пријаву на посебном образцу који садржи:
- Редни број бирача;
- Име и презиме бирача,
- ЈМБГ бирача;
- Пребивалиште бирача;
- Адресу становања бирача;
- Потпис бирача да подржавају наведену
Изборну листу овереног код надлежног органа за
оверу потписа.
Овлашћено лице за сваког кандидата за
члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1.
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овог члана подноси и: потврду о изборном праву и
потврду о пребивалишту кандидата..
Обрасце за подношење предлога пријаве
кандидата прописује Изборна комисија Упутством,
које је дужна да објави у року од пет дана од
доношења одлуке о расписивању избора.
Недостаци у пријави предлога кандидата
Члан 38.
Када Изборна комисија утврди да пријава
предлога кандидата није поднета благовремено,
донеће одлукуо одбацивању пријаве.
Када
Изборна
комисија
утврди
да
пријавапредлога кандидата садржи недостатке који
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од
24 часа од пријема пријаве предлога кандидата,
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да,
најкасније у року од 48 часова од часа достављања
закључка, отклони те недостатке. У закључку се
подносиоцу пријаве указује на начин отклањања
недостатака.
Када Изборна комисија утврди да пријава
предлога кандидата садржи недостатке, односно ако
утврди да недостаци нису отклоњени, или нису
отклоњени у прописаном року, донеће у наредних
48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога
кандидата.
Проглашење предлога кандидата
Члан 39.
Изборна комисија проглашава предлог
кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније
у року од 24 часа од пријема предлога.
Одлуку о проглашењу предлога кандидата из
става 1. овог члана Изборна комисија доставља
кандидату без одлагања.
Кандидат може повући пријаву најкасније до
дана утврђивања листе кандидата за члана Савета
месне заједнице.
Обустављање поступка избора
Члан 40.
У случају да се за изборе за чланове Савета
месне заједнице пријави мање кандидата од броја
чланова Савета месне заједнице који се бира,
Изборна комисија доноси одлуку о обустављању
поступка избора чланова за Савет месне заједнице.
Када протекне рок за изјављивање приговора
на одлуку о обустављању поступка из става 1. овог
члана, Изборна комисија о томе обавештава
председника Скупштине општине.
VI. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА
Садржина изборне листе кандидата
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Члан 41.
Изборна листа кандидата за избор чланова
Савета месне заједнице, садржи све предлоге
кандидата, са личним именима свих кандидата и
подацима о години рођења, занимању и
пребивалишту.
Редослед кандидата на изборној листи
кандидата утврђује се према редоследу њиховог
проглашавања.
Изборна комисија утврђује изборну листу
кандидата за чланове Савета месне заједнице и
објављује их ''Службеном Гласнику града Врања'',
најкасније 10 дана пре дана одржавања избора.
Изборна комисија је дужна да изборну листу
кандидата за чланове Савета месне заједнице и
објави и на огласној табли месне заједнице и на
званичној интернет презентацији Општине.
VII. БИРАЧКА МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 42.
Изборна комисија одређује и оглашава у
''Службеном Гласнику града Врања“ и на огласној
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се
гласати на изборима, најкасније 20 дана пре дана
одржавања избора.
Изборна комисија одређује бирачка места у
сарадњи са општинском управом.
Ако избори за чланове Савета месне
заједнице одржавају у исто време када и избори за
народне посланике, односно избори за председника
Републике Србије, избори за чланове Савета месне
заједнице одржавају се на бирачким местима које је
одредила Републичка изборна комисија, у складу са
сагласношћу из члана 20. став 4.ове одлуке.
Начин одређивања бирачких места
Члан 43.
Бирачко место одређује се за гласање
најмање 100, а највише 2.500 бирача.
У изузетним случајевима, може се одредити
бирачко место и за гласање мање од 100 бирача, ако
би, због просторне удаљености или неповољног
географског положаја, бирачима гласање на другом
бирачком месту било знатно отежано.
Бирачко место може да обухвати подручје
дела насељеног места, једног или више насељених
места.
За свако бирачко место одређује се: број
бирачког места, назив бирачког места, адреса
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на
том бирачком месту.
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За бирачка места се, по правилу, одређују
просторије у јавној својиниопштине, а само
изузетно и просторије у приватној својини.
Бирачко место не може да буде у објекту у
власништву кандидата за члана Савета месне
заједнице или члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места,
водиће се рачуна да бирачко место буде
приступачно особама са инвалидитетом.
Гласање бирача
Члан 44.
На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред Изборне листе.
VIII. БИРАЧКИ СПИСКОВИ
Упис и промене у бирачком списку
Члан 45.
Општинска управа која је надлежна за
ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача
који нису уписани у бирачки списак, као и промену
података у бирачком списку, све до његовог
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана
одржавања избора.
Утврђивање и објављивање коначног броја бирача
Члан 46.
Изборна комисија утврђује и објављује у
''Службеном Гласнику града Врања'' коначан број
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача
по бирачким местима у месној заједници.
IX. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
Члан 47.
Обавештење бирачима о дану и времену
одржавања избора, са бројем и адресом бирачког
места на коме бирач гласа, врши општинска управа
истицањем обавештења на огласној табли месне
заједнице и на другим местима погодним за
обавештење грађана месне заједнице.
Обавештење из става 1. овог члана врши се
најкасније пет дана пре дана одржавања избора у
месној заједници.
X.

ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Обезбеђивање изборног материјала
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Члан 48.
Изборни материјал за спровођење избора
обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа
за свакубирачку комисију, у складу са Упутством.
Употреба језика и писама
Члан 49.
Текст образаца за подношење предлога
кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст
гласачког листића, текст обрасца записника о раду
бирачкекомисије и текст уверења о избору за члана
Савета месне заједнице штампају се на српском
језику, ћирилицом.
XI.

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Утврђивање резултата избора по месним
заједницама
Члан 50.
По пријему изборног материјала са бирачких
места, Изборна комисија у року од 48 часова од
затварања бирачких места доноси одлукуо
резултатима избора за сваку месну заједницу.
Резултати избора се одмах објављују у
„Службеном Гласнику града Врања“, на званичној
интернет презентацији општине и на огласној табли
месне заједнице.
XII. НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА
Домаћи и страни посматрачи
Члан 51.
Заинтересована регистрована удружења чији
се циљеви остварују у области заштите људских и
мањинских
права,
као
и
заинтересоване
међународне и стране организације и удружења којa
желе да прате рад органа за спровођење избора,
подносе пријаву Изборној комисији најкасније пет
дана пре дана одржавања избора, на обрасцу који
прописује Изборна комисија.
За праћење рада Изборне комисије
посматрачи могу да пријаве највише два
посматрача.
За праћење рада појединих бирачких
комисија посматрачи могу да пријаве највише
једног посматрача.
Овлашћење и акредитације посматрача
Члан 52.
На основу констатације о испуњености
услова за праћење рада Изборне комисије, односно
бирачких комисија, Изборна комисија подносиоцу
пријаве издаје одговарајуће овлашћење за праћење
рада органа за спровођење избора.

Четвртак,18.април.2019.године.
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Трошкове праћења рада органа за спровођење
избора сносе подносиоци пријаве чији посматрачи
прате изборе.

Сваки бирач и кандидат за члана Савета
месне заједнице има право на заштиту изборног
права, по поступку утврђеном овом одлуком.

XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Приговор Изборној комисији
Члан 56.
Бирач и овлашћено лице испред Изборне
листе, има право да поднесе приговор Изборној
комисији због неправилности у поступку
кандидовања, спровођења избора, утврђивања и
објављивања резултата избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од
дана када је донета одлука, односно извршена
радња или учињен пропуст.

Члан 53.
Средства
за
спровођење
избора
финансирају из буџета општине и могу се
користити се:
- набавку, штампање и превођење изборног
материјала,
- накнаде за рад чланова Изборне комисије,
- накнаде за рад чланова Другостепене изборне
комисије
- накнаде за рад чланова бирачких комисија,
-накнаде за рад запосленима у општинској
управи који су ангажовани на обављању послова
спровођења избора за чланове Савета месне
заједнице,
- набавку канцеларијског и осталог
потрошног материјала,
- превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су
председник и секретар Изборне комисије,
председник и секретар Другостепене изборне
комисије.
XIV. ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И ЗАШТИТА
ИЗБОРНОГ ПРАВА
Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице
Члан 54.
Уколико се на основу добијених резултата
гласања не могу доделити мандати по изборним
листама избори се понављају.
Кад се утврди да је број гласачких листића у
гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни
листић, бирачка комисија се распушта и именује
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се.
Ако се гласање поништи на једном бирачком
месту, гласање се понавља само на том бирачком
месту.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана,
гласање се понавља у року од седам дана од дана
одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања.
Право на заштиту изборног права
Члан 55.

Рок за одлучивање по приговору
Члан 57.
Изборна комисија донеће одлуку у року од
48 часова од пријема приговора и доставити га
подносиоцу приговора.
Ако Изборна комисија усвоји поднети
приговор, поништиће одлуку или радњу.
Приговор против одлуке Изборне комисије
Члан 58.
Против одлукеИзборне комисије, може се
изјавити
приговор
Другостепеној
изборној
комисији у року од 24 часа од достављања решења.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној
изборној комисији достави одмах, а најкасније у
року од 12 часова све потребне податке и списе за
одлучивање.
Другостепена изборна комисија је дужна да
донесе одлуку по приговору најкасније у року од
48 часова од дана пријема приговра са списима.
Одлука Другостепене изборне комисије
Члан 59.
Ако Другостепена изборна комисија усвоји
приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку
предлагања Изборне листе, односно у поступку
избора за члана Савета месне заједнице или ће
поништити избор члана Савета месне заједнице.
Када нађе да оспорену одлуку треба
поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за
то, Другостепена изборна комисија може својом
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука
Другостепене изборне комисија у свему замењује
поништени акт.
Ако је по приговору поништена радња у
поступку избора или избор члана Савета месне
заједнице, Изборна комисија је дужна да
одговарајућу изборну радњу, односно изборе
понови у року од седам дана од утврђивања
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неправилности у изборном поступку, на начин и по
поступку утврђеним овом одлуком за спровођење
избора.
Поновне изборе расписује Изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по Изборним
листама које су утврђене за изборе који су
поништени, осим кад су избори поништени због
неправилности у утврђивању изборне листе.
У случају понављања избора коначни
резултати избора утврђују се по завршетку
поновљеног гласања.
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о
поништавању избора.
XV. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Конституисање Савета месне заједнице
Члан 60.
Савет месне заједнице конституише се након
утврђивања коначних резултата избора.
Сазивање конститутивне седнице Савета месне
заједнице
Члан 61.
Прву конститутивну седницу Савета месне
заједнице сазива председник Савета меснезаједнице
у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана
утврђивања коначних резултатаизбора, а ако он то
не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани
члан Савета.
Конститутивном
седницом
председава
најстарији члан Савета месне заједнице.
Конститутивна седница се може одржати ако
присуствује већина од укупног броја члановаСавета
месне заједнице.
Председник и заменик председника Савета месне
заједнице
Члан 62.
Савет месне заједнице има председника и
заменика председника које бирају чланови Савета.
Примопредаја дужности
Члан 63.
Председник Савета месне заједнице из
претходног сазива дужан је да у писменој форми
извршипримопредају пописа имовине са свим
правима и обавезама месне заједнице на
данпримопредаје.
XVI. НАДЛЕЖНОСТ
ЗАЈЕДНИЦЕ

САВЕТА

Члан 64.

МЕСНЕ
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Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице
и програме развоја месне заједнице;
3) усваја годишњи и четворогодишњи
извештај о раду месне заједнице
4) бира и разрешава председника и заменика
председника савета месне заједнице;
5) предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности на подручју месне
заједнице, а нарочито:
- у области урбанистичког планирања и
уређења месне заједнице,
- у изградњи и одржавању комуналних
објеката, путева и улица на територији месне
заједнице,
- у прикупљању и достављању надлежним
републичким и општинским органима, јавним
предузећима и установама представке и притужбе
на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана
за решавање питања од њиховог заједничког
интереса,
- сарађује са органима општине на стварању
услова за рад предшколских установа и основних
школа, социјално збрињавање старих лица и деце,
- заштите и унапређење животне средине,
- уређење и одржавање насеља и зелених
површина,
- стање објеката комуналне инфраструктуре
и квалитет комуналних услуга,
- снабдевање и заштиту потрошача,
- радно време трговинских и занатских
радњи, угоститељских и других објеката на
подручју месне заједнице,
- развој пољопривреде на подручју месне
заједнице,
6) покреће иницијативу за доношење нових
или измену постојећих прописа општине;
7) сарађује са удружењима грађана и
невладиним организацијама у питањима која су од
интереса за грађане месне заједнице,
8) именује свог представника на свим
зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи
закључке зборова грађана;
9) образује комисије, мировна већа, одборе и
друга радна тела ради задовољавања заједничких
потреба грађана у складу са законом и статутом
месне заједнице;
10) учествује у организовању противпожарне
заштите, заштите од елементарних непогада и
другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и
ублажавања последица;
11) сарађује
са здравственим и
ветеринарским установама и организацијама на

Четвртак,18.април.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

стварању услова за здравствену и ветеринарску
заштиту,
12) организује разне облике хуманитарне
помоћи на свом подручју,
13) констатује престанак мандата члану
Савета месне заједнице коме је престао мандат у
случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до
6.овеoдлуке и покреће иницијативу за избор новог
члана Савета месне заједнице;
14) доноси Пословник о свом раду;
15) врши друге послове из надлежности
месне заједнице утврђене статутом општине, актом
о оснивању месне заједнице или другим
општинским прописима.
Поверавање појединих изворних послова месним
заједницама
Члан 65.
Одлуком Скупштине општине, у складу са
законом, може се појединим или свим месним
заједницама поверитивршење одређених послова из
надлежности Општине, уз обезбеђивање за то
потребних средстава.
При поверавању послова полази се од
чињенице да ли су ти послови од непосредног
исвакодневног значаја за живот становника месне
заједнице.
Ангажовање чланова Савета месне заједнице
Члан 66.
Ангажовање
председника,
заменика
председника и чланова савета, као и чланова других
органа месне заједнице на пословима из члана
64.ове oдлуке не подразумева стварање додатних
финансијских обавеза месној заједници.
Запослени у месној заједници
Члан 67.
За обављање послова наведених у члану 64.
oве одлуке, месна заједница може да запосли лице
које заснива радни однос у месној заједници, у
складу са законом, одлукама Општине и
финансијском плану месне заједнице.
У финансијском плану месне заједнице се
посебно наводи разлог за запошљавање, да ли је
потребно запошљавање лица на неодређено или
одређено време или путем другог облика радног
ангажовања, као и укупно потребан износ средстава
за плате.
Одлуку о пријему запосленог доноси Савет
месне заједнице.
Запослени у месној заједници не могу бити
истовремено и чланови органа месне заједнице.
Распуштање Савета месне заједнице
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Члан 68.
Савет месне заједнице може се распустити
ако:
1) не заседа дуже од три месеца;
2)не изабере председника савета у року од
месец дана од дана утврђивања коначних резултата
избораза чланове савета месне заједнице или од
дана његовог разрешења, односно подношења
оставке;
3) не донесе финансијски план у року
одређеном одлуком Скупштине општине.
Одлуку о распуштању савета месне
заједнице доноси Скупштина општине на предлог
Општинског већа које врши надзор над
законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник Скупштине општине, расписује
изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана од
ступањана снагу одлуке о распуштању савета месне
заједнице, с тим да од датума расписивања избора до
датума одржавања избора не може протећи више од
45 дана.
Повереник општине
Члан 69.
До конституисања савета месне заједнице,
текуће и неодложне послове месне заједнице
обавља повереник Општине кога именује
Скупштинаопштине, истовремено са доношењем
одлуке о распуштању савета месне заједнице из
члана 68.став 2. ове oдлуке.
Обављање административно-техничких
и финансијско-материјалних послова
Члан 70.
Општинска управа пружа помоћ месној
заједници у обављању административно-техничких
и финансијско-материјалних послова.
Организовање рада Општинске управе у месној
заједници
Члан 71.
За обављање одређених послова из
надлежности општинске управе, односно градских
управа, посебно у вези са остваривањем права
грађана, може се организовати рад општинске
управе у месним заједницама.
Послове из става 2. овог члана, начин и
место њиховог вршења одређује председник
општине на предлог начелника општинске управе.
XVII. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Престанак мандата члану Савета месне
заједнице
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Члан 72.
Члану Савета месне заједнице престаје
мандат пре истека времена на које је изабран:
1) доношењем одлуке о распуштању Савета
месне заједнице;
2) ако је правноснажном судском одлуком
осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци;
3) ако је правноснажном одлуком лишен
пословне способности;
4) ако му престане пребивалиште на
територији месне заједнице;
5) ако наступи смрт члана Савета месне
заједнице;
6) подношењем оставке;
Оставка члана Савета месне заједнице
Члан 73.
Члан Савета месне заједнице може поднети
оставку усмено на седници Савета, а између две
седнице подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења оставке,Савет месне
заједнице без одлагања, на самој седници (усмена
оставка) или на првој наредној седници (писана
оставка) констатује да је члану Савета престао
мандат и о томе одмах обавештава председника
Скупштине општине.
Ако најмање 1/3 чланова Савета месне
заједнице престане мандат наступањем случаја из
члана 72. став 1. тачка 2) до 6) ове одлуке,
председник Скупштине општине расписује изборе
за недостајући број чланова Савета, у року од 15
дана од пријема обавештења из става 2. овог члана.
XVIII. СТАЛНА
ТЕЛА

И

ПОВРЕМЕНА

РАДНА

Члан 74.
Савет месне заједнице може да образује
стална или повремена радна тела, а у циљу
припреме, разматрања и решавања питања из
надлежности меснезаједнице.
Статутом месне заједнице утврђује се број и
структура чланова, надлежност, мандат, као и
другапитања од значаја за њихов рад.
XIX. СРЕДСТВА
ЗАЈЕДНИЦЕ

ЗА

РАД

МЕСНЕ

Финансирање месне заједнице
Члан 75.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују
се из:
- средстава утврђених одлуком о буџету
општине, посебно за сваку месну заједницу;
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- средстава која грађани обезбеђују
самодоприносом;
- донација, поклона и других законом
прописаних начина;
- прихода које месна заједница оствари
својом активношћу;
-других средстава за рад месне заједнице
прописаних законом.
Савет
месне
заједнице
доноси
финансијски план.
Финасијски план месне заједнице мора бити
у складу са Одлуком о буџетуОпштине.
Финансијски план и завршни рачун
Члан 76.
Месна заједница доноси финансијски план у
складу са буџетом Општине.
У финансијском плану месне заједнице
исказују се приходи и расходи месне заједнице.
Финансијски план се доноси за једну
календарску годину у року од 30 дана од дана
усвајања одлуке о буџету Општине.
На финасијски план месне заједнице
сагласност даје Општинско веће, у складу са
одлуком о буџету.
Савет месне заједнице усваја завршни рачун
по истеку калeндарске године.
Финансијски план и завршни рачун месне
заједнице објављује се на званичној интернет
презентацији општине и месне заједнице.
Наредбодавац за исплату средстава месне
заједнице је председник Савета месне заједнице.
Извештај о раду месне заједнице
Члан 77.
Савет месне заједнице је дужан да најкасније
до
30.
марта
текуће
године,
достави
Општинскомвећу и Скупштини општине извештај о
свом раду и реализацији програма за прошлу
годину, као иизвештај о коришћењу средстава које
им је Општина пренела.
Контролу
материјално-финансијског
пословања месне заједнице врше Општинска
управа, као и буџетска инспекција Општине.
Захтев за обезбеђење финансијских средства
Члан 78.
На захтев Општинског већа или другог
надлежног органа општине, Савет месне заједнице
је дужан да у поступку припреме буџета, достави
захтев заобезбеђење финансијских средства за
наредну годину у роковима које одреди Општинска
управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за
наредну годину.
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САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним заједницама
Члан 79.
Месна заједница може да остварује сарадњу
у областима од заједничког интереса са
другиммесним заједницама на територији исте или
друге општине или града.
Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана
доноси Савет месне заједницеи доставља је
Општинском већу.

Број -10- Страна-973

Ако Савет месне заједнице не поступи по
предлозима органа из става 1. овог члана,
председник општине поништиће општи акт месне
заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у „Службеном Гласнику града
Врања“.
Општинско веће, предлаже председнику
општине обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска средства
не користе у складу са финансијским планом месне
заједнице, одлуком о буџету или законом.
XXII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Сарадња са општином и њеним институцијама
Члан 80.
Месне заједнице остварују непосредну
сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и
другим предузећима и организацијама, установама
и удружењима са територије општине.
Сарадња са удружењима
Члан 81.
Савет месне заједнице може сарађивати са
удружењима,
хуманитарним
идругим
организацијама, у интересу месне заједнице и
њених грађана.
XXI. НАДЗОР НАД РАДОМ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

И

АКТИМА

Поступак за оцену уставности и законитости
општег акта месне заједнице
Члан 82.
Општинско веће покренуће поступак за
оцену уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај
акт није у сагласности са Уставом или законом.
Председник општине дужан је да обустави
од извршења општи акт месне заједнице за који
сматра да није сагласан Уставу или закону,
решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном Гласнику града Врања“.
Решење о обустави од извршења престаје да
важи ако Општинско веће у року од пет дана од
објављивања решења не покрене поступак за оцену
уставности и законитости општег акта.
Указивање Савету месне заједнице на
предузимање одговарајућих мера
Члан 83.
Када Општинско веће сматра да општи акт
месне заједнице није у сагласности са статутом,
актом о оснивању месне заједнице или другим
општинским прописом, указаће на то савету месне
заједнице ради предузимања одговарајућих мера.

Правни континуитет месних заједница
Члан 84.
Месне заједнице основане у складу са
Одлуком о оснивању месних заједница ("Службени
Гласник
града
Врања
број
43
од
23.12.2013.године”) настављају са радом и дужне су
да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке ускладе своје статуте са Статутом општинеи
овом Одлуком.
Спровођење нових избора за Савете месних
заједница
Члан 85.
Избори за Савет месне заједнице, у складу са
овом Одлуком и усклађеним статутом месне
заједнице, спровешће се од наредних редовних
избора за чланове Савета месних заједница.
До спровођења избора из става 1. овог члана,
Савет месне заједнице наставља са радом до истека
мандата.
Избори за Савет месне заједнице, у складу са
овом Одлуком и усклађеним Статутом месне
заједнице, спровешће се у року од 90 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Престанак важења Одлуке о месним заједницама
Члан 86.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о месним заједницама ("Службени
Гласник града Врања број 43 од 23.12.2013.године “
).
Ступање на снагу
Члан 87.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном Гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 016-1/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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231.
На основу члана 20. став 1 тачка 17. и члана 32.
став 6 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/11), на основу члана 40. Статута општине Трговиште („Службени лист града Врања“, број 3/2019), Скупштина општине Трговиште,
на седници одржаној 30.03. 2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Део први: Уводне одредбе
Члан 1.
Предмет одлуке
Одлуком о социјалној заштити утврђују се права грађана/ки општине Трговиште на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке, поступци за остваривање права, права и обавезе корисника
социјалне заштите, финансирање социјалне заштите, као и друга питања од значаја за социјалну заштиту на нивоу локалне заједнице у складу са Законом о социјалној заштити.
Сви појмови у овој одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и
женски природни род.
Члан 2.
Права на социјалну заштиту
Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање
услова за задовољење основних животних потреба
имају право на социјалну заштиту у складу са законом, у висини, под условима и на начин утврђено
овом одлуком и у складу са материјалним и другим
могућностима општине.
Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном
подршком.
Права утврђена овом одлуком везана су за личност и не могу се преносити.
Члан 3.
Корисници социјалне заштите
Корисник права на услуге социјалне заштите и
мере материјалне подршке јесте појединац, односно
породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или
да одржи квалитет живота, или која нема довољно
средстава за подмирење основних животних потре-
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ба, а не може да их оствари својим радом, приходом
од имовине или из других извора.
Породицом у смислу остваривања права на мере материјалне подршке сматрају се супружници и
ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници
у побочној линији до другог степена сродства, под
условом да живе у заједничком домаћинству.
Лице које је закључило уговор о доживотном
издржавању не може да оствари права из ове одлуке, као ни појединац, односно члан породице који је
способан за рад, уколико одбије понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим
и сезонским пословима, стручно оспособљавање,
преквалификацију, доквалификацију.
Корисници права на социјалну заштиту су грађани/ке који имају пребивалиште на територији
општине Трговиште.
Изузетно, право на социјалну заштиту у складу
са одредбама ове одлуке признаје се и:
• лицима која имају боравиште на територији општине која се нађу у стању потребе за
услугама социјалне заштите и мерама материјалне подршке;
• лицима која се нађу у скитњи или им је из
других разлога потребно обезбедити право
на социјалну заштиту;
• страним држављанима и лицима без
држављанства у потреби за социјалном
заштитом, у складу са Законом и међународним уговорима.
Члан 4.
Средства за остваривање права на социјалну заштиту
Средства за обављање делатности социјалне
заштите у надлежности локалне самоуправе обезбеђују се у буџету општине Трговиште.
Средства за обезбеђивање услуга социјалне
заштите могу се прибављати и путем донација, као
и уступањем имовине, оснивањем задужбина и
фондација, у складу са законом.
Имовина намењена социјалној заштити може се
користити искључиво за обезбеђење услуга социјалне заштите.
Средства за обезбеђивање права на услуге социјалне заштите предвиђене овом одлуком обезбеђују се и из наменских трансфера буџета Републике
Србије у складу са чланом 207. Закона о социјалној
заштити и Уредбом о наменским трансферима.
У обезбеђивању средстава за пружање услуга
социјалне заштите учествује и корисник, у обиму и
на начин утврђен законом и овом одлуком.
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Члан 5.
Поступак за остваривање права на социјалну заштиту
На поступак за остваривање права на услуге
социјалне заштите и мере материјалне подршке
предвиђене овом одлуком, примењују се одредбе
закона којим се уређује општи управни поступак,
ако Законом о социјалној заштити није другачије
одређено.
Средства за покриће трошкова поступка за
остваривање права из ове одлуке обезбеђују се у
буџету општине Трговиште и те трошкове не сносе
грађани.
Члан 6.
Сарадња у обезбеђивању права на социјалну заштиту
Општина Трговиште у обезбеђивању права грађана на социјалну заштиту сарађује са установама и
другим облицима организовања утврђених законом
преко којих обављају делатност: пружаоцима услуга
социјалне заштите, установама предшколског,
основног, средњег и високог образовања; здравственим установама, полицијом, правосудним и
другим државним органима, удружењима и другим
правним и физичким лицима.
Сарадња у пружању услуга социјалне заштите
остварује се у оквирима и на начин утврђен споразумима о сарадњи.
За потребе имплементације Уредбе о мерама
социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи, Општина Трговиште ће донети протокол о сарадњи са Центром за социјални рад и носиоцима појединих активности којим ће се утврдити
начин сарадње у спровођењу мера социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи.
Део други: Услуге социјалне заштите
Глава 1. Сврха, врсте и корисници услуга
Члан 7.
Сврха услуга социјалне заштите
Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота,
отклањања или ублажавања ризика неповољних
животних околности, као и стварања могућности да
самостално живе у друштву.
Члан 8.
Услуге социјалне заштите
У складу са чланом 40 Закона о социјалној заштити, општина Трговиште обезбеђује следеће групе
услуга социјалне заштите:

•
•
•
•
•
•
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дневне услуге у заједници
услуге смештаја
услуге подршке за самосталан живот
саветодавно-терапијске
и
социјалноедукативне услуге
остале услуге социјалне заштите у складу
са потребама локалне заједнице
иновационе услуге

Члан 9.
Правилници и одлука о цени услуга
Спецификација услуга у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите, обезбеђивање и пружање
услуга, као и критеријуми за учешће корисника и
њихових сродника у цени услуге биће дефинисани
правилником за сваку од услуга предвиђених овом
одлуком.
Општинско веће даје сагласност на предлог
правилника лиценцираног пружаоца услуге изабраног у поступку јавне набавке услуга социјалне заштите, као и сагласност на предлог правилника пружаоца услуге који је одабран по основу јавног конкурса, у случају када је реч о услугама које нису
стандардизоване.
Сагласност на Одлуку о цени услуга социјалне
заштите, на предлог Општинске управе задужене за
послове социјалне заштите, даје Општинско веће.
Одељак 1. Дневне услуге у заједници
Члан 10.
Сврха дневних услуга у заједници
Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици
и непосредном окружењу.
Члан 11.
Дневне услуге у заједници
Општина Трговиште обезбеђује право на следеће дневне услуге у заједници:
• помоћ у кући за одрасла и старија лица/децу са
сметњама у развоју/лица са менталним и интелектуалним потешкоћама/другим рањивих
групама у складу са потребама локалне заједнице.
• дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју/ за одрасла и старија лица/ за децу и
младе у сукобу са законом;
• свратиште за децу, младе, одрасла или старија
лица који живе или раде на улици или добровољно затраже или пристану на услугу.
1.1. Помоћ у кући за одрасла и старија лица
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Члан 12.
Сврха услуге помоћ у кући
Помоћ у кући пружа се када је породична
подршка недовољна или није расположива, у складу
са идентификованим индивидуалним потребама
старијих особа, које услед немоћи или смањених
функционалних способности нису у стању да живе
без помоћи других лица.
Услуга помоћи кући се пружа корисницима у урбаном и руралном подручју Oпштине Трговиште.
Члан 13.
Корисници услуге помоћ у кући
Корисник права на услуге социјалне заштите и
мере материјалне подршке јесте појединац, односно
породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или
да одржи квалитет живота, или која нема довољно
средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом
од имовине или из других извора.
Лице које је закључило уговор о доживотном
издржавању не може да оствари права из ове одлуке, као ни појединац, односно члан породице који је
способан за рад, уколико одбије понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим
и сезонским пословима, стручно оспособљавање,
преквалификацију, доквалификацију.
Корисници услуге помоћу у кући су:
• лица старија од 65 година која живе сама у
домаћинству или са другим лицима неспособним за пружање помоћи и одрасла лица са
хроничним обољењима, која су теже или
тешко покретна без обзира на старосну границу у складу са Правилником о ближим
условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите;
• одрасла лица са интелектуалним и менталим
потешкоћама без обзира на старосну границу;
• деца са сметњама у развоју;
• друге корисничке групе у складу са потребама локалне заједнице.
1.2. Дневни боравак
Члан 14.
Сврха услуге дневног боравка
Сврха услуге дневног боравка састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у властитој
социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за
самосталан живот.
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Кроз услугу дневног боравка корисници у
организованом окружењу, и уз потребан надзор,
задовољавају развојне потребе, стичу и развијају
животне вештине, личну и друштвену одговорност
ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и
других важних функција.
Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а члановима породице слободно време за
бављење радним и другим активностима. Услуга
дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским
периодима.

•

•

•

•
•

Члан 15.
Корисници услуге дневног боравка
Услуге дневног боравка доступне су :
деци и младима са телесним инвалидитетом,
односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом, надзором и
подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање;
одраслима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају
потребу за дневном негом и надзором, и
подршком у одржању и развијању њихових
потенцијала;
деци и младима који су у сукобу за законом,
родитељима, школом или заједницом на начин који не омета њихово школовање или
одлазак на посао;
одраслим и старијим лицима којима је потребна дневна нега и надзор;
друге циљне групе у складу са потребама локалне заједнице.

1.3. Лични пратилац детета
Члан 16.
Сврха услуге лични пратилац детета
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање
детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег
нивоа самосталности.
Услугу непосредно пружа лични пратилац детета кроз активности које се планирају и реализују у
складу са индивидуалним потребама детета, у области кретања, одржавања личне хигијене, облачења,
храњења и комуникације са другима.
Услуга се може користити до краја редовног
школовања укључујући завршетак средње школе.

Четвртак,18.април.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Члан 17.
Корисници услуге лични пратилац детета
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је
потребна подршка за задовољавање основних
потреба у свакодневном животу у области кретања,
одржавања личне хигијене, храњења, облачења и
комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
1.4. Свратиште
Члан 18.
Сврха услуге свратишта
Сврха услуге свратишта је пружање привремених и повремених интервенција и задовољавање
тренутних потреба корисника, као и посредовање у
обезбеђивање других услуга у заједници.
Члан 19.
Корисници услуге свратишта
Услуга свртиште доступна је деци / младима /
одраслим и старијим лицима који живе или раде на
улици и добровољно затраже или пристану на услугу.
Одељак 2. Услуге смештаја
Члан 20.
Сврха и корисници услуге смештаја
Услуге смештаја обезбеђују кориснику краткотрајни смештај, осигуравају му безбедност, задовољење његових основних потреба и приступ другим
услугама, и изналажење одрживих решења за кризну ситуацију, док се не утврди одговарајући облик
заштите или обезбеђивање у месту пребивалишта.
Члан 21.
Услуга смештаја у заједници које обезбеђује јлс
Општина Трговиште обезбеђује следеће услуге
смештаја:
• привремени смештај у прихватилиште за
одрасла и старија лица
• привремени смештај у прихватилиште за
жртве насиља у породици
• предах смештај
2.1. Привремени смештај у прихватилиште за
одрасла и старија лица
Члан 22.
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Сврха услуге смештај у прихватилиште за одрасла
и старија лица
Смештајем у прихватилиште за одрасла и старија лица кориснику се обезбеђује краткотрајан
смештај и осигурава безбедност, задовољење његових основних потреба, изналажење одрживих решења за кризне ситуације и приступ другим услугама.
Члан 23.
Корисници услуге смештај у прихватилиште за
одрасла и старија лица
Корисници услуге привременог смештаја у
прихватилиште су одрасла и старија лица која имају
пребивалиште на територији Општине Трговиште.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште
за одрасла и старија лица доступна је корисницима
који немају пребивалиште на територији Општине
Трговиште, под условима и на начин дефинисаним
споразумом о међуопштинској сарадњи.
2.2. Привремени смештај у прихватилиште за
жртве насиља у породици
Члан 24.
Сврха услуге привремени смештај у прихватилиште
за жртве насиља у породици
Прихватилиште за жртве породичног насиља
обезбеђује смештај и исхрану, приступ здравственој
заштити, правну помоћ, саветовање и консултације,
психо-социјалну подршку, упућивање на оспособљавање за рад, упућивање и повезивање са другим
службама у заједници.
Услуга из става 1. овог члана обезбеђује се у
ситуацијама акутног стања насиља у породици (наношење или покушај наношења телесне повреде,
изазивање страха претњом, присиљавање или навођење на сексуални однос, ограничавање слободе
кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање).
Члан 25.
Корисници услуге привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици
Услуга привременог смештаја у прихватилиште
за жртве насиља у породици обезбеђује се деци и
ненасилном родитељу, жртвама породичног злостављања и занемаривања, над којима се насиље
врши.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште
за жртве насиља у породици доступна је корисницима који немају пребивалиште на територији
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Општине Трговиште, под условима и на начин дефинисаним споразумом о међуопштинској сарадњи.
2.3. Предах смештај
Члан 26.
Сврха услуге предах смештај
Сврха услуге предаха је краткорочни и повремени смештај детета са сметњама у развоју, који се
обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни
смештај, чиме се пружа подршка како детету тако и
породици детета у одржавању и подизању квалитета
њиховог живота с циљем останка детета у породици.
Предах смештајем обезбеђује се краткорочна и
повремена нега деци и младима са сметњама у развоју, унапређују се и развијају вештине самосталног
живота, стварају могућности за укључивање у заједницу, као и за развијање, очување и унапређење
снага породице.
Члан 27.
Корисници услуге предах смештај
Услуга предах смештаја доступна је деци са
сметњама у развоју и њиховим породицама тј. старатељима који имају пребивалиште на територији
Општине Трговиште.
Услуга предах смештаја за децу са сметњама у
развоју доступна је корисницима који немају пребивалиште на територији Општине Трговиште, под
условима и на начин дефинисаним споразумом о
међуопштинској сарадњи.
Одељак 3. Услуге подршке за самосталан живот
Члан 28.
Сврха и корисници услуге подршка за самосталан
живот
Услуге подршке за самосталан живот пружају
се појединцу да би се његове могућности за задовољење основних потреба изједначиле са могућностима осталих чланова друштва, да би му се побољшао квалитет живота и да би могао да води активан и самосталан живот у друштву.
Члан 29.
Услуга подршке за самосталан живот које обезбеђује јлс
Општина Трговиште обезбеђује следеће врсте
услуга подршке за самосталан живот:
• Становање уз подршку за особе са физичким инвалидитетом, интелектуалним или
менталним потешкоћама;

•
•
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Становање уз подршку за младе који се осамостаљују;
Персонална асистенција.

3.1. Становање уз подршку за особе са физичким
инвалидитетом, интелектуалним или менталним тешкоћама
Члан 30.
Сврха услуге становања за особе са физичким инвалидитетом,
интелектуалним или менталним тешкоћама
Сврха услуге становања уз подршку за особе са
физичким инвалидитетом, интелектуалним или
менталним тешкоћама јесте помоћ и подршка у стицању што већег степена самосталности корисника
која им омогућава независтан живот у заједници.
Услуга становања уз подршку доступна је надуже две године.
Члан 31.
Корисници услуге становања за особе физичким
инвалидитетом,
интелектуалним или менталним тешкоћама
Услуга је намењена лицима узраста између 15 и
26 година, која, по престанка смештаја у установу
социјалне заштите или хранитељску породицу, као
и по престанку боравка у установи за васпитање
деце и омладине, односно у установи за извршење
кривичних санкција, не могу или не желе да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у
могућности да започну самосталан живот.
Услуга становања уз подршку за особе са физичким инвалидитетом, интелектуалним или менталним тешкоћама доступна је и корисницима који
немају пребивалиште на територији општине Трговиште, под условима и на начин дефинисаним споразумом о међуопштинској сарадњи.
3.2. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују
Члан 32.
Сврха услуге становање уз подршку за младе који се
осамостаљују
Сврха услуге становања уз подршку за младе
који се осамостаљују је помоћ и подршка у стицању
самосталности и интеграције у заједницу.
Члан 33.
Корисници услуге становање уз подршку за младе
који се осамостаљују
Услуга становања уз подршку доступна је најдуже две године лицима узраста између 15 и 26 година, која немају могућности да и даље живе у био-
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лошким или сродничким породицима, као алтернатива смештају у установу социјалне заштите или
хранитељску породицу, односно ради оспособљавања за самосталан живот.
Услуга становања уз подршку доступна је и лицима узраста између 15 и 26 година, које по престанку смештаја у установи социјалне заштите или
хранитељској породици, као и по престанку боравка
у установи за васпитање деце и омладине, односно у
установи за извршење кривичних санкција, не могу
или не желе да се врате у биолошку или сродничку
породицу, нити су у могућности да започну самосталан живот;
Услуга становања уз подршку за младе који се
осамостаљују доступна је корисницима који немају
пребивалиште на територији општине Трговиште,
под условима и на начин дефинисаним споразумом
о међуопштинској сарадњи.
3.3. Персонална асистенција
Члан 34.
Сврха услуге персонална асистенција
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољавање
личних потреба и укључивање у образовне, радне и
друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.
Члан 35.
Корисници услуге персонална асистенција
Услуге персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом, којима је утврђена потреба за првим или другим степеном подршке, који остварују право на увећани додатак на
туђу негу и помоћ, имају способност за самостално
доношење одлука, радно су ангажовани или активно
укључени у рад различитих удружења грађана,
спортских друштава, политичких партија и других
облика друштвеног ангажмана, односно, укључени
су у редовни или индивидуални образовни програм.
Одељак 4. Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Члан 36.
Сврха и врсте саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга
Саветодавно-терапијске
и
социјалноедукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и
стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву.
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Члан 37.
Врсте саветодавно-терапијских и социјалноедукативних услуга
Општина Трговиште обезбеђује право на следеће
Саветодавно-терапијске
и
социјалноедукативне услуге:
• социјално-едукативне услуге;
• терапијске услуге;
• медијацију;
• саветодавне услуге;
• мобилни тим за хитне интервенције.
Одељак 5. Остале услуге и иновационе услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне
заједнице
Општина Трговиште обезбеђује следеће остале
и иновационе услуге:
•
Социјално становање у заштићеним условима
• Геронтолошки центар
5.1. Социјално становање у заштићеним условима
Члан 38.
Сврха услуге
Сврха услуге социјално становање у заштићеним условима је стамбено збрињавање стамбено
необезбеђених лица и породица у стању социјалне
потребе. Право на социјално становање у заштићеним условима остварују лица и породице које су
стамбено необезбеђене а у стању су социјалне
потребе.
Члан 39.
Корисници услуге
Корисници права из претходног члана ове
Одлуке могу бити:
1. Лица и породице, корисници права на материјално обезбеђење
2. Стара лица ( самци и парови) способна да
живе самостално
3. Самохрани родитељи са децом
4. Жртве породичног насиља
5. Социјално-економски угрожена лица и породице које због физичких или менталних болести, хроничне болести или инвалидитета
члана породице , не могу да обезбеде услове
за живот.
5.2. Геронтолошки Центар
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Члан 40.
Сврха услуге
Трајно збрињавање особа са инвалидитетом
и старих лица која не могу да се старају о себи.
Члан 41.
Корисници услуге
Корисници услуге Геронтолошког центра су
старије особе и особе са инвалидитетом са територије Општине Трговиште које не могу да се старају
о себи.
Глава 2. Обезбеђење услуга социјалне заштите
Одељак 1. Наручивање услуга социјалне заштите
Члан 42.
Наручивање услуга путем јавне набавке
Пружање услуга социјалне заштите из ове
Одлуке за које су, од стране Министарства рада,
запошљавања, борачких и социјалних питања Правилником о ближим условима и стандардима за
пружања услуга социјалне заштите, прописани стандарди за пружање услуга, поверава се уговором
овлашћеном пружаоцу услуге изабраном у поступку
јавне набавке у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.
Орган Општинске управе надлежан за социјалну заштиту, као наручилац услуге, позив за подношење понуда за пружање услуга социјалне заштите
објављује у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Члан 43.
Уговор о јавној набавци
Уговор о јавној набавци услуге закључује се
између наручиоца услуге и одабраног овлашћеног
пружаоца услуге социјалне заштите, и њиме се
обавезно уређује начин плаћања, праћење и трајање
пружања услуге, као и начин извештавања и услови
раскида уговора.
Члан 44.
Међуопштинско наручивање услуга
У циљу економичнијег и ефикаснијег обезбеђивање услуга социјалне заштите, надлежни орган
Општинске
управе,
може,
на
основу
међуопштинског споразума, објавити заједнички
позив за подношење понуда за пружање услуга.
Члан 45.
Наручивање услуга путем конкурса
Услуге социјалне заштите за које нису прописани стандарди обезбеђују се путем јавног конкур-
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са, а права и обавезе локалне самоуправе и изабраног пружаоца услуге регулишу се уговором.
Обавезни елементи уговора се односе на дефинисање садржине услуге, начина и динамике плаћања, трајање услуге, извештавања о пруженим
услугама и услови за раскид уговора.
Глава 3. Поступак за коришћење услуга социјалне
заштите
Одељак 1. Покретање поступка за признавање
права на услуге социјалне заштите
Члан 46.
Покретање поступка за признавање права на услугу
социјалне заштите
Иницијативу за покретање поступка за признавање права на услуге социјалне заштите може поднети свако физичко или правно лице.
Центар за социјални рад је надлежан за покретање поступка за коришћење услуге лицу које се
затекло на територији Општине Трговиште, у случају потреба за неодложном интервенцијом.
Одељак 2. Одлука о коришћењу услуге
Члан 47.
Надлежност за признавање права
Поступак за коришћење услуге из ове одлуке
коју обезбеђује Општина Трговиште спроводи центар за социјални рад, по службеној дужности или на
захтев корисника.
Центар за социјални рад је месно надлежан за
спровођење поступка за признавање права на услугу
за кориснике који имају пребивалиште на територији Општине Трговиште.
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу
услуга предвиђених овом одлуком, применом одредаба закона којим се уређује општи управни поступак, ако Законом о социјалној заштити није другачије одређено.
У поступку одлучивања о признавању права на
услуге социјалне заштите које се пружају деци и
младима, а које су признате овом одлуком центар за
социјални рад, по потреби, прибавља мишљење
Интерресорне комисије.
Члан 48.
Решење о признавању права
Ако водитељ случаја, односно, када је то законом и другим прописом одређено – стручни тим
центра за социјални рад, процени да корисник има
потребу за услугом центар за социјални рад доноси
решење о признавању права на коришћење услуге
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коју обезбеђује јединица локалне самоуправе и упућује корисника код изабраног пружаоца услуге.
Члан 49.
Упућивање корисника ради коришћења услуга обезбеђених путем јавне набавке
Центар за социјални рад упућује корисника, ради коришћења услуге/а коју је Општина Трговиште
обезбедила путем јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са којим је закључен Уговор о пружању услуге.
Члан 50.
Решење о одбијању захтева за коришћење услуге
Ако водитељ случаја, односно стручни тим
центра за социјални рад процени да корисник нема
потребу за услугом , захтев за коришћење тражене
услуге социјалне заштите одбиће се решењем.
Члан 51.
Жалба на решење којим се одбија захтев за коришћење услуге
Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге може се изјавити жалба у року од
15 дана.
Жалба из става 1. овог члана изјављује се
Општинском већу као надлежном органу јединице
локалне самоуправе.
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси се
у року од 30 дана.
Члан 52.
Извештавање о пружању услуге и упућивање корисника другом пружаоцу
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену решењем о
признавању права (упутом), дужан је да о томе
одмах, писменим путем, обавести центар за социјални рад и корисника, и да за то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана,
корисник у року од осам дана од пријема обавештења, може упутити притужбу центру за социјални
рад.
Центар за социјални рад ће, пошто размотри
притужбу из става 2. овог члана, упутити корисника
другом овлашћеном пружаоцу са списка овлашћених пружалаца услуге, ако овлашћени пружалац
услуге из става 1. овог члана упућеном кориснику
не може пружити услугу.
О одбијању пружања услуге центар за социјални рад одмах обавештава надлежно одељење
Општинске управе, орган надлежан за издавање
лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите и
инспекцију социјалне заштите.
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Члан 53.
Извештавање о реализованим упутима/уговорима о
пружању услуге
О реализованим упутима, односно закљученим
уговорима о пружању услуге социјалне заштите из
става 1. претходног члана, центар за социјални рад
извештава надлежно одељење Општинске управе о
непосредном уговарању коришћења услуге одмах
по отпочињању пружања услуге.
Центар за социјални рад подноси годишњи
извештај о одбијању пружања услуга министарству
надлежном за социјална питања, надлежном одељењу Општинске управе и заводу за социјалну заштиту.
Члан 54.
Непосредно уговарање коришћења услуге
Корисник, односно законски заступник корисника, може непосредно одабрати услугу социјалне
заштите, односно пружаоца услуге социјалне заштите и закључити уговор о коришћењу услуге са
изабраним пружаоцем услуге социјалне заштите.
У случају из става 1. овог члана процену потребе корисника за услугом врши установа социјалне
заштите која пружа услугу, односно пружалац услуге социјалне заштите, у складу са овом одлуком.
Глава 4. Финансирање услуга социјалне заштите
Члан 55.
Средства за финансирање права услуга социјалне
заштите
Средства за пружање услуга социјалне заштите
обезбеђују се:
• из буџета Општине Трговиште за кориснике
који имају пребивалиште на територији
Општине Трговиште;
• из средства корисника и учешћа корисника у
трошковима услуге;
• из буџета других локалних самоуправа на чијој територији корисници услуге имају пребивалиште у складу са међуопштинским споразумом о пружањеу услуге;
• из наменских трансфера обезбеђених у складу са чланом 207. Закона о социјалној заштити и Уредбом о наменским трансферима;
• из других извора (партнерства са националним и међународним организацијама, донација, добровољних прилога и сл.).
Члан 56.
Плаћање услуге
У зависности од социјално-економског статуса
корисника, плаћање услуге може бити:
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у целости из средстава корисника, његовог
сродника или трећег лица;
уз делимично учешће корисника, његовог
сродника, трећег лица или буџета јединице
локалне самоуправе;
у целости из буџета јединице локалне самоуправе.

Члан 57.
Учешће корисника у трошковима услуге
Корисник учествује у плаћању услуге у складу
са Правилником о критеријумима за учешће корисника у цени услуге.
Сагласност на предлог Правилника даје
Општинско веће на предлог надлежног/е одељења
општинске управе.
Сагласност на Одлуку о цени услуга даје
Општинско веће на предлог надлежног одељења
општинске управе.
Део трећи: Материјална подршка
Глава 1. Сврха, врсте и корисници права на мере
материјалне подршке
Члан 58.
Сврха и врсте мера материјалне подршке
Право на материјалну подршку остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника.
Општина Трговиште обезбеђује право на следеће врсте материјалне помоћи:
1. Материјална подршка у новцу
1.1. једнократна новчана помоћ
1.2. ванредна / увећана новчана помоћ
1.3. социјално укључивање корисника једнократне новчане помоћи
2. Материјална подршка у натури
2.1. бесплатан оброк у народној кухињи
2.2. опремање корисника за смештај у
установу социјалне заштите или другу
породицу
2.3. обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи
2.4. (друге мере у складу са потребама
локалне заједнице)
3. Остале врсте материјалне подршке
3.1. потпуно или делимично ослобађање
од плаћања стамбено-комуналних
услуга
3.2. субвенције превоза
3.3. погребни трошкови
3.4. решавање стамбеног питања социјално угрожене категорије
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3.5. (друге мере у складу са потребама локалне заједнице)
Члан 59.
Критеријуми за остваривање права на мере материјалне подршке
Критеријуми за остваривање права на мере материјалне подршке, надлежност и поступак за
остваривање права и друга питања од значаја за обезбеђивање права биће дефинисана посебним правилником за сваку од мера материјалне подршке
предвиђено овом одлуком.
Сагласност на предлог правилника, израђеног
од стране надлежног одељења општинске Управе,
даје општинско Веће.
Одељак 1. Материјална помоћ у новцу
Члан 60.
Једнократна новчана помоћ
Једнократну новчану помоћ као вид материјалне подршке могу користити појединац и породица,
који се нађу у стању социјалне потребе, у случајевима везаним за задовољење основних животних
потреба, отклањање последица елементарних непогода, тешку болест, прихват по престанку смештаја
у установу, као и у другим ванредним приликама
које не могу самостално превазићи, а нарочито када
немају никаквих прихода и не могу, из Законом
предвиђених разлога, да остваре право на редовну
новчану социјалну помоћ.
Висина једнократне помоћи у новцу утврђује се
у зависности од потреба корисника и расположивих
буџетских средстава, и може се одобрити највише
до износа новчане социјалне помоћи за појединца,
која се финансира из буџета Републике Србије,
према последњем објављеном податку.
Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у једници
локалне самоуправе у месецу који претходи месецу
у коме се врши исплата.
Једнократна новчана помоћ може се одобрити
истом кориснику највише три пута у току године, а
само изузетно више пута у току године, уколико
укупна средства примљена по овом основу не прелазе износ просечне нето зараде по запосленом у
Републици Србији према последњем објављеном
податку у моменту подношења захтева.
Решење о признавању права на једнократну
новчану помоћ доноси центар за социјални рад у
складу са Правилником о додели једнократне помоћи .
Исплату једнократних новчаних помоћи врши
центар за социјални рад из средстава буџета локалне самоуправе.
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Члан 61.
Ванредна/увећана новчана помоћ
Право на ванредну новчану помоћ могу остварити:
- породице у којима несрећним случајем
наступи смрт једног или више чланова породичног домаћинства;
- појединац који се разболи од тешке болести,
односно породице чији се члан разболи од
тешке болести;
- појединци и породице у другим изузетно
тешким ситуацијама по оцени стручног тима
Центра.
Члан 62.
Услов за остваривање права наванредну новчану
помоћ
Услов за остваривање права на ванредну новчану помоћ је да просечни месечни приход породице у претходна три месеца, у односу на месец у коме је поднет захтев, не прелази износ просечне нето
зараде у Републици Србији према последњим
објављеним подацима органа надлежног за послове
статистике.
Члан 63.
Износ ванредне новчане помоћи
Ванредна помоћ може се исплатити највише у
износу до једне и по просечне нето зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку у моменту подношења захтева.
Члан 64.
Исплата ванредне (једнократне) новчане помоћи
Право на ванредну новчану помоћ може се
остварити само једном у току године, без обзира на
основ.
Решење о признавању права на једнократну
новчану помоћ доноси центар за социјални рад у
складу са Правилником о додели једнократне помоћи.
Исплату једнократних новчаних помоћи врши
центар за социјални рад из средстава буџета локалне самоуправе.
Члан 65.
Социјално укључивање корисника новчане социјалне
помоћи
Радно способни корисници новчане социјалне
помоћи помоћи, у складу са Законом о социјалној
заштити и Уредбом о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи, могу бити
упућени у јавно предузеће, установу или другу јавну службу чији је оснивач Општина Трговиште,
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ради обављања одређеног броја сати друштвено
корисног рада сразмерно висини новчане помоћи.
Центар за социјални рад закључује споразум са
корисником новчане помоћи о активном превазилажењу његове неповољне социјалне ситуације, који
садржи активности и обавезе корисника, као и могућност умањења и престанка права на материјалну
подршку у случају неоправданог неизвршавања обавеза из споразума (индивидуални план активације).
Накнада за један сат друштвено корисног рада
утврђује се у висини минималне нето зараде по радном часу у моменту упућивања корисника на рад.
Новчану социјалну помоћ одобрава и исплаћује
центар за социјални рад, у партнерству са општинском Управом (одељењем
за друштвене
делатности).
Одељак 2. Материјална подршка у натури
Члан 66.
Бесплатан оброк у народној кухињи
Право на бесплатан оброк има лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ, као и
друга лица у стању социјалне потребе, по стручној
процени центра за социјални рад.
Члан 67.
Поступак припреме и поделе бесплатних оброка организује и спроводи Црвени крст, односно друго правно и физичко лице са којим Општина закључи уговор по окончаном поступку јавне набавке за
избор пружаоца ове услуге.
Члан 68.
Правилником о праву на бесплатан оброк дефинише се надлежност центра за социјални рад за
признавање права на бесплатан оброк, критеријуми
за признавање права, поступак за коришћење права
на бесплатан оброк у народној кухињи.
Члан 69.
Обезбеђење огрева
Огрев за зиму, као вид материјалне подршке,
обезбеђује се корисницима новчане социјалне помоћии угроженим категоријама становништва.
Признавање права на обезбеђивање огрева
врши центар за социјални рад Општине Трговиште.
Решење о признавању права на обезбеђивање
огрева доноси центар за социјални рад у складу са
Правилником о обезбеђивању огрева.
Сагласност на предлог правилника надлежне
општинске Управе даје општинско Веће општине
Трговиште.
Одељак 3. Остале врсте материјалне подршке
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Члан 70.
Потпуно или делимично ослобађање од плаћања
стамбено-комуналних услуга
Право на субвенције комуналних услуга се
признаје корисницима права материјалног обезбеђења као и угроженим категоријама становништва.
Признавање права на потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено – комуналних услуга
врши центар за социјални Општине Трговиште .
Решење о признавању права на потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено – комуналних услуга у складу са Правилником доноси
центар за социјали рад Општине Трговиште.
Сагласност на предлог правилника надлежне
општинске Управе даје општинско Веће општине
Трговиште.
Општинска Управа закључује уговор са јавно
комуналним предузећем којим се дефинише начин
обезбеђења субвенција, износ субвенције и остала
питања од значаја за остварење овог права.
Члан 71.
Право на бесплатан превоз ученика основних и
средњих школа
Право на бесплатан превоз признаје се ученицима основних и средњих школа у складу са критеријумима дефинисаним Правилником о бесплатном
превозу ученика.
Избор пружаоца услуге бесплатног превоза ученика
врши се путем јавне набавке, а права и обавезе
градске управе и изабраног пружаоца дефинишу се
уговором.
Глава 2. Поступак за остваривање права на мере
материјалне подршке
Члан 72.
Покретање поступка и одлучивање по захтеву
Поступак за остваривање права на мере материјалне подршке покреће се на захтев корисника или
по службеној дужности.
По захтевима за коришћење права на мере материјалне подршке из ове Одлуке, у првом степену
решава центар за социјални рад.
Члан 73.
Право на жалбу
Корисник коме није признато право на мере материјалне подршке из ове Одлуке има право жалбе у
року од 15 дана.
По жалбама на првостепене одлуке одлучује у
другом степену општинско Веће у складу са
чл.70.ст.6. Статута Оштине Трговиште.

Четвртак.18.април.2019.године.

Члан 74.
Обавеза доношења правилника
Центар за социјални рад доноси правилник/е
којим дефинишу материјално правна и процесно
правна питања од значаја за остваривање права на:
дневне услуге у заједници,услуге смештаја, сдаветодавно-терапијске услуге.
Надлежна служба општинске Управе доноси
доноси правилник/е којим се дефинишу материјално правна и процесно правна питања од значаја за
остваривање права на: материјалну подршку у новцу, материјалну подршку у натури, остале врсте
материјалне подршке
Сагласност на предлог правилника за сваку од
мера материјалне подршке општинске Управе или
Центра за социјални рад даје општинско Веће.
Глава 3. Финансирање права на мере материјалне подршке
Члан 75.
Средства
Средства за остваривање права на мере материјалне подршке у социјалној заштити предвиђене
овом Одлуком обезбеђују се:
• из буџета Општине Трговиште
• из других извора (партнерство са националним и међународним организацијама, донације, добровољни прилози и сл.).
Члан 76.
Трошкови обезбеђивања права на материјалну
подршку
Буџетом Општине Трговиште се опредељују и
средства за материјалне трошкове и зараде запослених који обављају послове везане за реализацију
материјалне подршке.
Део четврти: Унапређења социјалне заштите
Глава 1. Програми унапређења социјалне заштите
Члан 77.
Програми за унапређење социјалне заштите
Општина Трговиште утврђује годишњи програм мера и активности за подстицај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите у складу са
стратегијом коју доноси Влада Републике Србије и
релевантим стратешким документима Општине.
Члан 78.
Савет за социјалну заштиту
За потребе унапређења социјалне заштите
Општине Трговиште,општинско Веће, у складу са
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Статутом општине Трговиште, оснива Савет за социјалну заштиту, као међусекторско саветодавно
тело.
Састав, надлежност, права и обавезе чланова
Савета дефинишу се Правилником о раду који усваја општинско Веће.
Члан 79.
Надлежност за усвајање програма
Програм унапређења социјалне заштите усваја
Скупштина општине Трговиште на предлог Савета
за социјалну заштиту.
Члан 80.
Средства за финансирање програма
Средства за финансирање програма унапређења
социјалне заштите, укључујући и средства за примену, праћење и процену ефеката програма обезбеђују се у буџету Општине Трговиште.
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Овa одлукa ступa нa снaгу осмог дaнa од дaнa
објaвљивaњa у "Сл.гласнику грaдa Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТ, дана
30.03.2019. године, број 453-3/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
232.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, број 129/07,
83/2014-др. Закони и 101/2016 и 47/2018), члана 2.
3. 4. и 9. Закона о комуналним делатностима (“Сл.
Гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016,95/2018), члана
4. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС), као и
члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Трговиште (“Сл.гласник Града Врања“ број 3/2019)
Скупштина општине Трговиште на седници дана
30.03.2019 године,донела је

Глава 2. Праћење и процена квалитета услуга и
материјалне подршке
Члан 81.
Праћење и процена квалитета пружања услуга и
права
Поступак праћења и процене квалитета услуга
и остваривања материјалне подршке поверава се
надлежном одељењу општинске Управе општине
Трговиште у чијој су надлежности послови из области социјалне заштите.
Део пети: Прелазне и завршне одредбе
Члан 82.
Поступaк зa коришћење услугa и оствaривaње
мaтеријaлне подршке води се по одредбaмa Зaконa о
општем упрaвном поступку, aко Зaконом о социјaлној зaштити није другaчије одређено.
Члан 83.
Поступци зa оствaривaње прaвa и пружaњa
услугa социјaлне зaштите који су зaпочети, a нису
окончaни до дaнa ступaњa нa снaгу ове одлуке, окончaће се по одредбaмa ове одлуке.
Члан 84.
Дaном ступaњa нa снaгу ове одлуке престaје дa
вaжи Одлукa о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана која се финансирају из буџета општине Трговиште бр.401-6/2017
од 13.01.2017.године
Члан 85.

ОДЛУКУ
O СНАБДЕВАЊУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин
организовања послова у вршењу комуналне
делатности пречишћавања и дистрибуције воде, као
и услови коришћења воде као комуналног
производа на територији општине Трговиште, и то:
1. технички и други посебни услови за
пречишћавање и дистрибуцију воде, којима се
обезбеђује одређени обим, врста и квалитет воде;
2.
начин
обезбеђивања
континуитета
у
пречишћавању и дистрибуцији воде;
3. права и обавезе предузећа које обавља делатност
пречишћавања и дистрибуције воде и права и
обавезе корисника воде;
4. начин обрачуна и плаћање накнаде за испоручену
воду;
5. начин поступања и овлашћења општине, односно
општинске управе у случају прекида у
пречишћавању и дистрибуцији воде;
6. посебни случајеви у којима се може ускратити
испорука воде;
7. одјава коришћења воде;
8. коришћење воде за јавне намене.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следеће значење:
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1. "јавни водовод" је систем комуналних објеката
који служи за обављање делатности пречишћавања
и дистрибуције воде;
2. "јавна водоводна мрежа" је део јавног водовода
коју чине подземни, надземни и подводни цевоводи
и објекти, уређаји и постројења који су њихови
саставни делови и служе за дистрибуцију воде
корисницима;
3. "улична водоводна мрежа" је део јавне водоводне
мреже на коју се непосредно прикључују водоводни
прикључци;
4. "водоводни прикључак" је део јавне водоводне
мреже који чини цевни спој уличне водоводне
мреже до мерног инструмента потрошача ( у даљем
тексту: водомер).
5. "корисник воде" јесте сваки власник објекта или
посебног дела објекта, односно носилац права
располагања на објекту или посебном делу објекта
чије су кућне водоводне инсталације прикључене на
јавну водоводну мрежу. Изузетно, корисник воде
јесте носилац права коришћења на објекту, односно
делу објекта, а када је објекат, односно посебан део
објекта дат у закуп - закупац објекта односно дела
објекта;
6. "објекат корисника воде" је сваки објекат, зграда,
друга непокретност, јавна површина, уређаји,
постројења или инсталације које се налазе иза места
прикључења на јавну водоводну мрежу;
7. "кућна водоводна инсталација" јесу водоводне
инсталације и уређаји корисника воде који почињу
иза водоводног прикључка , а завршавају се
точећим местом.
8. "локални водовод" је систем комуналних објеката
изван система јавног водовода путем ког се врши
сакупљање, прерада, односно пречишћавање и
дистрибуција воде у одређеним сеоским или другим
издвојеним насељима или у више таквих насеља и
служи искључиво потребама становништва и
других субјеката у тим насељима. Предузеће не
одржава објекте и уређаје из ове тачке. Њихово
одржавање је обавеза њихових власника односно
корисника. Ови објекти и уређаји не смеју се
прикључивати на јавну водоводну мрежу.
9. "водомерно склониште"је место где је смештен
водомер;
10. "цена воде" је висина новчане накнаде за 1 м3
испоручене воде .
11. "накнада за испоручену воду" је висина новчане
обавезе корисника воде према
предузећу које
врши дистрибуцију воде, која се утврђује на основу
цене за 1 м3 испоручене воде и количине
испоручене воде у кубном метру.
12. "пријава за потрошњу воде" је писани захтевт
заинтересованог лица да под условима предвиђеном
овом одлуком користи воду из јавног водовода.
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Члан 3.
Делатност пречишћавања и дистрибуције
воде обухвата сакупљање, прераду односно
пречишћавање воде и испоруку воде корисницима
за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до
водомера у водоводном прикључку.
Пречишћавање и дистрибуција воде је
комунална делатност од општег интереса..
Пречишћавање и дистрибуција воде може се
обављати и преко локалних водовода. Услове и
начин вршења ове делатности преко локалних
водовода уређује скупштина општине на чијем
подручју се такав водовод налази, осим у случају
када локални водовод припајањем постане саставни
део јавног водовода.
Члан 4.
Пречишћавање и дистрибуцију воде на
подручју
општине Трговиште врши Јавно
предузеће «Комуналац» ( у даљем тексту:
предузеће) које је општина основала за обављање
ове делатности.
Системом јавног водовода обухваћена су
насељена места у Општини Трговиште,
Месна заједница Радовница,Месна заједница Доњи
Стајевац,Месна заједница Шајинце,и Месна
заједница Ново Село.
II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ
А – Јавни водовод
Члан 5.
Јавни водовод обухвата комуналне објекте са
уређајима, инсталацијама и опремом, постројења,
уређаје и инсталације и друге објекте који служе за
пречишћавање и дистрибуцију воде, а нарочито:
- изворишта воде обезбеђена заштитном зоном
санитарне заштите,
- каптажни објекти (бунари) .
- водозахвати,
- цевоводи сирове воде,
-постројења,
инсталације
и
уређаје
за
пречишћавање сирове воде,
- резервоаре,
- јавну водоводну мрежу,
- водоводне прикључке
Члан 6.

Четвртак,18.април.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Објекти, уређаји и инсталације и постројења
јавног водовода чине јединствен техничкотехнолошки систем водовода.
Техничко јединство система јавног водовода
остварује се повезивањем објеката, уређаја,
инсталација и постројења за сакупљање, прераду,
пречишћавање и испоруку воде.
Технолошко јединство система јавног
водовода остварује се заједничким и кординираним
радом објеката, уређаја, инсталација и постројења
за сакупљање, прераду, пречишћавање и испоруку
воде, оптимално комбиновање њиховог рада и
капацитета и јединствено управљање.
Члан 7.
Предузеће дужно је да се стара о својој
техничко-технолошкој
опремљености,
организационој и кадровској оспособљености, као и
да свој рад и пословање организује тако да
обезбеђује сталну исправност јавног водовода ради
трајног и континуираног обављања делатности.
Предузеће
се
стара
о
безбедном
функционисању
јавног
водовода,
његовој
модернизацији, проширењу и усклађивању његовог
капацитета стварним потребама и плановима
просторног развоја општине.
Члан 8.
Јавни водовод гради се, користи и одржава у
складу са прописима, стандардима и техничким
нормативима који се односе на ту врсту објеката,
као и прописима којима су утврђени услови у
погледу заштите животне средине и својим радом
не сме угрожавати безбедност људи, објеката и
имовине.
Подручја изворишта воде, каптажних
објеката и водозахвата су под посебном заштитом.
Члан 9.
Изградња јавног водовода врши се на начин
и под условима утврђеним прописима којима се
уређује изградња објеката, а према условима и
сагласности које одређује и даје предузеће.
Прикључење новоизграђеног дела јавног
водовода на постојећи врши се под следећим
условима:
- да је водоводни објекат урађен по одобреној
техничкој документацији;
- да је извршена примопредаја водоводног објекта
(урађен комисијски протокол о примопредаји са
достављеном потребном документацијом) и
добијена дозвола за употребу;
- да је водоводни објекат у функционалном и
технички исправном стању;
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- да су сви водоводни прикључци везани за
водоводну мрежу у складу са техничким условима
утврђени и одобрени од стране предузећа.
Прикључење постојеће водоводне мреже
која није била саставни део јавног водовода, врши
се преко новоизграђеног водовода или дела
водовода под следећим условима:
- да је водоводна мрежа усаглашена са јавним
водоводом;
- да је водоводна мрежа која се припаја јавном
водоводу урађена по условима и захтевима
предузећа;
- да је извршена примопредаја објеката сагласно
одредбама ове одлуке.
Члан 10.
Ако у изградњи јавног водовода учествују
корисници воде улагањем финансијских средстава,
права и обавезе тих корисника и предузећа уређују
се уговором, којим се уређују нарочито: услови и
начин изградње јавног водовода, трошкови и начин
обезбеђења средстава за ту изградњу, као и права
по основу њиховог учешћа у финансирању
изградње јавног водовода у складу са посебним
прописима.
Уколико је инвеститор објеката дела јавног
водовода друго правно или физичко лице,
предузеће преузима део водовода у своје основно
средство, даном прикључења дела водовода на
јавни водовод, без икаквих обавеза предузећа
према инвеститору.
Члан 11.
Изнад и поред објеката јавног водовода не
могу се градити други објекти, инсталације и
уређаји,
осим
у
посебним
специфичним
случајевима и под посебним условима са којима се
сагласи предузеће.
Растојање објекта јавног водовода од другог
објекта или инсталација мора бити толико да се
приликом откопавања водоводне цеви односно
радова на објекту или другим инсталацијама не
угрозе објекти јавног водовода и обрнуто.
Уколико су растојања између комуналних
инсталација недовољна, приликом изградње треба
применити заштитне тунеле, а сва укрштања
инсталација у том случају морају бити изграђена
као трајна.
Санитарно растојање јавног водовода од
других објеката одређује
предузеће сагласно
посебним прописима.
Водомерно склониште мора бити увек
приступачно за интервенцију и одржавање, као и за
очитавање водомера и није дозвољено остављање
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ствари, паркирање возила и слично, изнад
водомерног склоништа.
Поклопци шахтова са рамовима, изграђени
на саобраћајницама, не смеју се оштећивати и
њихова нивелета мора бити усклађена са нивелетом
коловоза, да не би трпели недозвољене динамичке
ударе од возила.
Изградња нових комуналних инсталација и
других објеката, као и санација и реконструкција
постојећих у близини јавног водовода не сме да
угрози постојеће и будуће објекте јавног водовода.
Инвеститор и извођач радова дужни су да обезбеде
посебне мере заштите јавног водовода под
условима које утврђује предузеће.
Члан 12.
Јавни водовод који пролази кроз градилишта
мора бити посебно заштићен од оштећења и
неправилног коришћења.
Јавни водовод који пролази кроз локације
фабрика и других индустријских објеката,
болничких центара и других површина са посебном
наменом, мора бити у сваком тренутку приступачан
за одржавање.
Б - Прикључење кућне водоводне инсталације на
јавни водовод
Члан 13.
Сваки објекат односно кућна водоводна
инсталација објекта који се налази у улици или
граничи са улицом у којој је изграђена улична
водоводна мрежа, мора се прикључити на јавну
водоводну мрежу у складу са техничким условима
које одређује и даје предузеће.
Члан 14.
Правна и физичка лица која прикључују
објекат односно кућну водоводну инсталацију , уз
захтев за прикључак морају доставити предузећу и
локацију објекта и одобрење за изградњу.
Члан 15.
Кућна водоводна инсталација се прикључује
на уличну водоводну мрежу преко водоводног
прикључка. Водоводни прикључак је цевни спој од
уличне водоводне мреже до водомера , односно
вентила затварача иза водомера.
Водоводни прикључак може бити трајни и
привремени.
Члан 16.
Свака изграђена грађевинска парцела по
правилу има посебан водоводни прикључак.
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Ако је на грађевинској парцели изграђено
више независних објеката или објекат који има
више ламела, улаза и сл. који чине самосталну
техничку и функционалну целину, прикључење на
јавну водоводну мрежу врши се преко једног
водоводног прикључка, с тим да се у водомерном
склоништу за сваки од објеката који чине
самосталну техничку и функционалну целину
поставља посебан водомер.
Изузетно од става 1. овог члана, јавно
предузеће може дозволити више водоводних
прикључака на једној грађевинској парцели под
условом
да
то
не
угрожава
исправно
функционисање јавног водовода и под условом да
предузеће утврди да су ти прикључци неопходни
ради несметаног снабдевања водом корисника или
уредног мерења потрошње воде.
Корисници водоводног прикључка који су
део стамбеног простора претворили у пословни
простор морају за тај део урадити посебан
водоводни прикључак у року до тридесет дана од
дана стпања на снагу ове одлуке, као и корисници
који пословни простор ван стамбеног објекта
напајају водом са водоводног прикључка стамбеног
објекта.
Члан 17.
Водоводни прикључак поставља се тако што
се кућна водоводна инсталација објекта корисника
воде прикључује на уличну водоводну мрежу
непосредно преко грађевинске парцеле на којој је
објекат изграђен.
Изузетно од става 1. овог члана, кућна
водоводна инсталација објекта корисника воде
може се прикључити на уличну водоводну мрежу и
преко суседне грађевинске парцеле уколико не
постоји техничка могућност да се објекат на уличну
водоводну мрежу прикључи непосредно преко
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен и
уз писану сагласност носиоца права коришћења на
грађевинској парцели преко које се ово прикључење
врши дату на адресу предузећа.
У случају из става 2. овог члана забрањено
је ометати корисника прикључака у коришћењу
водовода.
Овакви прикључци се морају изместити када
се створе услови за непосредно прикључење објекта
на уличну водоводну мрежу, о трошку корисника
прикључка.
Члан 18.
Трајни водоводни прикључак мора имати
сваки објекат изграђен са наменом за трајну
употребу.
Предузеће евидентара водоводни
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прикључак као трајни на основу издате дозволе за
објекат.
Привремени водоводни прикључак даје се за
грађевинске парцеле за које поднет захтев за
легализацију (издавање одобрења за изградњу) , као
и ради изградње односно реконструкције објеката,
изградње и уређења нових зелених површина за
организовање и одржавање спортских, културних,
забавних, рекреативних и других сличних
манифестација и потреба.
Привремени водоводни прикључак може се
одобрити и у другим случајевима ради привременог
снабдевања водом, као и у случајевима утврђеним
законом и другим прописима.
Члан 19.
Водоводни прикључак који пролази кроз
просторе који нису приступачни за одржавање
(објекат, потпорни зид и сл.), мора се извести и
поставити
по
капацитету,
квалитету
и
функционалности
под
посебним техничким
условима.
Члан 20.
Привремени
водоводни
прикључак
градилишта за прикључење на јавну водоводну
мрежу не сме бити на градилишту, изузев под
условима које одреди предузеће.
Члан 21.
На локацијама где су срушени објекти чије
су кућне водоводне инсталације биле везане за
јавни водовод, пре вршења припремних радова за
израду темеља новог објекта, власник објекта
односно инвеститор дужан је да обезбеди
прописану демонтажу споја.
Уколико се при вршењу припремних радова
на локацији наиђе на прикључак који није правилно
демонтиран, руководилац радова обавезан је да о
томе одмах обавести предузеће.
Извођач радова који својим радом онемогући
правилно функционисање јавног водовода, дужан је
да одмах о томе обавести предузеће. Поновно
успостављање правилног функционисања јавног
водовода пада на терет извођача радова који је у
току извођења радова својим радом онемогућио
правилно функционисање јавног водовода.
Предузеће је дужно да одмах - без одлагања,
по пријему обавештења из става 3. овог члана или
по сазнању на други начин, успостави
функционално стање водовода.
Члан 22.
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Водомерно склониште се поставља унутар
грађевинске парцеле на до 2 м од регулационе
линије.
Члан 23.
Услове односно техничке податке, као и
посебне услове и сагласности за пројектовање,
градњу и пријем водоводног прикључка, у складу са
техничким нормативима, одређује и даје предузеће.
Услови из става 1. овог члана, садрже све
елементе у вези са пречником водомера, вентила, ,
ослонца водомера, величине и типа водомера,
услове за пројектовање и димензије водомерног
склоништа, као и друге посебне услове.
При изградњи или реконструкцији стамбене
зграде предузеће дужно је да услове из ст. 1. и 2.
овог члана одређује у складу са прописима о
условима
и
техничким
нормативима
за
пројектовање стамбених зграда и станова који се
односе на инсталације водовода.
Члан 24.
Предузеће услове из члана 23. ове одлуке за
трајни водоводни прикључак издаје инвеститору.
Издати услови важе две године од дана
издавања и ако се у том периоду не уради пројекат
прикључка, морају се тражити нови услови.
Члан 25.
Захтев за издавање техничких услова и
решење за привремени водоводни прикључак
подноси инвеститор, односно власник односно
корисник објекта за који се врши прикључење.
Сагласност за привремени водоводни
прикључак даје се на одређени рок или за обављање
одређеног посла.
По истеку рока или по престанку потребе за
коришћењем привременог водоводног прикључка,
јавно предузеће ће такав водоводни прикључак
укинути.
Члан 26.
Пројектовање и монтажне радове на
водоводном прикључку врши јавно предузеће на
захтев инвеститора. Инвеститор је дужан да уз
захтев
приложи
одговарајућу
техничку
документацију.
Предузеће дужно је да монтажне радове на
водоводном прикључку изврши најкасније у року
од тридесет дана од дана пријема захтева из става 1.
овог члана, под условом да су сви потребни радови
изведени.
Изузетно од става 1. овог члана, ако се са
тим сагласи предузеће, пројектовање, монтажне и
остале радове на водоводном прикључку могу да
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изведу и друге овлашћене организације, привредна
друштва, односно предузетници под надзором
предузећа, осим монтаже водомера и спајања
водоводног прикључка на градски водовод.
По извршеној монтажи водомера на
водоводном прикључку
предузеће обезбеђује
његов положај пломбирањем.
Све трошкове постављања водоводног
прикључка сноси инвеститор.
Члан 27.
Кућна водоводна инсталација објекта мора
се прикључити на јавну водоводну мрежу у року од
шест месеци од дана прикључења уличне водоводне
мреже на јавни водовод..
Захтев за прикључење из става 1. овог члана
подноси власник односно лице које има право
располагања на објекту.
Ако лице из става 2. овог члана не поднесе
захтев у прописаном року, захтев може поднети и
лице које користи објекат уз писмену сагласност
власника објекта.
Члан 28.
Приликом изградње нове цеви градске
водоводне мреже а напуштања старе, инвеститор је
дужан да у року од шест месеци изврши
пребацивање постојећих водоводних прикључака на
нову цев јавног водовода о свом трошку. По
протеку рока од шест месеци, стара цев јавног
водовода се укида и уништава.
Члан 29.
У стамбеним и пословним зградама власник,
носилац права располагања или закупац стана
односно пословне просторије, може да о свом
трошку на кућним водоводним инсталацијама стана
односно пословне просторије угради индивидуални
водомер за мерење потрошње воде.
Уз захтев за издавање услова за уградњу
индивидуалног водомера, јавном предузећу се
доставља доказ о правном основу коришћења стана
односно пословне просторије, а уколико се ради о
закупцу и сагласност власника односно носиоца
права располагања стана односно пословне
просторије дату на обрасцу предузећа.
Предузеће
ће
одобрити
уградњу
индивидуалног водомера уколико оцени да постоје
технички услови за његову уградњу, и то о трошку
подносиоца захтева.
Члан 30.
Корисник воде који у стан угради
индивидуални водомер дужан је да о уградњи
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индивидуалног водомера
управљања зграде.

обавести

и

орган

Члан 31.
Власници пословних просторија у стамбеним
зградама односно закупци под условом из члана 29.
ст. 2. и 3, дужни су да предузећу поднесу захтев за
уградњу индивидуалног водомера уз подношење
одговарајуће техничке документације у року од
шест месеци од ступања на снагу ове одлуке.
Члан 32.
Индивидуални водомер служи за мерење
потрошње воде једног корисника, с тим што су
корисници индивидуалног водомера у објектима у
којима су у све станове и пословни простор
уграђени индивидуални водомери дужни да плаћају
и део потрошене воде са главног водомера у
водоводном прикључку, тј. разлику између збира
потрошене
количине
воде
преко
свих
индивидуалних водомера и прочитаног стања са
главног водомера на једнаке делове "растур воде".
Члан 33.
Овлашћује се предузеће да ближе утврди
поступак и техничке услове за уградњу
индивидуалног водомера.
Члан 34.
Лица у стамбеној или пословној згради, пре
почетка коришћења воде, из градског водовода
дужна су да на обрасцу предузећа поднесу писану
пријаву за коришћење воде и доставе доказе који се
траже у образцу.
Члан 35.
У пословној згради са више пословних
просторија као одвојених целина које се водом
снабдевају преко истог водоводног прикључка,
сваки корисник воде је дужан да поред писане
пријаве коришћења воде, предузећу достави и
податке о површини пословних просторија које
користи.
Члан 36.
Корисник воде је дужан да предузећу
пријави све промене од значаја за испоруку воде, за
утврђивање количине испоручене воде и наплату
испоручене воде, без одлагања, а најкасније
наредног дана од дана настанка промене .
Пријава се подноси у писаној форми.
Члан 37.
О одржавању водомера, кућне водоводне
инсталације и водомерног склоништа стара се
корисник воде, односно корисник објекта или јавне
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површине са одређеном посебном наменом или
површине од јавног значаја у изградњи.
Корисник воде из става 1. овог члана
одговара за све изливе воде на кућним водоводним
инсталацијама, као и за насталу штету и трошкове
које он, јавно предузеће или трећа лица трпе услед
излива воде, услед постављања објеката или
инсталирања уређаја на кућним водоводним
инсталацијама, као и за сву штету и трошкове
нанете јавном предузећу или трећим лицима услед
квара на кућним водоводним инсталацијама због
неодржавања
или
неправилног
одржавања
водомерног склоништа или кућних водоводних
инсталација.
Члан 38.
Корисник воде може да затвори вентил
затварача иза водомера само ако то захтева
поправка кућних водоводних инсталација ради
хитних интервенција. Изузетно у циљу спречавања
евентуалне штете корисник воде може у случају
квара на водомеру или вентилу затварача иза
водомера да затвори и вентил затварача испред
водомера, с тим што је дужан да најкасније у року
од 24 часа о томе обавести предузеће.
Члан 39.
Предузеће врши редовну и периодичну
контролу водомера најмање два пута годишње.
Овлашћени радници јавног предузећа
записнички констатују неисправност водомера.
Уколико током контроле предузеће утврди
неисправност водомера потрошача, дужно је да
корисника обавести писменим путем, а корисник је
дужан да баждарење (поправку) водомера изврши у
року не дужем од 30 дана.
Уколико корисник не поднесе захтев за
баждарење (поправку) водомера , предузеће
обавештава надлежну комуналну инспекцију.
Комунална инспекција издаје налог кориснику да у
одређеном року изврши баждарење водомера.
Уколико корисник не поступи по налогу ,
комунална инспекција издаје налог предузећу да
баждарење (поправку) водовора изврши о трошку
корисника.
Члан 40.
Индивидуални водомер одржава корисник
воде.
Предузеће кориснику воде који има уграђен
индивидуални водомер оставља рок од 30 дана да
баждари односно замени неисправан индивидуални
водомер.
Уколико корисник у остављеном року из
члана 2. овог члана не изврши баждарење односно
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замену индивидуалног водомера, неисправан
индивидуални водомер се брише из евиденције
индивидуалних водомера која се води код
предузећа, а накнада за испоручену воду се
кориснику воде обрачунава, применом норматива
потрошње воде које својим актом утврђује
предузеће.
Члан 41.
Трошкове редовне контроле и периодичних
прегледа, водомера, сноси предузеће.
Трошкове замене и баждарења водомера
сноси корисник.
Уколико је на водомеру пломба одстрањена
или оштећена ,поломљено или оштећено стакло,
водомер има механичка оштећења, водомер
демонтиран или окренут у смеру супротном од
смера одређеног у условима које је кориснику воде
издало предузеће, замена водомера или баждарење
се врши на терет корисника воде.
Члан 42.
Забрањено је:
1. самовољно постављање водоводног прикључка
од стране неовлашћеног лица, или без одговарајуће
техничке документације;
2. повезивање кућних водоводних инсталација
објекта прикљученог на јавни водовод са
водоводним инсталацијама и уређајима који
добијају воду из индивидуалних изворишта;
3. уграђивање одводне цеви на водоводном
прикључку испред водомера;
4. прикључивање кућне водоводне инсталације
објекта на јавни водовод преко кућних водоводних
инсталација суседног или другог објекта, као и
омогућавање таквог прикључка;
5. користити воду из јавног водовода за
пољопривредне сврхе, односно заливање поврћа,
воћа.,баште,травнате терене.
6. на било који начин оштећивати инсталације и
објекте јавног водовода;
7. директно повезивање кућних водоводних
инсталација са јавном водоводном мрежом без
водоводног прикључка;
8. повезивање кућних водоводних инсталација са
јавном водоводном мрежом без мерног инструмента
у водоводном прикључку;
9. окретање водомера у супротном смеру одређеном
у техничким условима које је дало јавно предузеће;
10. оштећење и скидање пломбе на водомеру на
водоводном прикључку;
11. неовлашћено коришћење воде из јавног
водовода и без писане пријаве из члана 34. ове
одлуке.
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III НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
КОНТИНУИТЕТА У ПРЕЧИШЋАВАЊУ И
ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ
Члан 43.
Предузеће дужно је да трајно и
континуирано врши испоруку здравствено и
хигијенски исправне воде за пиће и друге потребе у
потребном обиму, непрекидно 24 часа дневно, под
једнаким условима за све кориснике воде.
Испорука воде не може се ускратити
кориснику воде, осим у случајевима и под условима
утврђеним законом и овом одлуком.
Члан 44.
Ако дође до поремећаја или прекида у
пречишћавању и дистрибуцији воде услед више
силе, квара на објектима јавног водовода или
других разлога који се нису могли предвидети
односно спречити, предузеће је обавезно да одмах
и без одлагања предузме мере на отклањању узрока
и последица поремећаја односно прекида, и то да:
1. обезбеди привремено снабдевање корисника
водом из јавног водовода пиће и хигијенске потребе
путем постављања цистерни по распореду који
одређује предузеће, а обавезно ако прекид траје
дуже од 12 часова;
2. радно ангажује запослене на отклањању узрока и
последица поремећаја, односно разлога због којих
је дошло до прекида у вршењу пречишћавања и
дистрибуције воде, као и да ангажује друга лица у
обезбеђењу услова за испоруку воде;
3. да предузме и друге мере које утврде надлежни
органи општине.
Предузеће дужно је да путем средстава
јавног информисања одмах обавести кориснике
воде о разлозима прекида или поремећаја у
испоруци воде, о времену трајања прекида или
поремећаја, као и да корисницима пружи потребна
посебна упутства.
Члан 45.
Ако се прекид у испоруци воде планира због
извођења радова потребних ради одржавања и
реконструкције или припајања појединих делова и
објеката јавног водовода, предузеће дужно је да о
томе обавести кориснике воде путем средстава
јавног информисања, и то најкасније три дана пре
планираног прекида.
У случају да прекид из става 1. овог члана
траје дуже од 24 часова, предузеће дужно је да
обезбеди привремено снабдевање корисника водом
из јавног водовода за пиће и хигијенске потребе
постављањем цистерни по распореду који одређује
предузеће.
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Члан 46.
Предузеће је обавезно да предузимање мера
и извођење радова из чл. 44. и 45. ове одлуке
организује тако да прекид и поремећај у испоруци
воде траје временски што краће.
Члан 47.
Ако се услед више силе (суша, поплава ,
земљотрес, прекид у снабдевању погонском
енергијом и сл.) или других разлога који се нису
могли предвидети односно спречити производња
воде смањи у тој мери да сви корисници воде не
могу да буду задовољени у потребним количинама
водом, предузеће дужно је да снабдевање водом
врши по реду првенства у складу са посебним
прописима о реду првенства у задовољењу потреба
водом у ванредним околностима.
Члан 48.
У случају да дође до смањеног капацитета
или до несташице воде проузроковане њеним
коришћењем у пољопривредне сврхе (заливање
поврћа, воћа и сл.) или друге ненаменске
потрошње, односно оне које нису пројектом
предвиђене, предузеће дужно је да привремено
ограничи или ускрати испоруку воде тим
корисницима.
У случају из става 1 ,овог члана Општинско веће на
предлог предузећа може увести “блок тарифу” ,
ограничење потрошње воде, као и повећање цене
воде.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И
КОРИСНИКА ВОДЕ
Члан 49.
Предузеће дужно је:
1.
да
трајно
чува
комплетну техничку
документацију о стварно изведеном стању јавног
водовода;
2. да одржава јавни водовод са водоводним
прикључцима;
3. да примењује техничке услове и техничке
нормативе за прикључење кућних инсталација
прописане овом одлуком и посебним прописима;
4. да врши прикључење кућних инсталација на
јавни водовод ако су испуњени сви услови у складу
са овом одлуком и посебним прописима;
5. да се стара о периодичним прегледима водомера;
6. да обезбеђује испоруке воде у јавне сврхе;
7. да одржава
чесме постављене на јавној
површини, које су прикључене на јавни водовод;
8. да јавну површину коју користи при извођењу
радова на јавном водоводу или његовом делу, по
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завршетку тих радова одмах доведе, односно врати
у првобитно стање, тако што ће санирати сва
оштећења настала на јавној површини извођењем
наведених радова у складу са посебним прописима,
о свом трошку;
9. да о планираним радовима на одржавању јавног
водовода и водоводног прикључка, унапред
обавести кориснике воде са тог прикључка, осим у
случају хитних и неодложних радова;
10. да се стара о повећању капацитета јавног
водовода у складу са плановима просторног развоја
и изградње града, односно општине;
11. да очитава водомере према распореду који
утврди својим актом.
Члан 50.
Корисник воде дужан је:
1. да писаним путем јавном предузећу пријави све
промене од значаја за испоруку воде, утврђивање
количине испоручене воде и наплату испоручене
воде, најкасније наредног дана од дана отпочињања
коришћења воде из јавног водовода односно дана
настанка промене;
2. да одржава своје кућне инсталације у исправном
стању;
3. да се придржава техничких услова;
4. да када уочи квар на водоводном прикључку
преко ког је непосредно прикључен на јавни
водовод, одмах о томе обавести предузеће;
5. да се стара и одржава о свом трошку водомерно
склониште тако да је увек чисто, суво, а водомер
заштићен од мраза, било каквог оштећења и крађе,
у супротном одговара за проузроковану штету на
јавном водоводу;
6. да одржава о свом трошку индивидуални водомер
ако га има, а у случају квара на том водомеру одмах
о томе обавести орган управљања зградом и
предузеће;
7. да дозволи и омогући приступ овлашћеним
радницима комуналног предузећа у објекат или
посебан део објекта, односно парцелу на којој се
налази објекат ради очитавања водомера,
одржавања водоводног прикључка, привременог
ускраћивања испоруке воде због неплаћања воде за
период дуже од два месеца и контроле утицаја
кућних водоводних инсталација на јавни водовод;
8. корисник воде који има уграђен индивидуални
водомер за мерење сопствене потрошње воде,
дужан је да омогући органу управљања зградом
увид у исправност тог водомера и регистровану
потрошњу воде;
9. да предузећу плаћа накнаду за испоручену воду
у року означеном у рачуну;
10. да писаним путем одјави коришћење воде;
11. да плати комуналном предузећу накнаду за
укупно испоручену воду у случају да је противно
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члану 42. тачка 4. омогућио прикључење преко
своје кућне водоводне инсталације другим
корисницима.
V НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ
Члан 51.
Корисник воде дужан је да предузећу плаћа
накнаду за испоручену воду обрачунату по
утврђеној цени за 1 м3 испоручене воде и количини
испоручене воде утврђене на начин предвиђен овом
одлуком.
Цену за м3 испоручене воде утврђује
предузеће применом елемената за образовање цене
комуналних услуга у складу са Законом о
комуналним делатностима, Планом и програмом
рада предузећа.
Доношењем одлуке о усвајању Плана и
програма рада предузећа Скупштина општине даје
и сагласност на цене воде. Одлуку о почетку
примене цене воде , односно новог ценовника
доноси Општинско веће Општине Трговиште.
Количину
испоручене
воде
утврђује
предузеће очитавањем водомера и индивидуалног
водомера, проценом на основу мерила и
критеријума утврђених овом одлуком, као и на
основу норматива потрошње воде у случајевима
утврђеним овом одлуком.
Члан 52.
Количина испоручене воде очитавањем
водомера и индивидуалног водомера утврђује се на
основу разлике стања на бројилу између два
очитавања. Приликом очитавања очитавају се само
целе јединице мере за коју је утврђена цена.
За воду испоручену у јавне сврхе предузеће
може да уговори и другачији начин утврђивања
плаћања испоручене воде.
Члан 53.
Корисник воде је дужан да омогући
очитавање водомера и има право да присуствује
очитавању водомера и индивидуалног водомера.
У зградама са више стамбених односно
пословних јединица, орган управљања зградом који
се стара о одржавању заједничког дела кућне
водоводне инсталације, дужан је да омогући
очитавање заједничког водомера.
Ако очитавање водомера није омогућено
радник предузећа који је овлашћен за очитавање,
дужан је да остави писмено обавештење о дану и
часу накнадног очитавања водомера. У случају да
ни накнадно очитавање не буде могуће, количина
испоручене воде обрачунаће се по просечној
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дневној потрошњи између прва два очитавања
водомера .
Члан 54.
Утврђивање количине испоручене воде
проценом врши се у следећим случајевима:
1. када је објекат привремено остао без водомера
или када је водомер неисправан;
2. када корисник воде два пута узастопно
онемогући очитавање водомера;
3. у зимском периоду, када временске прилике
онемогућавају очитавање;
4. када услед техничких разлога није могућа замена
неисправног водомера;
5. када се корисник воде прикључи на јавну
водоводну мрежу без претходних услова и
сагласности предузећа, без водомера у водоводном
прикључку, односно другом врстом директне везе
на јавну водоводну мрежу;
6. за испоруку воде за јавне сврхе, ако се количина
не може мерити водомером;
7. ако не постоје технички услови да корисници
пословних просторија уграде посебне водомере;
8. ако корисници воде у пословним зградама у
пословне јединице нису уградили индивидуалне
водомере, већ се водом снабдевају преко
заједничког водоводног прикључка.
У случајевима из става 1. тач. 1, 2. и 4. овог
члана, процена се врши по просечној дневној
потрошњи између прва два очитавања водомера по
последњој извршеној замени водомера.
У случају из става 1. тачке 3. овог члана
процена се врши по просечној дневној потрошњи
између два последња очитавања водомера.
У случајевима из става 1. тачка 5. овог члана,
процена се врши на основу половине максималне
пропусности прикључка корисника, за укупан
период прикључења који утврди предузеће.
У случајевима из става 1. тачка 6. овог члана,
процену споразумно утврђују
предузеће и
корисник воде.
У случајевима из става 1. тачка 7. овог члана,
процена се врши по нормативима потрошње воде
које одређује предузеће.
У случајевима из става 1. тачка 8. овог члана
процена
се
врши
применом
критеријума
процентуалног
учешћа
површине
пословне
јединице у укупној површини пословне зграде.
Члан 55.
Корисницима воде из члана 16 став 4 ове
Одлуке целокупну количину испоручене воде
плаћају по ценама које важе за правна лица.
Члан 56.
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Овлашћује се предузеће да својим актом
утврди нормативе потрошње воде у складу са
категоријом корисника воде, бројем чланова
домаћинства односно бројем запослених и врстом
делатности за коју је корисник воде регистрован.
Нормативи из става 1. овог члана користе се
у случајевима из става 1. тачка 7. члана 54. и у
случајевима из члана 55. ове одлуке.
Члан 57.
Корисник воде плаћа обрачун накнаде за
испоручену воду у року који је назначен на рачуну.
Предузеће не одговара за штету коју
корисник воде трпи уколико
предузећу није
пријавио промену података датих у писаној пријави
из члана 34. ове одлуке, потребних за уредну
доставу обрачуна накнаде за испоручену воду.
Члан 58.
Корисник може да
предузећу поднесе
приговор на обрачун за испоручену воду у писаној
форми, најкасније у року од осам дана од дана када
му је достављен обрачун, тј. рачун.
Предузеће је дужно да по приговору реши у
року од 30 дана од дана пријема приговора и о томе
обавести корисника воде.
Приговор поднет након истека рока од осам
дана од дана пријема обрачуна неће се разматрати.
Члан 59.
Предузеће има право на наплату накнаде за
испоручену воду од лица која су на јавни водовод
прикључена противно одредбама ове одлуке и
другим прописима који се односе на ову област
(неовлашћена потрошња воде).
Обрачун и плаћање накнаде за испоручену
воду у случају из става 1. овог члана врши се на
начин прописан у одредбама ове одлуке.
У случају неовлашћеног коришћења воде
лица из става 1. овог члана дужна су да предузећу
плате и разлику између количине испоручене воде
утврђене очитавањем водомера у водоводном
прикључку и збира количина испоручене воде
утврђеног очитавањем појединачних водомера на
кућним водоводним инсталацијама и то на једнаке
делове ("растур воде").
Члан 60.
Корисник воде може да захтева да испита
исправност водомера на водоводном прикључку.
Захтев подноси у писаној форми предузећу.
По пријему захтева из става 1. овог члана
предузеће водомер доставља на испитивање
надлежној стручној организацији.
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Ако
надлежна
стручна
организација
установи да је водомер неисправан, количина
испоручене воде обрачунава се по просечној
дневној потрошњи за исти период у претходној
години.
Трошкове испитивања водомера , као и
трошкове демонтаже и монтаже водомера сноси
подносилац захтева. Трошкови се плаћају унапред ,
приликом подношење захтева.
VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА
ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
У
СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА
У
ПРЕЧИШЋАВАЊУ
И
ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ
Члан 61.
Ако дође до поремећаја или прекида у
пречишћавању и
дистрибуцији воде због
непредвиђених околности, предузеће је обавезно да
истовремено са предузимањем мера из члана 44. ове
одлуке обавести надлежне органе у општини.
Када надлежна организациона јединица
Општинске управе прими обавештење из става 1.
овог члана, дужна је да без одлагања:
1. одреди ред првенства и начин испоруке воде
оним корисницима код којих би, услед прекида,
настала опасност по живот и рад грађана или рад
других субјеката, или би настала велика односно
ненадокнадива штета;
2. нареди мере за заштиту комуналних објеката који
су угрожени, као и друге имовине;
3. предложи мере за отклањање насталих последица
и друге потребне мере за обављање комуналне
делатности;
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај односно прекид вршења делатности, као
и одговорност за накнаду причињене штете.
Члан 62.
Ако предузеће и поред предузетих мера из
члана 44. ове одлуке не може да испоручи воду у
потребном обиму, Општинска управа за комуналне
послове наредиће мере штедње воде.
Предузеће и корисници дужни су да се
придржавају прописаних мера штедње из става 1.
овог члана.
Члан 63.
Ако се у предузећу организује штрајк, то
предузеће је обавезно да у складу са актом оснивача
обезбеди минимум процеса рада у обављању
делатности, а нарочито:
1. минимални притисак у градској водоводној
мрежи, и то у мери која обезбеђује прописани
квалитет испоруке воде;
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2. обављање послова на отклањању хаварија на
јавној водоводној мрежи;
3. сталну контролу квалитета испоручене воде.
Ако предузеће не поступи у складу са
ставом 1. овог члана, услед чега би могла да
наступи непосредна опасност или изузетно тешке
последице за живот и здравље људи, безбедност
људи и имовине или других неопходних услова за
живот и рад грађана и других субјеката на
одређеном подручју, организациона јединица
Општинске управе, односно управе надлежна за
комуналне послове поступиће сходно одредбама
става 2. члана 61. ове одлуке и предузети посебне
мере
прописане
Законом
о
комуналним
делатностима.
VII ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА СЕ
МОЖЕ УСКРАТИТИ ИСПОРУКА ВОДЕ
Члан 64.
Предузеће искључиће кућне водоводне
инсталације корисника воде са јавног водовода у
следећим случајевима:
1. уколико изврши прикључење кућних водоводних
инсталација на јавни водовод супротно техничким
условима и другим посебним прописима и
одредбама ове одлуке;
2. уколико не одржава кућне водоводне инсталације
и водомерно склониште и тиме угрожава
функционисање јавног водовода;
3. уколико онемогући приступ радницима
предузећа у објекат или на парцелу ради контроле
исправности кућних водоводних инсталација;
4. уколико у датом року не доведе у технички
исправно стање бесправно изведени водоводни
прикључак по налазу и условима предузећа;
5. ако је стање кућних водоводних инсталација и
водомерног склоништа такво да угрожава
хигијенску и здравствену исправност воде у јавном
водоводу и сигурност суседних објеката;
6. ако је забрањено коришћење,
кућних
инсталација канализације;
7. ако корисник воде не плати накнаду за
испоручену воду два месеца узастопно;
8. ако корисник воде након правоснажног решења
комуналне инспекције не изврши пражњење
септичке јаме, односно на други начин не обустави
изливање фекалних и отпадних вода из свог објекта
на јавну површину;
9. ако корисник воде не поднесе писану пријаву за
коришћење воде предузећу, али само под условом
да искључење воде не угрожава право на
снабдевање водом осталих корисника;
10. ако су кућне водоводне инсталације прикључене
на јавни водовод без водомера односно другом

996-Страна-Број -10-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

врстом директног прикључка на јавни водовод без
водомера;
11. ако су кућне водоводне инсталације које су
спојене на јавни водовод повезане са инсталацијама
и уређајима који добијају воду из индивидуалног
изворишта;
12. ако испоручује воду суседним или другим
објектима.
Предузеће искључење воде у случајевима из
става 1. овог члана врши на начин на који је то
технички изводљиво, укључујући и искључење на
уличној водоводној мрежи.
Власник односно корисник непокретности на
којој се искључење воде врши дужан је да омогући
приступ у непокретност овлашћеним радницима
предузећа ради искључења воде.
Предузеће је дужно да 12 часова пре
намераваног искључења воде укидањем прикључка
на уличној водоводној мрежи о планираним
радовима на јавној површини извести надлежне
органе.
Трошкове
искључења
и
поновног
прикључења кућних водоводних инсталација сноси
корисник по ценовнику који доноси комунално
предузеће.
VIII ОДЈАВА КОРИШЋЕЊА ВОДЕ
Члан 65.
Корисник воде је дужан да одјави
коришћење воде.
Коришћење воде из градског водовода може
се одјавити трајно или привремено.
Коришћење воде може се одјавити трајно
само за објекте који су предвиђени за рушење и из
којих су станари и други корисници воде исељени.
Коришћење воде може да се одјави
привремено када је објекат или друга непокретност
привремено престала да се користи.
Коришћење воде одјављује корисник воде
даном достављања писане одјаве предузећу.
Предузеће ће по добијању одјаве, у
присуству корисника воде извршити очитавање и
евидентирање стања утрошене воде на водомеру.
Трошкове одјаве коришћења воде као и
трошкове
поновног
прикључења
кућних
инсталација на градску водоводну мрежу сноси
корисник воде, односно подносилац захтева.
Уколико не поступи сагласно ставу 1. овог
члана, корисник воде сноси обавезу измирења
накнада за испоручену воду, као и све трошкове и
евентуалну штету све до пријаве новог корисника
воде.
Члан 66.
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Инвеститор објекта за који је издата
употребна дозвола дужан је да у року од пет дана од
дана примопредаје објекта власнику односно
кориснику, предузећу достави употребну дозволу за
изграђени објекат, списак власника односно
корисника станова, односно пословних просторија
са површинама и доказ да је извршена
примопредаја објекта.
Даном доставе документације из става 1.
овог члана
предузећу инвеститор одјављује
потрошњу воде.
Члан 67.
Корисник воде за случај да привремено, на
рок не краћи од три месеца нема потребу за
коришћењем воде, може привремено да одјави
коришћење воде уз демонтажу водомера или дела
кућних водоводних инсталација уз посебан писани
споразум са предузећем којим се утврђује рок на
који се привремено одјављује коришћење воде.
По закључењу споразума из става 1. овог
члана комунално предузеће врши о трошку
корисника воде демонтажу водомера односно дела
кућних водоводних инсталација.
Протеком рока на који је коришћење воде
одјављено испорука воде се не обнавља, већ је
потребно да корисник воде из става 1. овог члана
предузећу достави писани захтев за обнову
испоруке воде.
Трошкове монтаже водомера и дела кућних
водоводних инсталација у случају из става 3. овог
члана сноси корисник воде.
Уколико у року од 60 дана од дана истека
рока на који је потрошња воде привремено
одјављена према споразуму из става 1. овог члана,
корисник воде не поднесе захтев за обнову
испоруке воде, сваки поднети захтев за обнову
испоруке воде сматра се захтевом за постављање
новог водоводног прикључка.
IX КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 68.
Под коришћењем воде за јавне намене у
смислу одредаба ове одлуке, подразумева се
коришћење воде за гашење пожара, прање и
поливање улица, заливање јавних зелених
површина, одржавање и изградњу градских
саобраћајница, као и за јавне чесме и фонтане, јавне
санитарне објекте, јавне отворене и затворене
купалишне базене и градска гробља и сл.
Услови коришћења и начин плаћања воде
утрошене за јавне намене, осим за гашење пожара,
одређују се уговором који предузеће закључује са
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општином,
другим правним лицем
предузетником, односно инвеститором.

или

Члан 69.
Предузеће дужно је да на захтев Скупштине
општине или од ње овлашћеног правног лица,
постави јавну чесму ако за то има техничких
услова.
Вода са јавне чесме може да се користи само
за пиће.
Трошкове постављања јавне чесме као и
трошкове одржавања и коришћења воде сноси
физичко или правно лице из става 1. овог члана.
Одржавање јавних чесми и фонтана
постављених на јавној површини обавља
предузеће, према годишњем програму који се
доноси до 31. децембра текуће године за наредну
годину и садржи врсту, обим и динамику радова као
и висину средстава потребних за његову
реализацију.
X НАДЗОР
Члан 70.
Надзор над применом одредбама ове Одлуке
врши комунална инспекција Општине Трговиште.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 71.
Новчаном казном од 100.000,00 динара,
казниће се за прекршај предузеће ако:
1. објекти јавног водовода не испуњавају прописане
техничке и друге посебне услове (члан 8. и 9);
2. поступа супротно члану 8. став 1. ове одлуке;
3. не успостави функционално стање водовода
одмах по пријему обавештења из члана 21. став 3.
ове одлуке или по сазнању на други начин (члана
21. став 4);
4. на захтев инвеститора не изда техничке услове и
сагласност за водоводни прикључак (члан 23);
5. не постави водоводни прикључак, односно не
угради водомер у року из члана 26. став 2. и 4. ове
одлуке;
6. не врши редовну и периодичну контролу, замену
и баждарење водомера (члан 39. став 1);
7. не врши испоруку воде у смислу члана 43. став 1.
ове одлуке;
8. не предузме одмах и без одлагања мере на
отклањању поремећаја, односно прекида у
пречишћавању и дистрибуцији воде (члан 44. став
1);
9. не изда одмах обавештење корисницима воде
преко средстава јавног информисања о разлозима
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прекида, односно поремећаја у пречишћавању и
дистрибуцији воде (члан 44.
став 2);
10. не изда обавештење корисницима воде о
планираном прекиду у испоруци воде, или то
обавештење не изда у прописаном року (члан 45.
став 1);
11. не обезбеди снабдевање водом у смислу члана
45. став 2. ове одлуке;
12. не врши снабдевање водом по реду првенства у
смислу члана 47. ове одлуке;
13. поступа противно члану 49. ове одлуке;
14. не дозволи присуство кориснику воде при
очитавању водомера или индивидуалног водомера
(члан 53. став 1);
15. не реши по приговору корисника воде у року из
члана 58. став 2. ове одлуке;
16. не поступи по захтеву корисника воде из члана
60. ст. 1. и 2. ове одлуке;
17. не обавести одмах надлежну организациону
јединицу Општинске управе, односно управе о
поремећају односно прекиду у пречишћавању и
дистрибуцији воде (члан 61. став 1);
18. се не придржава прописаних мера штедње воде
(члан 62. став 2);
19. у случају штрајка не обезбеди минимални
процес рада у смислу члана 63. став 1. ове одлуке;
20. ускрати испоруку воде кориснику воде супротно
члану 64. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се нвчаном казном од 10.000,00 динара и одговорно
лице у предузећу.
Члан 72.
Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај предузеће или друго правно
лице, инвеститор, ако:
1. поступа противно члану 11. ове одлуке;
2. поступа противно члану 12. и члану 19. ове
одлуке;
3. привремени водоводни прикључак градилишта
постави супротно одредбама члана 20. ове одлуке;
4. не обезбеди прописану демонтажу споја (члан 21.
став 1);
5. не изврши пребацивање водоводних прикључака
са старе цеви јавног водовода на новоизграђену цев
градског водовода у року од шест месеци по
изградњи (члан 28);
6. не изврши доставу података и документације
јавном предузећу у смислу члана 66. став 1. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 10.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и предузетник новчаном казном од 50.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00
динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и предузетник новчаном казном од 50.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00
динара.

Члан 73.
Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице, извођач
радова, ако:
1. поступа противно члану 11. ове одлуке;
2. поступа противно чл. 12, 19. и 20. ове одлуке;
3. при извођењу радова на локацији наиђе на
прикључак који није правилно демонтиран и о томе
не обавести комунално предузеће (члан 21. став 2);
4.
својим
радом
онемогући
правилно
функционисање градског водовода и о томе одмах
не обавести комунално предузеће (члан 21. став 3).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и предузетник новчаном казном од 50.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00
динара.
Члан 74.
Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се корисник, правно лице, ако:
1.
кућну водоводну инсталацију објекта не
прикључи на градску водоводну мрежу у року од
шест месеци од дана када је издата дозвола за
употребу уличне водоводне мреже (члан 27. став 1);
2. угради индивидуални водомер противно члану
29. став 2. ове одлуке;
3. не пријави коришћење воде комуналном
предузећу, односно не достави потребне податке
(чл.34. и 36);
4. затвори вентил затварача испред или иза
водомера, супротно члану 38. ове одлуке;
5. поступа противно члану 42. ове одлуке;
6. не извршава своје обавезе сходно члану 50 ове
одлуке.
7. не одјави коришћење воде у складу са чланом 65.
ове одлуке;
8. ако користи воду из хидранта без уговора са
комуналним предузећем или супротно условима
предвиђеним у уговору (члан 68. став 2).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у правном липу новчаном
казном од 10.000,00 динара.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 75.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 325-5/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
233.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, број 129/07,
83/2014-др. Закони и 101/2016, 47/2018,члана 2. 3. 4.
и 9. Закона о комуналним делатностима (“Сл.
Гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016,95/2018), члана
4. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС), као и
члана 40 став1 тачка 6 Статута Општине Трговиште
(“Сл.гласник Града Врања“ број 3/2019 Скупштина
општине Трговиште на седници дана 30.03.2019
године,донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОДВОЂЕЊУ
АТМОСФЕРСКЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о јавној канализацији (у даљем
тексту: Одлука) регулишу се услови и начин
пружања услуга корисницима јавне канализације,
изградња, коришћење и одржавање система, као и
обавезе корисника, на територији општине
Трговиште.
Члан 2.
Канализација се дели на: јавну и кућнуунутрашњу канализацију.
Под јавном каназицацијом подразумева се:
канализациона мрежа са припадујућим објектима
(ревизиона окна, улични сливници, колектори,
канализациони прикључци и постројење за
пречишћавање отпадних вода.
Под кућном инсталацијом канализације,
подразумевају се: инсталације и објекти (уређаји) за
одвођење отпадних вода из зграда и других објеката
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у градску канализацију до прикључка потрошача
на уличну канализациону мрежу.
Члан 3.
Послови који се регулишу овом Одлуком,
обавља Јавно предузеће“Комуналац“ Трговиште.
Члан 4.
Послови
одвођења
и
пречишћавања
отпадних вода Предузеће је дужно да обавља тако
да обезбеди:
1. трајност, односно континуитет у обављању
послова,
2. обим вршења послова одвођење и пречишћавање
отпадних вода којима се обезбеђује одређени ниво
комуналних потреба корисника,
3. квалитет и поузданост у вршењу послова,
заштити животне средине и сигурност корисника,
4. стално унапређење вршења послова,
5. прописан ред првенства у вршењу послова у
случају када због више силе дође до смањења
постојећих техничких капацитета система јавне
канализације, односно до престанка могућности
његовог коришћења,
6. планирање и пројектовање проширења
капацитета,
7. остваривање права и обавеза корисника, као и
права и обавеза предузећа у вршењу послова,
8. мере заштите објекта јавне канализације, уређаја
и инсталација.
Изузетно, ако радови на одржавању или
реконструкцији
појединих
делова
јавне
канализације то захтевају , предузеће може
привремено забранити коришћење појединих
унутрашњих инсталација канализације, односно
појединих делова јавне канализације.
Код планираних радова на одржавању или
реконструкцији
појединих
делова
јавне
канализације, предузеће је дужно да изда
саопштење преко средстава јавног информисања и
да
изда
одређена
упуства
корисницима
канализације.
Члан 5.
Корисници услуга јавне канализације у
смислу ове Одлуке су сва физичка и правна лица
која својом активношћу испуштања отпадне воде у
систем
канализације преко канализационих
прикључака.
II ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 6.
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Јавна канализација се приликом градње
изводи по инвестиционо-техничкој документацији
за коју је издата грађевинска дозвола.
Члан 7.
Након добијања употребне дозволе за
изграђену канализациону мрежу иста постаје
основно средство Предузећа.
III СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ
ИНСТАЛАЦИЈА СА ЈАВНОМ
КАНАЛИЗАЦИЈОМ
Члан 8.
Унутрашње инсталације канализације зграде
или другог објекта који се налази у улици или
граничи са улицом у којој је изграђена улична
канализациона мрежа, морају се спојити са мрежом
у свему према грађевинско-техничким прописима
који регулишу извођење и коришћење таквог
објекта. Са уличном канализационом мрежом спаја
се и зграда, односно, објекат у улици у којој није
изграђена улична водоводна мрежа, а који има
индивидуално водоводно извориште.
Члан 9.
Предузеће издаје услове за израду техничке
документације за изградњу, реконструкцију и
извођење других радова на канализационој мрежи и
даје
сагласност
на
израђену
техничку
документацију.
Члан 10.
Уколико не постоје услови за прикључење
на јавну канализацију, власник, односно корисник
објекта је дужан да изгради септичку јаму на
земљишту које се користи за редовну употребу
објекта, у складу са
хигијенско-техничким
прописима и урбанистичко-техничким условима за
изградњу ових јама.
Пражњење септичких јама и отчепљавање
канализационе мреже
врши се специјалном
цистерном ЈП“ Комуналац“ Трговиште, на захтев и
о трошку корисника.
Испуштање фекалија из цистерни у јавну
канализацију врши се на постројењу за прераду
отпадних вода.
У улицама у којима је изграђена
канализациона мрежа забрањује се употреба
пољских клозета и септичких јама.
Власници објеката дужни су да у року од
месец дана од дана ступања на снагу ове одлуке
објекте уклоне,јаме очисте и затрпају а санитарне
уређаје прикључе на градску канализациону мрежу.
Јавни клозети морају испуњавати санитарно–
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хигијенске услове. Одржавање чистоће врше
власници односно корисници.
Приликом изградње, пољски клозети и
септичке јаме морају бити удаљени од стамбених
објеката најмање 10 метара, од бунара, пумпи и
извора пијаће воде најмање 25 метара, а од улица,
путева и суседних дворишта најмање 10 метара.
Спајање зграда или других објеката са
уличном канализационом мрежом мора да се
изврши у року од 6 месеци од момента кад су се
стекли услови за то.
Захтев за спајање дужни су да поднесу
носиоци права коришћења, односно, сопственици
зграда и других објеката без обзира да ли су на
други начин регулисали одвод отпадних вода и
фекалија (септичке јаме и сл.).
По извршеном спајању зграде или другог
објекта са уличном канализационом мрежом,
носилац права коришћења, односно, сопственик
зграде или другог објекта дужан је да напуштену
септичку јаму испразни и очисти и то најкасније у
року од 15 дана.
Ако је улица, односно, тротоар бетониран
или асфалтиран, а раскопавање се мора извршити
услед више силе или других непредвиђених
околности Предузеће је дужно да у року од 48 сати
заврши извођење радова и омогући несметано
одвијање саобраћаја.
Члан 11.
Унутрашње
инсталације
канализације
објекта спајају се са јавном канализацијом преко
канализационог прикључка.
Канализациони прикључак је цевни спој од
уличне канализационе мреже до првог ревизионог
окна иза регулационе линије који је најближи
уличном каналу.
Члан 12.
Сваки објекат мора да има посебан
канализациони прикључак. У стамбеним зградама
са више улаза за сваки улаз поставља се, по
правилу, посебан канализациони прикључак.
Изузетно,
може
се
дозволити
заједнички
канализациони прикључак за више објеката
дефинисан условима Предузећа.
Члан 13.
Канализациони прикључак поставља се тако
у што се унутрашње инсталације канализације
непосредно спајају са уличном канализационом
мрежом.
Изузетно,
унутрашње
инсталације
канализације могу се спојити са уличном
канализационом мрежом преко суседног земљишта,
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односно, туђе непокретности.,уколико не постоји
техничка могућност да се објекат на уличну
канализациону мрежу прикључи непосредно преко
грађевинске парцеле на којој су изграђени уз
писану сагласност носиоца права коришћења на
грађевинској парцели преко које се ово
прикљученње врши, дату на адресу предузећа.
Овакви прикључци се морају прекинути када
се створе услови за непосредно прикључење објекта
на уличну канализациону мрежу, о трошку
корисника прикључка.
Трошкови оваквих
прикључака падају на терет непосредног корисника.
У случају из става 2. овог члана забрањено је
ометати корисника прикључка у коришћењу
канализације.
Инвеститор, односно, власник објекта дужан
је да обезбеди пречишћавање индустријских
агресивних вода пре прикључивања на јавну
канализациону мрежу. У противном Предузеће неће
дозволити прикључак на јавну канализацију.
Члан 14.
Предузеће је дужно да редовно контролише
исправност отпадних вода у складу са законском
прописима.
О
резултатима
спроведене
контроле
Предузеће је дужно да води службену евиденцију.
Члан 15.
Правна и физичка лица којима је потребан
канализациони прикључак на канализациону мрежу
подноси захтев Предузећу са планом локације за
изградњу објекта, односно, одобрењем за изградњу.
Изузетно од одредбе ст. 1. овог члана, за
објекте изграђене без одобрења за градњу, када то
технички услови омогућавају, а постоје довољни
капацитети комуналних објеката за пружање
комуналних услуга, Предузеће може да одреди
услове за привремено прикључење таквог објекта
на канализациону мрежу, док се за тај објекат не
прибави одобрење у складу са прописима о
изградњи објекта.
Предузеће одлучује о захтеву за прикључак
на канализациону мрежу у року од 30 дана.
Члан 16.
Услове,
односно,
санитарно-техничке
податке за канализациони прикључак, Предузеће
издаје Инвеститору на његов захтев. Инвеститор је
дужан да испуни услове из претходног става овог
члана о чему потврду издаје предузеће.
Предузеће оцењује усаглашеност изведеног
стања са условима из става 1. овог члана и
инвеститору издаје потврду о томе.
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Трошкове издавања претходних услова и
сагласности сноси Инвеститор.
Члан 17.
Канализациони
прикључак
поставља
Предузеће на захтев Инвеститора. Уз овај захтев је
дужан да поднесе одговарајућу техничку
документацију и то: план локације или одобрење за
изградњу објекта.
Уколико је Инвеститор правно лице или
предузетник у зависности од врсте делатности коју
обавља, у обавези је, да поред документације из
става 1. овог члана поднесе и доказ о квалитету
отпадних вода које ће испуштати у градску
канализацију.
Уколико
квалитет
отпадних
вода
прекорачује максимално дозвољене концентрације
које се не смеју испуштати у градску канализацију,
што је регулисано посебним правилником. Такав
прикључак се неће извести пре него што се
квалитет отпадних вода не доведе до прописаног
квалитета.
Предузеће је дужно да монтажне радове на
канализационом прикључку изврши најкасније у
року од 15 дана, под условом да су сви предходни
радови изведени.
Трошкове
извођења
канализационог
прикључка сноси Инвеститор.
Члан 18.
Лоцирање и изградња канализационог
прикључка врши се на основу претходних услова и
инвестиционо-техничке
документације
коју
израђује стручна служба Предузећа о трошку
Инвеститора.
Члан 19.
Прикључак се може извести по добијању
одобрења за раскопавање, од стране надлежног
органа управе, уколико су коловоз и тротоар
асфалтирани или бетонирани. Одобрење за
раскопавање
прибавља
подносилац
захтева
(Инвеститор).
IV ЗАШТИТНЕ МЕРЕ
Члан 20.
Забрањено је :
1. самовољно спајање унутрашњих и других
инсталација канализације са јавном канализацијом.
2. одвођење отпадних и атмосферских вода преко
унутрашњих инсталација канализације суседне
зграде.
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3. уграђивање одводне цеви на делу канализационог
прикључка од уличне канализационе мреже до
првог ревизионог окна иза регулационе линије.
4. убацивање снега и леда у јавну канализацију
канализацију, осим ако то дозволи Предузеће,
5. испуштање воде са штетним материјама изнад
количина ,односно параметра прописаних посебним
правилником .
6. убацивање отпадних материјала лакше
специфичне тежине (хартије, смећа, вате и сл.) које
могу довести до загушења и отежаног отицања
отпадних вода, радиоактивних отпадних материјала
и материјала које образују наслаге на зидовима
канала,
7. одвођење атмосферских вода преко унутрашњих
инсталација канализације.
8. убацивање ђубрета, пепела, кости, гипса,
цемента, песка, крпа и других предмета који могу
оштетити канале градске канализације или угрозити
њихово правилно функционисање.
У свим случајевима из става 1. овог члана
Предузеће ће такав прикључак искључити, а
корисника прикључка тужити суду ради накнаде
штете и пријавити прекршај органу управе
надлежном за вршење надзора над применом ове
Одлуке.
У свим случајевима из става 1. овог члана
орган управе, односно, комунални инспектор,
надлежан за вршење надзора над применом ове
Одлуке наложиће Предузећу да таквог корисника
искључи са јавне канализације и предузети друге
законом, прописима и овом Одлуком предвиђене
мере.
Члан 21.
Максимално
дозвољене
концентрације
материја у отпадним водама које се смеју
испуштати у градску канализацију мерене на месту
испуста пре мешања са комуналним отпадним
водама, утврдиће се посебним правилником који
доноси Скупштина општине складу са важећим
прописима.
V ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ
ПРИКЉУЧКА
Члан 22.
Канализациони прикључак чисти Предузеће
о трошку корисника прикључка сем у случају када
је зачепљење прикључка последица зачепљења
уличне канализационе мреже. Канализациони
прикључак одржава Предузеће, о свом трошку, од
места прикључења на уличну канализациону мрежу
до регулационе линије.
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Од регулационе линије до првог ревизионог
окна, канализациони прикључак одржава Предузеће
о трошку непосредног корисника прикључка.
Предузеће је дужно, осим у случају
неодложних радова да унапред обавести о
намераваним
радовима
на
одржавању
канализационог прикључка, и то 48 часова пре
почетка радова.
Члан 23.
Носилац права коришћења објекта, односно,
сопственик објекта стара се о одржавању првог
ревизионог окна иза регулационе линије и сноси
трошкове одржавања.
Ревизионо окно мора да се одржава тако да
омогућује правилно функционисање унутрашњих
инсталација канализације, као и несметан рад у
њему.
Члан 24.
Носилац права коришћења објекта, односно,
сопственик објекта и други корисници објекта
дужни су да омогуће приступ овлашћеним
радницима Предузећа у објекту, односно, на
земљиште које објекту припада ради контроле
исправности,
унутрашњих
инсталација
канализације и ревизионог окна.
VI ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊА ЈАВНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 25.
За коришћење канализације плаћа се
накнада,
Предузећу. Корисницима градске
канализације обрачунава се:
1. Накнада за одвођење отпадних вода на основу
количине испуштених вода.
2. Накнада за пречишћавање отпадних вода, на
основу количине испуштених вода.
3. Накнада за загађеност и токсичност на основу
квалитета испуштених вода.
Накнада за загађеност и токсичност се не
примењују на домаћинства.
Корисницима градске канализације из
претходног става овог члана Предузеће обрачунава
накнаду на основу уграђених баждарених мерача
протока отпадних вода, односно, на основу мерача
протока питке воде, уз примену цена које се
утврђују Планом и програмом рада предузећа и које
се сматрају усвојеним доношењем одлуке
Скупштине општине о усвајању Плана и програма
рада предузећа и чији почетак примене одобрава
Општинско веће.
Ценовником предузећа дефинисане су
поједине категорије корисника..
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Накнада из става 2 тачка 3. овог члана
обрачунаваће се и плаћати након доношења
правилника из члана 21ове Одлуке.
Приговори на обрачунати износ подносе се
писмено у року од 8 дана од дана пријема рачуна.
Приговори поднети по истеку рока не
узимају се у обзир.
Предузеће је дужно дати одговор на поднети
приговор у року од 30 дана по пријему приговора.
Евентуални спорови решавају се судским
путем.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Новчаном казном од 100.000,00 динара,
казниће се за прекршај Предузеће:
1. ако не обезбеди непрекидно одвођење отпадних
вода (члан 4. ст. 1.),
2. ако код унапред планираних радова на
одржавању или реконструкцији појединих делова
јавне канализације не изда саопштење путем
средстава јавног информисања и не изда потребна
упутства корисницима канализације (члан 4, ст. 3),
3. ако дозволи прикључак на канализациону мрежу,
без обезбеђеног пречишћавања индустријских
агресивних вода (члан 13. ст. 5),
4. ако не врши контролу исправности отпадних вода
и реципијената (члан 14. ст. 1.) или не води
службену евиденцију о контроли отпадних вода
(члан 14. ст. 2.),
5. ако не изда услове за изградњу канализационог
прикључка на захтев Надлежног органа (члан 16. ст.
1.),
6. ако монтажне радове на канализационом
прикључку не изврши у року из члана 17. ст. 4.
Одлуке,
7. ако не обавести о радовима на одржавању
канализационог прикључка у року из члана 22. ст.
3. Одлуке.
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и
одговорно лице Предузећа: новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
за прекршај предузетник новчаном казном од
50.000,00 динара.
Члан 27.
Новчаном казном од 100.000,00 динара,
казниће се за прекршај предузеће или друго правно
лице:
1. ако не изврши спајање зграде или другог објекта
са уличном канализационом мрежом у року из
члана 10. ст. 1. Одлуке,
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2. ако не обезбеди пречишћавање индустријских
агресивних
вода
пре
прикључивања
на
канализациону мрежу (члан 13. ст. 5),
3. ако поступи супротно одредбама у члану 20. ове
Одлуке,
4. ако поступи супротно одредбама у члану 21 ове
Одлуке
5. ако се не стара о одржавању првог ревизионог
окна иза регулационе линије (члан 23.),
6. ако не омогући овлашћеним радницима
Предузећа приступ у зграду, односно на земљиште
ради контроле и исправности унутрашњих
инсталација и ревизионог окна (члан 24.),
7. ако не изради уређаје за пречишћавање
индустријских агресивних вода у року из члана 33.
ове Одлуке.
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 10.000,00 динара, и одговорно
лице у Предузећу или другом правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
за прекршај предузетник новчаном казном од
50.000,00 динара.
Члан 28.
Новчаном казном од 10.000,00 динара,
казниће се за прекршај и физичко лице:
1. ако поступи супротно одредбама члана 10 ове
Одлуке.
2. ако поступи супротно одредбама члана 20. ове
Одлуке
3. ако поступи супротно одредбама у члана 21. ове
Одлуке,
4. ако се не стара о одржавању првог ревизионог
окна иза регулационе линије (члан 23.),
5. ако не омогући приступ овлашћеним радницима
Предузећа у зграду, односно, на земљиште ради
контроле исправности унутрашњих инсталација
канализације и ревизионог окна (члан 24.).
6.ако поступи супротно одредбама члана 32.ове
Одлуке
VIII НАДЗОР
Члан 29.
Надзор над применом ове Одлуке врши
Комунална инспекција Општине Трговиште.
IX ОВЛАШЋЕЊА, РАСПОЛАГАЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА
ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 30.
У случају више силе (земљотреса, поплава,
пожара, епидемије и др.) кад Предузеће не може да
пружа услуге свим корисницима, ред првенства у
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пружању услуга корисницима утврђује Општинско
веће или орган који именује Скуштина општине за
деловање у ванредним ситуацијама.
Члан 31.
Пружање услуга може бити привремено
ускраћено корисницима у случајевима:
1. када јавну канализацију користе ненаменски и
против одредаба прописаних овом Одлуком,
2. када не плати извршену услугу по достављеном
обрачуну, за период два или више месеци
узастопно.
Предузеће је дужно да одмах, а најкасније у
року од 3 дана настави пружање услуга коришћења
градске канализације након престанка разлога за
ускраћивање услуга.
Члан 32.
Привремено ускраћивање, као и поновно
укључење након отклањања недостатака из члана
31. ове Одлуке падају на терет корисника јавне
канализације услед чијег пропуста је дошло до
искључења.
Накнада се плаћа по ценовнику који утврђује
предузеће.
Одржавање канала за атмосферску воду поред
пута,и у катастерским парцелама старају се
власници поред чијег земљишта су ови
објекти.Уколико власници по налогу комуналног
инспектора не одржавају канал за атмосферску
воду,чишћење
канала
извршиће
ЈП“
Комуналац“Трговиште о трошку власника односно
корисника.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Сви корисници канализације који испуштају
индустријски агресивне воде, а немају уређај за
пречишћавање, дужни су да исти израде у року од
годину дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Све зграде које се налазе у улицама или се
граниче са улицама у којој је изграђена улична
канализациона мрежа, морају се спојити са
градском канализацијом најкасније у року од шест
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 34.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења
објавиће се у Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 325-6/2019

1004-Страна-Број -10-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

Четвртак.18.април.2019.године.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

2. лица која се на пијаци снабдевају производима и
користе одговарајуће услуге (у даљем тексту:
Купац).

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”, број 129/07 и
83/2014-др. Закон и 101/2016,47/2018), члана 2. 3. 4.
и 9. Закона о комуналним делатностима (“Сл.
Гласник РС” бр. 88/2011,104/2016,95/2018), члана
4. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС),члана
40. став 1. тачка 6. Статута Општине Трговиште
(“Сл.гласник Града Врања“ број 3/2019) Скупштина
општине Трговиште на седници дана 30.03.2019
године,донела је

Члан5.
Продајна места за промет производа и
пружање услуга на пијаци су:
1. објекти пословног простора који морају да буду
прикључени
на
подземну
нисконапонску
електричну мрежу и мрежу водовода и
канализације,
2. киосци и други монтажни објекти,
3. тезге за излагање и продају производа које се
лако чисте и одржавају,
4. боксови и продајни пултови и
5. друга уређена у складу са прописима продајна
места.

234.

ОДЛУКУ
УПРАВЉАЊУ ПИЈАЦАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се као комунална
делатност одржавање пијаца и пружање услуга на
њима, начин обављања ове комуналне делатности,
као и друга питања од значаја за рад пијаца на
територији општине Трговиште.

Члан6.
Предузеће којем је поверено управљање,
одржавање и уређивање пијацама обавезно је да у
складу са законом изврши категоризацију и
реонизацију пијачног простора према врсти робе и
услуга, као и да обезбеди посебан улаз за доставна
возила и посебне улазе за купце.
Предузеће је дужно да пијачни простор
огради и опреми тако да се лако чисти и одржава.
II ВРСТЕ ПИЈАЦА

Члан 2.
Пијаце су, у смислу ове Одлуке,
урбанистичким планом одређени и посебно уређени
простори,
опремљени
одговарајућом
инфраструктуром, објектима и продајним местима
намењеним за промет производа и пружање других
пијачних услуга.
Члан 3.
Послове управљања, уређивања и одржавања
пијаца на подручју насељеног места Трговиште
обавља Јавно предузеће "Комуналац ” Трговиште
основано од стране општине Трговиште.
Члан 4
Корисници пијачних услуга у смислу ове
Одлуке су:
1. правна и физичка лица која користе пијачни
простор у циљу продаје производа или пружања
услуга под условима прописаним Законом и другим
прописима, овом Одлуком и актима Предузећа које
управља пијацама донетим у складу са овом
Одлуком (у даљем тексту: Продавац) и

Члан 7.
Према врсти робе која се продаје, пијаца
може бити:
1. Зелена,
2. Робна,
Члан 8.
На Зеленој пијаци обавља се промет на мало:
1. пољопривредно-прехрамбених производа
- свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова,
јаја и меда,
- јужног воћа,
2. – меса , месних прерађевина, млечних производа,
3. - цвећа, украсног и лековитог биља, садног
материјала, семенске робе, украсних јелки и омота
за паковање намирница,
4. - непрехрамбених производа занатских радњи и
домаће радиности.
На робној пијаци обавља се промет на мало:
1. непрехрамбених производа као што је текстил,
одећа, обућа,
2. финалних производа за личну употребу и
употребу у домаћинству од порцелана, стакла,
керамике, коже, текстила, гуме и пластике,
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3. металне и електротехничке робе за чији промет и
употребу није прописано обезбеђење гарантног
листа и техничког упутства,
4. спортске опреме,
5. хемијских производа и то: сапуна и детерџената,
препарата за чишћење и полирање, козметичких и
тоалетних препарата,
6. књига и канцеларијског прибора,
7. половне (употребљаване) робе (одећа, обућа,
разних кућних предмета, аутоделова, мотора и
њихових делова, електричних апарата и друге
сличне робе).
III
УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
ПРОМЕТА РОБЕ НА ПИЈАЦИ
Члан 9.
Пољопривредне производе на зеленим
пијацама могу продавати:
1. индивидуални пољопривредници и чланови
њиховог породичног домаћинства уз доказ да су
обвезници пореза на приход од пољопривреде
2. предузетници који су основали радњу на тезги на
овим пијацама за промет на мало пољопривредних
производа.
Члан 10.
Производе занатских радњи и домаће
радиности могу продавати предузетници који те
производе израђују и чланови њиховог породичног
домаћинства или њихови радници који на месту
продаје морају имати решење о упису радње у
регистар и уговор о радном ангажовању радника.
Члан 11.
Индустријско-непрехрамбене производе на
робним пијацама могу продавати предузетници који
имају основану радњу на пијаци, а половну робу
могу продавати физичка лица.
Члан 12.
Промет на мало меса, месних и млечних
прерађевина обавља се у објекту који мора
испуњавати санитарно-хигијенско-техничке услове
прописане Законом и другим прописима.
Члан 13.
Ближе услове и начин пружања пијачних
услуга корисницима и других услуга за коришћење
пијаца уређује се Одлуком о пијачном реду.
IV РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА
Члан 14.
Радно време пијаца је једнократно.
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Радно време пијаца уређује се Одлуком о
пијачном реду.
Радно време пијаца истиче се на видном
месту на свакој пијаци.
Члан 15.
Одлуком о пијачном реду Предузеће посебно
ће регулисати време и рокове допреме робе и
одношења робе по завршетку радног времена
пијаце и друге обавезе продаваца.
Члан 16.
Корисници пословног простора и пијачних
места дужни су да ускладе своје радно време са
прописаним радним временом пијаце.
V
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И
КОРИСНИКА
Члан 17.
Предузеће је дужно да на пијаци обезбеди:
- продајна места у складу са чланом 6. ове Одлуке,
- службене просторије за рад надлежних инспекција
и других надзорних и контролних органа,
опремљене
одговарајућим
канцеларијским
намештајем, телефоном, санитарним чвором,
електричним инсталацијама и уређајима за
загревање простора,
- мерне уређаје за проверу тежине продате или
купљене робе, који треба да буду доступни свим
корисницима пијачних услуга.,
- службене просторије са санитарним чвором за
запослене у предузећу,
- чесме са водом за пиће, довољан број хидраната и
потребну количину воде за прање пијаца,
- санитарни чвор за јавно коришћење, који се
састоји од женског и мушког одељења са
предпросторијама опремљеним уређајима и
прибором за прање руку,
- одржавање санитарно-хигијенских услова на
пијацама и јавним површинама ван пијачног
простора у ширини тротоара,
- по потреби најкасније у року од шест сати по
истеку радног времена пијацу очисти, опере водом
под притиском и уреди пијачни простор,
- врши дезинфекцију пијачних тезги и отвореног
продајног простора,
- постави довољан број корпи за отпатке,
- за прикупљање смећа обезбеди довољан број
посуда (контејнера) у зависности од величине
пијаце,
- обезбеди редовно изношење смећа које се током
дана накупи,
- обезбеди потребну количину санитарнохигијенски исправне воде за прање и освежавање
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пољопривредних производа који се продају на
пијаци,
- у току радног времена пијаце обезбеди да се
редовно прикупљају отпаци и односе у посуде за
скупљање смећа,
- осветли пијачни простор у ноћним часовима,
- у зимском периоду благовремено уклони лед и
снег на пијацама и обезбеди довољну количину
средстава која спречавају замрзавање пролаза и
других површина на пијацама,
- обезбеди и друге услове потребне за несметано
одвијање промета производа и услуга, као и
одржавање реда и чистоће на пијацама.
Члан18.
Предузеће је дужно, у циљу уређења и
одржавања пијаца, да врши следеће послове:
- одржава и уређује објекте и простор и предузима
друге мере за стално побољшавање услова пружања
пијачних услуга,
- одржава објекте инфраструктуре која служи за
функционисање продаје и услуга на пијацама,
- одржава продајна места и тезге на пијацама у
уредном стању и врши замену дотрајалих тезги
новим,
- обавештава потрошача на пијацама и ствара
услове за заштиту истих,
- обезбеђује друге услове потребне за одржавање
реда и чистоће на пијацама и несметано одвијање
промета робе.
Члан 19
Продавац, као и предузетник на пијаци је
дужан да:
- плаћа редовно накнаду за продајни простор по
Ценовнику Предузећа,
- поштује Одлуку о пијачном реду,
- истакне цену производа које продаје,
- обезбеди квалитет производа и услуга,
- чува производе под хигијенским условима,
- одржава чистоћу на продајном месту,
- уклони отпатке, амбалажу и друго у контејнере,
- уклони робу са тезге, пулта, постоља, бокса или за
то посебно обележеног места по истеку радног
времена пијаце.
Приватни предузетник је дужан да уредно
истакне таблу са именом власника, називом и
адресом радње.
Члан 20.
На пијацама је забрањено:
- бацање отпадака ван корпи, односно посуда за
сакупљање смећа,
- држање амбалаже испред и око продајног места,
- ложење ватре, просипање течности и слично,
- седење, лежање и спавање на пијачним тезгама,
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- увођење паса и других животиња на пијацама које
за то нису одређене,
- продаја и точење алкохолних пића,
- пушење у просторијама у којима се продају
животне намирнице, као и другим затвореним
деловима пијаце,
- за време радног времена пијаце улажење у пијачни
простор
превозним
средствима
(моторним
возилима, бициклима и сл.),
- неовлашћено постављање, уклањање и померање
објеката, тезги, пултова, постоља и боксова.
VI НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ
ПРОСТОРА
Члан 21.
Продавци плаћају Предузећу накнаду за
коришћење пијачног простора и пружање других
пијачних услуга.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се у
зависности од врсте и количине производа, односно
пружање услуге, времена коришћења, локације,
врсте продајног места на пијаци, као и других
елемената утврђених у Ценовнику.
Ценовник из става 2. овог члана доноси
Управни одбор предузећа.
Члан 22.
Средства остварена од наплате накнаде из
члана 24. ове Одлуке приход су Предузећа.
VII НАДЗОР
Члан 23.
Надзор над применом ове Одлуке и над
радом
Предузећа
вршиће
Општинска
управа,односно кумунална инспекција.
VIII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Забрањен је промет роба и услуга
предузетницима и физичким лицима на јавним
површинама ван пијачног простора.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25
Новчаном казном у износу од 100.000,00
динара казниће се Предузеће уколико не примењује
одредбе члана 17. 20. и 21. ове Одлуке, а одговорно
лице у Предузећу казниће се новчаном казном у
износу од 10.000,00 динара.
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Члан 26.
Новчаном казном у износу од 10.000,00
динара казниће се физичко лице које се затекне да
на пијаци поступа супротно одредбама члана 22. и
23. ове Одлуке.
Предузетник који се затекне на пијаци
супротно одредбама члана 22. и 23. ове Одлуке,
казниће се новчаном казном од 50.000,00 динара.
Физичко лице које врши промет робе и
услуга ван пијачног простора на јавним
површинама у смислу члана 28. ове Одлуке казниће
се новчаном казном од 10.000,00 динара.
За исти прекршај казниће се предузетник
новчаном казном у износу од 50.000,00 динара.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Предузеће је дужно да у року од два месеца
од дана ступања на снагу ове Одлуке донесе Одлуку
о пијачном реду у смислу члана 11. 16. 17. и 18. ове
Одлуке.
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
објавиће се у Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 325-8/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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Овом одлуком уређују се услови и начин
обављања комуналне делатности зоохигијене на
територији општине Трговиште, права и обавезе
корисника комуналне услуге и вршилаца ове
комуналне делатности и начин вршења надзора над
њеним обављањем.
Овом одлуком се уређује и организовање обављања осталих послова зоохигијенске службе као
и обављања систематске дератизације, дезинсекцие
и дезинфекције као опште превентивне мере за заштиту становништва од заразних болести.
Члан 2.
Комунална делатност зоохигијене обухвата:
1. хватање, збрињавање, ветеринарску негу и
смештај напуштених и изгубљених животиња (паса
и мачака) у прихватилишта за животиње;
2. лишавање живота неизлечиво болесне и
повређене напуштене и изгубљене животиње;
3. контролу и смањење популације
напуштених паса и мачака;
4. нешкодљиво уклањање лешева животиња
са површина јавне намене до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског
порекла;
5. спровођење мера контроле и смањења
популације штетних микроорганизама, глодара и
инсеката,
спровођењем
мера
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене;
Члан 3.
послови зоохигијенске

235.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/2014-др. Закон и 101/2016,47/2018), члана
2. 3. 4. и 9. Закона о комуналним делатностима
(„Службени
гласник
РС“,
број
88/11
и
104/16,95/2018), члана
4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13,
13/16 и 98/16 – одлука УС), као члана 40. став 1.
тачка 6. Статута Општине Трговиште (“Сл.гласник
Града Врања” број 3/2019) Скупштина општине
Трговиште на седници дана 30.03.2019 године,донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Остали
службе
обухватају:
1. хватање и збрињавање напуштених
животиња свих врста у прихватилишта за животиње;
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња
свих врста
3. транспорт или организовање транспорта
лешева животиња свих врста
Члан 4.
Спровођење систематске дератизације, дезинсекцие и дезинфекције као опште превентивне
мере за заштиту становништва од заразних болести,
спроводи се у насељеним местима ,стамбеним
објектима, у објектима за јавни саобраћај, у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и другим објектима у којима се
обавља друштвена односно јавна делатност и другим површинама, у складу са програмом који доноси Општинско веће за сваку годину.
Прогам из става 1.овог члана нарочито
садржи: податке о територији на којој ће се мера
спроводити, учесницима у поступку спровођења
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мера ,времену и роковима за спровођење тих мера,праћењу спровођења мера и процена постигнутих
резултата, извору и динамици обезбеђивања средстава за реализацију тих програма и др..
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 5.
Послове из делатности зоохигијене из члана 2.
став 1.тачка 1, 2, 3. и 4. ове одлуке, обавља Јавно
комунално предузеће „Комуналац“ Трговиште (у
даљем тексту : Предузеће).
Послове из члана 2. став 1. тачка 5. послове
зоохигијенске службе из члана 3. и послове из члана
4. ове одлуке, обавља Вршилац делатности, коме се,
у складу са законом, обављање ових послова повери
(удаљем тексту:Вршилац делатности).
Члан 6.
Предузеће је дужно
да обављање делатности
зоохигијене организује тако да обезбеди:
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, 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 врсте
комуналних услуга, као и унапређење организације
и ефикасности рада.
Члан 7.
У вршењу послова делатности зоохигијене послова хватања, збрињавања, ветеринарске неге и
смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у
прихватилишта за животиње Предузеће је дужно да:
1. дневно, у складу са биолошким циклусом
животиња, прикупља напуштене и изгубљене псе и
мачке и то нарочито у околини школа,
предшколских и других установа, пијаца,
угоститељских објеката, стајалишта, аутобуске и
железничке станице и других површина око јавних
објеката;
2. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним
псима и мачкама и прикупља их;
3. врши превоз прикупљених паса и мачака до
прихватилишта;
4. прикупљене псе и мачке смешта у
прихватилиште при чему предузима следеће мере:
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врши тријажу, третман против екто и ендопаразита,
утврђивање идентитета, обавештавање власника,
односно проверу на списку тражених животиња,
преглед од стране ветеринара и утврђивање
здравственог стања, смешта и разврстава животиње
према полу, врши стерилизацију, обележавање (у
складу са Законом о ветеринарству) и увођење у
евиденцију прихватилишта;
5. брине о проналажењу власника, односно
држаоца животиња;
6. врати власнику, односно држаоцу, на његов
захтев, животињу у року од 15 дана од дана
смештаја у прихватилиште;
7. припреми план збрињавања животиња у
случају
затварања
прихватилишта
или
елементарних непогода.
У вршењу послова делатности зоохигијене из
става 1. овог члана, Предузеће је дужно да у свему
поступа у складу са правилником којим се ближе
прописују услови за заштиту добробити животиња у
погледу простора, просторија и опреме, које мора да
испуњава прихватилиште за напуштене животиње,
начин поступања са животињама у овим објектима,
програм обуке о добробити животиња, садржина и
начин вођења евиденције у прихватилиштима,
начин и средства за прикупљање напуштених и
изгубљених животиња, као и начин превоза и
збрињавања напуштених и изгубљених животиња.
Члан 8.
У прихватилиште смештају се:
1) напуштени и изгубљени пси и мачке,
2) пси и мачке чији власници, односно држаоци
не могу више да се брину о њима,
3) пси и мачке које надлежни орган одузме
власнику, односно држаоцу,
4) пси и мачке које су у опасности.
Предузеће је дужно да сарађује са надлежним
ветеринарским службама и организацијама за
заштиту животиња, као и да редовно обавештава
јавност и друге власнике прихватилишта о
животињама које се налазе у прихватилишту.
Члан 9.
Лица која се у прихватилишту брину о
животињама, морају бити обучена за поступање са
животињама у складу са Законом.
Члан 10.
У вршењу послова делатности зоохигијене послове лишавања живота за неизлечиво болесне и
повређене, напуштене и изгубљене животиње,
Предузеће је дужно да у свему поступа у складу са
законом и правилником.
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Члан 11.
Послови контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака обухвата:
1. регистрацију и обележавање свих напуштених
паса и мачака,
2. изградњу прихватилишта и побољшање услова
у постојећим прихватилиштима,
3. стерилизацију,
4. удомљавање,
5. едукацију и информисање власника или
држалаца животиња са особинама и потребама
животиња,
5. лишавање живота паса и мачака на хуман
начин, у складу са одредбама Закона о добробити
животиња, и
6. спровођење стратегије "ухвати-стерилишипусти".
У вршењу послова контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака, Предузеће је
дужно да поступа у складу са Програмом контроле
и смањења популације напуштених паса и мачака (у
даљем тексту: Програм).
Програм из става 2. овог члана, доноси
Скупштина општине.
Члан 12.
Послови нешкодљивог уклањања лешева
животиња са површина јавне намене до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла обухватају:
1. примање пријава о налажењу леша животиња
на површини јавне намене;
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња са
површина јавне намене,
3. транспорт или организовање транспорта
лешева животиња са површина јавне намене до
објекта за сакупљање, прераду или уништавање
отпада животињског порекла на начин који не
представља ризик по друге животиње, људе или
животну средину.
У вршењу послова из става 1. овог члана, Предузеће је дужно да поступа у складу са законом и актима донетим на основу закона.
Члан 13.
Послови спровођења мера контроле и смањења
популације штетних микроорганизама, глодара и
инсеката,
спровођењем
мера
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене обухватају:
1.старање о броју и врсти присутних штетних
микроорганизама, глодара и инсеката,
2. пријем пријава о присутности штетних
микроорганизама, глодара и инсеката,
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3. предузимање мера ради смањења популације
штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
4. надзор над спровођењем смањења популације
штетних микроорганизама, глодара и инсеката, и
5. друге послове којима се спроводи мера
контроле и смањења популације штетних
микроорганизама, глодара и инсеката.
У вршењу послова из става 1. овог члана и члана
4. ове одлуке, Вршилац делатности је дужан да
испуњава услове у погледу просторија, кадрова,
опреме, заштитних средстава, врсте и количине
препарата и других потребних средстава за
спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и
дератизације.
Спровођење дератизације и уништавање крпеља
и комараца обухвата примену хемијских,
механичких и биолошких средстава за сузбијање
штетних врста глодара, крпеља и комараца.
Предлог о врсти, типу и количини средстава која
ће се употребити, даје Вршилац делатности у складу
са важећим законским прописима.
Члан 14.
У случају поремећаја или прекида у обављању
делатности зоохигијене ,услед више силе или
других разлога који нису могли да се предвиде,
односно спрече, Предузеће односно Вршилац делатности је обавезан да одмах, обавести Општинску
управу-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и без одлагања, предузме мере на
отклањању узрока поремећаја, односно прекида и
то:
1. радно ангажује запослене на отклањању
узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у обављању делатности зоохигијене и
2. предузме и друге мере које утврде надлежни
органи.
Члан 15.
У случајевима из члана 14. ове одлуке,
Предузеће односно Вршилац делатности је обавезно
да истовремено са предузимањем мера, обавести
Општинску управу-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, о разлозима поремећаја
или прекида, као и о предузетим мерама.
Кад Општинска управа-Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене
послове
прими
обавештење из става 1. овог члана, дужна је да без
одлагања о томе обавести Општинско веће и
предложи мере за отклањање насталих последица и
друге потребне мере неопходне за несметано
обављање ове комуналне делатности и то:
1. oдрeди рeд првeнствa и нaчин обављања
делатности зоохигијене,
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2. нaрeди мeрe зa зaштиту комуналних и
других објеката, уређаја и имовине Предузећа која
служи за обављање делатности зоохигијене,
3. прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих
пoслeдицa и другe пoтрeбнe мeрe, и
4. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст зa
пoрeмeћaj, oднoснo прeкид у oбaвљaњу делатности
зоохигијене, кao и oдгoвoрнoст зa нaкнaду учињeнe
штeтe.
Члан 16.
У случају прекида у обављању послова услед
штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди
минимум процеса рада.
Члан 17.
Власник односно држалац који изгуби пса или
мачку дужан је да тај губитак без одлагања а
најкасније у року од три дана од дана губитка
животиње, пријави Предузећу и ветеринарској
служби.
Ако власник, односно држалац пса или мачке
не пријави губитак из става 1. овог члана, сматра се
да је напустио животињу.
Трошкове збрињавања напуштених паса и
мачака сноси власник, односно држалац истих а ако
је непознат, трошкове збрињавања сноси Предузеће.
Члан 18.
Трошкове уклањања лешева животиња са
површине јавне намене до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла сноси власник, односно држалац животиња, а
ако је непознат, ове трошкове сноси Предузеће.
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 19.
Извори средстава за обављање и развој
делатности зоохигијене обезбеђују се из:
- прихода буџета општине,
- прихода од пружања комуналних услуга,
- наменских средстава других нивоа власти и
- других извора, у складу са законом.
Члан 20.
За обављање и развој делатности зоохигијене
из члана 2. ове одлуке обезбеђују се средства у
буџету општине Трговиште.
Висина средстава која се опредељује у
буџету општине за обављање
делатности
зоохигијене одређује се на основу јединичне цене
комуналних услуга и количине извршених
комуналних услуга у претходном периоду.
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Члан 21.
Комуналну услугу хватања, збрињавања,
ветеринарске неге и смештаја напуштених паса и
мачака у прихватилишта, лишавања живота за
неизлечиво болесне и повређене напуштене
животиње и спровођења мера из програма контроле
и смањења популације напуштених паса и мачака,
плаћају власници или држаоци паса и мачака
односно животиња, уколико се утврди њихов
идентитет.
Цене комуналних услуга из става 1. овог члана
утврђују се ценовником Предузећа на основу
елемената за одређивање цена комуналних услуга
утврђених законом.
На ценовник из става 2. овог члана, сагласност
даје Општинско веће Општине Трговиште.
IV. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНСКЕ
СЛУЖБЕ
Члан 22.
Послове из члана 2.став 1.тачка 5. послове
зоохигијенске службе из члана 3. и послове из члана 4. ове одлуке, обављају јавно предузеће,
привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект (у даљем тексту: Вршилац делатности), коме се у складу са законом, обављање
појединих послова повери.
Поверавање послова из члана 2. став 1. тачка
5. и члана 4. ове одлуке, врши се у складу са Законом о јавним набавкама.
Поверавање
појединих
послова
зоохигијенске службе чије финансирање се не врши
из средстава буџета општине, врши се на основу
јавног позива.
Одлуку о расписивању јавног позива доноси
Општинско веће, на предлог Општинске управеОдељења за урбанизам, комунално-стамбене послове .Одлуку о поверавању послова зоохигијенске
службе доноси Скупштина општине.На основу
одлуке из става 4. овог члана са изабраним Вршиоцем делатности закључује се уговор.
Члан 23.
Хватање
и
збрињавање
напуштених
животиња свих врста у прихватилишта за животиње
врши се по пријави или по основу сазнања.
Вршилац делатности је дужан да ухваћену
животињу смести у одговарајуће прихватилиште, и
да је на одговарајући начин збрине.
Вршилац делатности је дужан да предузме
мере за проналазак власника односно држаоца
ухваћене животиње.
Трошкове
хватања
и
збрињавања
напуштених животиња из става 1. овог члана сноси
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власник или држаоц животиња, a aкo је непознат,
трошкове хватања и збрињавања сноси Вршилац
делатности.
Члан 24.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња из
објеката за узгој, држање, дресуру,излагање,
одржавање такмичења или промета животиња,
Вршилац делатности врши за све кориснике осим из
објеката који су регистровани као фарме.
Уклањање лешева из става 1. овог члана
Вршилац делатности врши по пријави власника или
држаоца животиња.
Власник односно држалац животиња је
дужан, да одмах а најкасније у року од 12 сати
пријави Вршиоцу делатности да му је животиња
угинула уз навођење адресе и власника објекта или
домаћинства.
Када је животиња угинула под околностима
које се не сматрају уобичајеним, леш животиње
може бити уклоњен само по налогу ветеринарског
инспектора.
Трошкове уклањања лешева животиња из
става 1. овог члана сноси власник или држаоц
животиња.
Члан 25.
Транспорт или организовање транспорта
лешева животиња свих врста од објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења
или промет животиња до објекта за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског
порекла, вршилац послова обавља на начин који не
представља ризик по друге животиње, људе или
животну средину.
Трошкове транспорта лешева животиња из
става 1. овог члана, сноси власник или држаоц
животиња.
Члан 26.
Нешкодљиво уклањање животињских лешева
врши се прерадом у кафилерији, закопавањем у јаме
гробнице или на сточном гробљу , на начин и по
поступку утврђеном посебним прописима.
О изградњи објеката из става 1. овог члана,
стара сеЈП“Комуналац“ Трговиште.
О коришћењу и одржавању објеката из става
1.овог члана, стара се Предузеће..
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Забрањено је:
1.остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на површинама јавне намене;
2. сахрањивање угинулих животиња и њихових
делова ван места одређеног за ту сврху.
V. НАДЗОР
Члан 29.
Послове
инспекцијског
надзора
над
спровођењем ове одлуке у делу обављања
делатности зоохигијене обавља Општинска управаОдељење за инспекцијске послове комунална
инспекција.
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај Предузеће ако:
1.не поступа у складу са чланом 7. ове одлуке;
2.не врши смештај паса и мачака у прихватилиште у складу са чланом 8. ове одлуке;
3.не поступа у складу са чланом 11.став 2. ове
одлуке;
4.не врши послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене у складу са
чланом 12. ове одлуке;
5.не поступа у складу са одредбама члана 26.ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном од
100.000,00 динара
казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. не поступа у складу са чланом 13. ове одлуке.
2. не поступи у складу са чланом 23. ове одлуке;
3. не поступа у складу са чланом 24. ове одлуке;
4. не поступа у складу са чланом 15. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Средства за изградњу и одржавање објеката
из члана 26.став 1.ове одлуке, обезбеђују се у буџету општине Трговиште ускладу са програмом
пословања надлежних јавних предузећа.
Члан 28.

Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу даном доносења
објавиће се у Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 352-7/2019
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ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

236.
На основу члана 1.став 3. и члана 11. Закона
о финансијској подршци породици са децом
(„Сл.гласник РС“ бр.113/2017 и 50/2018), на основу
Стратегије подстицања рађања Владе Републике
Србије бр. 56-2307/2018 од 16.03.2018.године , и на
основу члана 40. Статута Општине Трговиште
(„Сл.гласник града Врања“ бр. 3/2019 од
26.02.2019.год.), Скупштина Општине Трговиште на
седници одржаној дана 30.03.2019.године, доноси:
ОДЛУКУ
О МЕРАМА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, ближе се утврђују права из
области мера популационе политике које обезбеђује
Општина Трговиште, начин њиховог финансирања,
као и друга питања од значаја из области
популационе политике.
Општина Трговиште установљава ове мере
ради подстицања рађања деце на територији
општине.
2. ПРАВА У ОБЛАСТИ ПОПУЛАЦИОНЕ
ПОЛИТИКЕ
Члан 2.
Права из чл.1. ове Одлуке могу остварити
родитељи у брачној и ванбрачној заједници или
старатељи који имају пријављено пребивалиште на
територији Општине Трговиште у тренутку
подношења захтева, а један од родитеља или
старатеља минимално 1 година.
Члан 3.
Права у области популационе политике у
смислу ове Одлуке су:
- Финансијска подршка породици са децом
- Признавање трошкова вантелесне оплодње
Члан 4.
Финансијском подршком у смислу ове
Одлуке, сматра се :
- Једнократна новчана помоћ за новорођенче
- Финансијска подршка породици ради
смањења цене родитељства

-
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Право на бесплатан боравак у предшколској
установи (вртићу)

Члан 5.
Право на једнократну новчану помоћ за
новорођенче остварују сви родитељи у брачној и
ванбрачној заједници, самохрани родитељи и
старатељи за свако новорођено дете на територији
Општине Трговиште, интервентно из буџета
Општине у једнократном износу од 30.000,00
динара.
Члан 6.
Право на финансијску подршку ради
смањења цене родитељства остварују родитељи у
брачној и ванбрачној заједници, самохрани
родитељи и старатељи деце са сталним боравиштем
на територије Општине Трговиште и то:
- Ако су оба родитеља или старатеља
незапослени, остварују право на подршку у
износу од 30.000,00 динара месечно за прво
дете до навршене једне године детета, за
друго дете до навршене друге године детета,
за треће дете до навршене треће године
детета и за свако следеће рођено дете по
редоследу рађања, до навршене треће године
детета.
- ако је један од родитеља или старатеља
незапослен, остварују право на подршку у
износу од 20.000,00 динара месечно за прво
дете до навршене једне године детета, за
друго дете до навршене друге године детета,
за треће дете до навршене треће године
детета и за свако следеће рођено дете по
редоследу рађања до навршене треће године
детета.
- Ако су оба родитеља или старатеља
запослени, остварују право на подршку у
износу од 10.000,00 динара месечно за прво
дете до навршене једне године детета, за
друго дете до навршене друге године детета,
за треће дете до навршене треће године
детета и за свако следеће рођено дете по
редоследу рађања до навршене треће године
детета.
За рођење близанаца. тројки, четворки и итд.,
право се признаје до навршених година живота из
чл.6. ст.1.,2.,и 3.ове Одлуке, за свако дете понаособ.
Члан 7.
Право на бесплатан боравак у предшколској
установи ( вртићу), остварују сва деца са територије
Општине Трговиште чији родитељи или старатељи
нису запослени.
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Бесплатан боравак остварује и свако треће
дете и на даље по редоследу рађања, без обзира на
статус родитеља.
Право на умањење цене боравка у
предшколској установи од 50% остварују деца из
породица где је један родитељ или старатељ у
радном односу.
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4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 12.
Средства за остваривање права из ове
Одлуке , обезбеђују се у буџету Општине
Трговиште, и иста се строго наменски користе.
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Право на финансирање трошкова вантелесне
оплодње остварују брачни и ванбрачни парови са
сталним боравиштем на
територији Општине
Трговиште који због стерилитета или привремене
неплодности немају децу, и то у износу од 100%
признавања трошкова за било који покушај у
Републици Србији и у износу од 2.000 евра у
иностранству.
Члан 9.
Ближе услове и начин за остваривање права из
чл. 8. Ове Одлуке, уредиће се Правилником на који
сагласност даје Општинско Веће општине Трговиште, а израдиће га Комисија коју формира Општинско Веће општине Трговиште.
3. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 9.
Поступак за остваривање права покреће се на
захтев странке ,преко писарнице општинске Управе
а спроводи га одељење за друштвене делатности
општинске Управе општине Трговиште.
Уз захтев странка прилаже све писмене
доказе потребне за остваривање одређеног права из
ове Одлуке.
Ближе услове и начин остваривања права из
ове Одлуке уредиће се Правилником ког ће донети
Општинско Веће општине Трговиште.
Тачност података садржаних у захтеву
проверава се по службеној дужности.
Члан 10.
Поступак за остваривање права из ове
Одлуке води се по Закону о општем управном
поступку.
Члан 11.
О захтевима за остваривање права из ове
Одлуке у првом степену решава надлежна служба за
друштвене делатности општинске Управе општине
Трговиште.
По жалби на акта првостепеног органа у другом
степену одлучује Општинско Веће општине
Трговиште

Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да
важе Одлуке:
1. Одлука за побољшање услова живота и организовање хуманитарне помоћи становништву на територији општине Трговиште број:
553-207/2014 од 11.04.2014.године
2. Одлука о условима исплате новчане помоћи
брачним паровима за вантелесну оплодњу,
број: 553-11/2015 од 25.02.2015.године
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “ Службеном гласнику града
Врања“, а примењиваће се од 01.04.2019.године
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 453-2/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
237.
На основу члана. 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/2014-др. Закон и 101/2016,47/2018),
члана 2. 3. 4. и 9.
Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и
104/16,95/2018), члана
4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13,
13/16 и 98/16 – одлука УС), као члана 40. став 1.
тачка 6 Статута Општине Трговиште (“Сл.гласник
Града Врања“ број 3/2019) Скупштина општине
Трговиште на седници дана 30.03.2019 године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о јавној расвети (у даљем тексту:
Oдлука) регулишу се услови за вршење послова
јавне расвете, а нарочито поверавање послова јавне
расвете односно редовно одржавање јавне расвете.
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Јавна расвета
Члан 2.
Под јавном расветом, у смислу одредаба ове
Oдлуке, подразумева се систем енергетских
објеката, инсталација и уређаја за осветљавање
јавних површина.
Као јавне површине, у смислу одредаба ове
Oдлуке, подразумевају се: улице, путеви, мостови,
пешачке површине поред стамбених и других
објеката, паркови, паркинзи и зелене површине у
стамбеним насељима, гробља, уређена речна обала
и друге површине на којима је предвиђена изградња
јавне расвете на територији општине Трговиште.
Послови јавне расвете
Члан 3.
Под пословима јавне расвете, у смислу
одредаба ове Oдлуке, подразумевају се:
1)
Изградња јавне расвете;
2)
Редовно снабдевање електричном енергијом
за јавну расвету;
3)
Редовно одржавање јавне расвете.
II НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ
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Редовно снабдевање
Члан 7.
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 снабдевач за електричну енергију и Јавно
предузеће ИН” Трговиште.Уговором из става 2. овог
члана ближе се уређује начин снабдевања, цена
КWh, рокови плаћања, као и друга питања од
значаја за функционисање јавне расвете.
Забрањене радње
Члан 8.
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
- прљање и на други начин оштећивање
објеката и инсталација јавне расвете.
III НАДЗОР

Поверавање послова
Члан 4.
Послови изградње и реконструкције објеката
и инсталација јавне расвете и редовно снабдевање
електричном енергијом за јавну расвету, као и
послови редовног одржавања јавне расвете, на
територији општине Трговиште поверавају се
ЈП»Трговиште ИН» Трговиште.
Програм
Члан 5.
Послови изградње и реконструкције објеката
и инсталација јавне расвете, послови редовног
одржавања јавне расвете, као и редовно снабдевање
електричном енергијом за јавну расвету на
територији општине Трговиште, врше се у складу са
Пргорамом, који је саставни део годишњег програма
рада ЈП»Трговиште ИН» Трговиште.
Члан 6.
Под редовним одржавањем јавне расвете
подразумева се одржавање енергетских објеката,
инсталација и уређаја за јавну расвету у исправном
стању за њено функционисање. (замена сијалица,
пригушница, грла, упаљача, заштитних стакалa,
прегорелих каблова)

Члан 9.
Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Општинска управа, односно служба за
инспекцијске послове општинеТрговиште.
Послове
инспекцијског
надзора
над
спровођењем одредаба ове одлуке врши комунални
инспектор.
Члан 10.
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
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.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 11.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000,00 динара казниће се за прекршај ЈП»
Трговиште ИН»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 12.
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 8. став 1. алинеја
2.).
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 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
10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини
прекршај из става 1. овог члана.
Члан 13.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1) уклања, руши, прља и на други начин
оштећује објекте и инсталације јавне расвете (члан
8. став 1. алинеја 1. и 4.);
2) поставља рекламне паное, врши
причвршћивање објеката и ствари и лепљење
плаката на објекте и инсталације јавне расвете (члан
8. став 1. алинеја 3.)
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 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
10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини
прекршај из става 1. овог члана.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 31-1/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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238.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/2014-др. Закон и 101/2016,47/2018), члана
2. 3. 4. и 9. Закона о комуналним делатностима
(„Службени
гласник
РС“,
број
88/11
и
104/16,95/2018), члана 4. и 39. Закона о
прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13,
13/16 и 98/16 – одлука УСи члана 40. став 1. тачка 6.
Статута Општине Трговиште (“Сл.гласник Града
Врања“ број 3/2019) Скупштина општине
Трговиште
на
седници
дана
30.03.2019
године,донела је
ОДЛУКУ
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин
обављања комуналне делатности - димничарске
услуге, права и обавезе предузећа које обавља
димничарске услуге и корисника услуга на
територији општине Трговиште финансирање
обављања димничарске услуге, начин обезбеђивања
континуитета у обављању димничарске услуге,
начин поступања и овлашћења органа града у
случају прекида у обављању димничарске услуге,
надзор над вршењем димничарске услуге, као и
друга питања везана за обављање димничарске
услуге.
Члан 2.
Димничарске
услуге
као
комунална
делатност, врше се ради обезбеђивања исправног
функционисања димоводних и ложишних објеката и
уређаја, као и вентилационих канала и уређаја у
циљу превентивне заштите живота и имовине од
пожара и спречавања загађивања ваздуха.
Члан 3.
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:
- чишћење димоводних и ложишних објеката и
уређаја,
- чишћење вентилационих канала и уређаја,
- контрола димоводних и ложишних објеката и
уређаја и вентилационих канала и уређаја,
- спаљивање чађи у димоводним и ложишним
објекатима и уређајима.
Члан 4.
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Изрази који се употребљавају у овој одлуци
имају следеће значење:
- димоводни објекат (димњак) је вертикална,
приближно
вертикална
или
хоризонтална
конструкција која продукте сагоревања - димне
гасове, у потпритиску или натпритиску, одводи из
ложишног уређаја у спољну средину - атмосферу,
односно обезбеђује довод ваздуха ложишном
уређају,
- ложишни уређај је део ложишног система у којем
се одвија ложење (сагоревање) чврстих, течних или
гасовитих горива, при чему се производи топлота и
настају продукти сагоревања - димни гасови,
- санација димоводног објекта је извођење
потребних радова на постојећем димоводном
објекту како би он испунио неопходне грађевинске,
противпожарне и функционално-техничке захтеве,
- реконструкција димоводног објекта је извођење
накнадних радова на постојећем димоводном
објекту, како би се прилагодио захтевима у погледу
чврстоће и статичке стабилности и промене
претходних параметара димоводног објекта попут
броја прикључака, замене, односно накнадне
уградње димничарских вратанаца, завршних капа и
сл.,
- вентилациони канал је усисни и одсисни
хоризонтални,
односно
вертикални
отвор,
инсталација и окно који има сврху принудног или
природног проветравања,
- вентилациони уређај је уређај који омогућује
принудно струјање свежег или истрошеног ваздуха,
односно дима и токсичних продуката сагоревања
кроз вентилациони канал,
- резервни димоводни објекат (резервни димњак) је
димоводни објекат који се користи само у случају
ванредних потреба и околности и на кога може да се
прикључи ложишни уређај на чврсто гориво.
Члан 5.
Димничарске
услуге
обавља
предузеће“Комуналац“ Трговиште.

Јавно

Члан 6.
Корисник димничарске услуге је физичко
или правно лице које је власник, односно корисник
стана у стамбеној згради, власник, односно
корисник породичне стамбене зграде и власник,
односно корисник пословног простора и објеката у
којима се налазе димоводни објекти, резервни
димоводни
објекти,
ложишни
уређаји,
вентилациони канали и уређаји (у даљем тексту:
корисник услуге).
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
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Члан 7.
Димничарске услуге могу да обављају лица
одговарајуће стручности и образовног профила.
Члан 8.
Предузеће мора да поседује минималну
техничку опремљеност у складу са позитивним
законским прописима.
Предузеће мора да поседује одговарајући
простор за смештај материјала, опреме и алата.
Члан 9.
Предузеће мора да успостави и примењује
систем управљања заштитом здравља и безбедности
на раду и да поступа у складу са прописима у вези
заштите животне средине и начелима одрживог
развоја.
Члан 10.
Чишћење димоводних и ложишних објеката
и уређаја врши се једном годишње за кориснике
који своје обавезе измирују преко рачуна за
комуналне услуге ЈП “Комуналац”Трговиште.
Чишћење се врши по позиву корисника.
Корисник је дужан да обезбеди своје
присуство и омогући несметано вршење услуге.
Члан 11.
Корисник услуге може да захтева, писаним
путем, да се мимо прописане редовне контроле,
изврши контрола исправности димоводних и
ложишних објеката и уређаја и вентилационих
канала и уређаја, као и спаљивање чађи, на терет
подносиоца захтева.
Члан 12.
Корисник је дужан да обавести Предузеће
најкасније 30 дана пре привременог престанка
коришћења услуга, као и да наведе период у коме
неће користити услуге Предузећа.
Члан 13.
О утврђеним неисправностима димоводних и
ложишних објеката и уређаја и вентилационих
канала и уређаја које утичу на употребљивост и
сигурност, као што су оштећења (обрушавање,
пукотине, растрешеност и сл.), недозвољени
грађевински радови (зазиђивање и сл.), Предузеће је
дужно да одмах обавести корисника услуге,
Министарство унутрашњих послова - Сектор за
ванредне ситуације - Одељење у Трговишту,и
надлежну грађевинску инспекцију.
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И
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КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 14.
Предузеће је дужно да обезбеди:
1. трајно и несметано обављање димничарских
услуга,
2. прописани обим и квалитет димничарских
услуга,
3. развој и унапређење квалитета и врста
димничарских услуга.
Члан 15.
Предузеће је дужно:
- да димничарске услуге врши на начин и у
роковима прописаним овом одлуком,
- да о термину вршења димничарских услуга
обавести корисника услуге.
Члан 16.
Предузеће је дужно да води евиденцију
(контролну књигу или лист) о извршеним
димничарским услугама.
Контролна књига (или лист) води се за сваки
димоводни и ложишни објекат и уређај и
вентилациони канал и уређај и садржи:
- улицу и кућни број објекта,
- име и презиме власника, односно корисника
објекта, име и презиме лица или назив органа који
управља зградом,
- број и врсту димоводних и ложишних објеката и
уређаја и вентилационих канала и уређаја,
- опис обављене димничарске услуге, датум и
потпис непосредног вршиоца димничарске услуге и
- потпис лица из алинеје 2. овог става, као потврду о
извршеним димничарским услугама.
Члан 17.
Предузеће мора чувати податке о обављеним
услугама на прописан начин.
Податке из става 1. овог члана, Предузеће
мора чувати и у електронском облику.
Члан 18.
Корисник услуга дужан је:
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз
димоводним и ложишним објектима и уређајима и
вентилационим каналима и уређајима,
2. да омогући чишћење димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја,
3. да омогући контролу димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја
и
4. да плаћа цену за пружене димничарске услуге.
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IV ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 19.
Средства за обављање димничарских услуга
обезбеђују се из:
- прихода од пружања димничарских услуга и
- других извора, у складу са законом.
Члан 20.
Цене димничарских услуга утврђују се
Ценовником.
Ценовник из става 1. овог члана доноси
Управни одбор Предузећа, а на исти сагласност даје
Општинско веће.
V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА
У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 21.
Предузеће је дужно да
обезбеди
одговарајући обим, врсту и квалитет димничарских
услуга.
Члан 22.
Ако дође до поремећаја или прекида у раду
Предузећа услед ванредне ситуације или других
разлога који нису могли да се предвиде, односно
спрече, Предузеће је обавезно да одмах предузме
мере на отклањању узрока поремећаја односно
прекида, и то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на
отклањању узрока поремећаја, односно разлога због
којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа
лица за обављање димничарских услуга,
2. предузме мере које утврде надлежни органи
општине.
Члан 23.
У случају поремећаја или прекида у
обављању димничарских услуга, као и у случају
штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће
предузима оперативне и друге мере којима ће се
обезбедити услови за несметан рад и пословање
Предузећа и обављање димничарских услуга у
складу са законом и овом одлуком.
VI МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 24.
На димоводним објектима и вентилационим
каналима није дозвољено:
1. извођење грађевинских и других радова без
одговарајућег акта Oпштинске управе,
2.
постављање
инсталација
других
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инфраструктурних објеката и уређаја и
3. користити их супротно намени.
VII НАДЗОР
Члан 25.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Општинска управа општине Трговиште преко
Одељења за инспекцијске послове - комуналних и
грађевинских инспектора.
Члан 26.
Послове
инспекцијског
надзора
над
применом ове одлуке обавља комунални инспектор.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. не контролише и не чисти димоводне и ложишне
објекте и уређаје у прописаним временским
размацима (члан 11.),
2. на захтев корисника услуге не изврши контролу
исправности димоводних и ложишних објеката и
уређаја и не поступи у складу са чланом 14. ове
одлуке,
3. не води евиденцију у складу са чланом 16. oве
одлуке,
4. не предузме мере на отклањању узрока
поремећаја, односно прекида у обављању
димничарских услуга (члан 22.),
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у Предузећу новчаном казном од
10.000,00 динара.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
објавиће се у Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 352-6/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
239.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”, број 129/07 и
83/2014-др. Закон и 101/2016,47/2018), члана 2. 3. 4.
и 9. Закона о комуналним делатностима (“Сл.
Гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016,95/2018), члана
4. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС), као и и
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члана 40. став 1. тачка 6 Статута Општине Трговиште (“Сл.гласник Пчињског округа“ број 3/2019)
Скупштина општине Трговиште на седници дана
30.03.2019 године,донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРЕТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о комуналним делатностима мења се
Одлука о комуналним делатностима (“Сл.гласник
Града Врања“ број 13/2015)у даљем тексту:
„Одлука“
Члан 2.
У члану 26 Обавеза вршиоца комуналне
делатности се додаје 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 Предузеће
објављује у средствима јавног информисања, у
електронском облику на интернет страници
Предузећа и на интернет страници Општине
Трговиште.Изјашњавање се може организовати и
електронским путем. 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, одељење за комуналне послове
Општине Трговиште саставља Нацрт мера за
отклањање недостатака наведених у изјашњавању
корисника и заједно са извештајем о резултатима
изјашњавања корисника о квалитету пружених
услуга Предузећа, достављају Општинском већу
Општине Трговиште. Општинско веће Општине
Трговиште доноси мере за отклањање наведених
недостатака, са роком за предузимање мера ради
отклањања недостатака, који не може бити дужи од
90 дана. Општинско веће Општине Трговиште
доставља
Александар
усвојенеКолић
мере за отклањање наведених
недостатака Скупштини ОпштиниТрговиште ради
обавештавања.
Члан 3.
У члану 31 Обустава комуналне услуге се
додаје. Од обавезе плаћање накнаде за извршене
комуналне услуге могу бити ослобођени корисници
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социјалне помоћи искључиво по писменом
образложењу Центра за социјални рад Трговиште.
У осталим деловима Одлука остаје
неизмењена и на снази.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 352-4/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
240.
На основу члана 104. Ст. 3. 4. И 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 28/17). Члана
3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о
мрежи јавних оредшколских установа и аката о
мрежи јавних основних школа („Службени гласник
РС“, бр. 21/18) и члана 40. Статута општине
Трговиште („Службени гласник Града Врања
3/2019“), Скупштина Општине Трговиште на
седници одржаној дана 30.03.2019.годне , доноси:
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И
ОСНОВНИХ ШКОЛА

1.

НАЗИВ ШКОЛЕ
ОШ“ Жарко Зрењанин –Уча“

Седиште школе
Радовница

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и просторни
распоред основних школа на територији општине
Трговиште ( удаљем тексту: мрежа основних
школа).
Члан 2.
Мрежу Предшколске установе ПУ Полетарац
Трговиште чине Предшколска установа Трговиште
која своју делатност обавља у седишту и ван седишта организовањем издвојених одељења у местима и
то: Радовница, Доњи Стајевац и Ново Село.
Члан 3.
Мрежу основних школа чине основне школе
које делатност основног образовања и васпитања
обављају у седишту и ван седишта организовањем
издвојених одељења.
Основно образовање и васпитање остварује
се у 4 основне школе и 15 издвојених одељења.
Члан 4.
Мрежу основних школа
општине Трговиште чине:

Издвојено
Одељење у месту
Црвени град
Горњи Стајевац

2. ОШ“Вук Караџић“

Доњи Стајевац

ОШ“Бранко Радичевић“
Зладовце
Доња Трница
Црновце
Лесница
Горња Трница
Козји Дол
Широка Планина

4.

ОШ“Бора Станковић“

Ново Село

на

територији

Разреди
I -VIII
I – IV
I - IV

I -VIII
Нови Глог
Голочевац

3.
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I – IV
I - IV
I -VIII
I – IV
I – IV
I – IV
I – IV
I – IV
I – IV
I - IV

I -VIII
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Барбаце
Петровац
Марганце
Шајинце

I – IV
I – IV
I – IV
I - IV
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о мрежи основних школа на
територији општине Трговиште број 06-94/2014 од
28.07.2014 године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“ а примењиваће се по добијању сагласности
министарства просвете.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 60-2/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
241.
На основу члана 40. Статута општине Трговиште («Службени гласник Града Врање»,
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 30.03.2019.године, донела је
OДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Годишњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Трговиште за
2019.годину.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врање“.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 32-1/2019

242.
На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017),
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметањаи прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр.24/2012), члана 11. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине
Трговиште
бр.06-21/2017
од
30.03.2017.године и члана 40 Статута општине
Трговиште („Службени гласник Града Врање“,
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на седници oдржаној дана 30.03.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Издаје се у закуп непокретност Простор
индустријских објеката у селу Доњи Стајевац са
пратећим помоћним просторијама неопходним за
функционисање предметног индустријског комплекса на кат.парцели бр.7958 КО Доњи Стајевац
уписане у Листу непокретности бр.723.
Члан 2.
Општина Трговиште се обавезује да у
поступку издавања у закуп непокретности ближе
описане у члану 1. овог решења, предузме све законом прописане радње и да спроведе пшоступак
предвиђен одредбама закона и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Трговиште бр.06-21/2017 од 30.03.2017.године.
Члан 3.
Комисија именована од стране Скупштине
општине ће спровести редован поступак издавања у
закуп наведене непокретности.
Члан 4.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 46-6/2019

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 46-7/2019

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

243.

244.

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017),
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметањаи прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр.24/2012), члана 11. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине
Трговиште
бр.06-21/2017
од
30.03.2017.године и члана 40 Статута општине
Трговиште („Службени гласник Града Врање“,
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на седници oдржаној дана 30.03.2019.године, донела је

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017),
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметањаи прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр.24/2012), члана 11. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине
Трговиште
бр.06-21/2017
од
30.03.2017.године и члана 40 Статута општине
Трговиште („Службени гласник Града Врање“,
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на седници oдржаној дана 30.03.2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 1.
Издаје се у закуп непокретност Индустријски објекат у селу Доња Трница (објекат који се
налази између закупљених објеката ПЧеларске
задруге „Рој“ и Тргопластике) са пратећим помоћним просторијама неопходним за функционисање
предметног индустријског комплекса.

Члан 1.
Издаје се у закуп непокретност Индустријски објекат-зграда бр.2 са земљиштем у селу Доња
Трница који се налазе на кат.парцели бр.1957/5 уписане у лист непокретности бр.50 КО Доња Трница.

Члан 2.
Општина Трговиште се обавезује да у
поступку издавања у закуп непокретности ближе
описане у члану 1. овог решења, предузме све законом прописане радње и да спроведе пшоступак
предвиђен одредбама закона и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Трговиште бр.06-21/2017 од 30.03.2017.године.
Члан 3.
Комисија именована од стране Скупштине
општине ће спровести редован поступак издавања у
закуп наведене непокретности.
Члан 4.

Члан 2.
Општина Трговиште се обавезује да у
поступку издавања у закуп непокретности ближе
описане у члану 1. овог решења, предузме све законом прописане радње и да спроведе пшоступак
предвиђен одредбама закона и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Трговиште бр.06-21/2017 од 30.03.2017.године.
Члан 3.
Комисија именована од стране Скупштине
општине ће спровести редован поступак издавања у
закуп наведене непокретности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 46-4/2019

1022-Страна-Број -10-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТ,дана
30.03.2019. године, број 46-5/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

245.
На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017),
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметањаи прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр.24/2012), члана 11. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине
Трговиште
бр.06-21/2017
од
30.03.2017.године и члана 40 Статута општине
Трговиште („Службени гласник Града Врање“,
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на седници oдржаној дана 30.03.2019.године, донела је

Градско веће града Врања, седница одржана дана 03.04.2019.године.
246.
На основу члана 22, члана 38. став 4. и члана
61. и 63. Пословника Градског већа града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 20/2016),
Градско веће града Врања, на ванредној седници
одржаној дана 03.04.2019.године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ СЛАВЕ
ГРАДА ВРАЊА „СВЕТА ТРОЈИЦА“ И
СЛАВЕ СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА

РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Прибавља се у јавну својину општине Трговиште
непокретност,
неизграђено
градскограђевинско земљиште које се налази на
кат.парцели бр.508 КО Трговиште, површине 179м2
које се води на име Васиљевић Драгана (7/108), Митић Драгољуб (21/108), Митић Анка (3/108), Митић
Биљана (7/108), Митић Дарко (7/108), Павловић
Правда (21/108), Петровић Љубица (21/108) и Поповић Драгана (21/108), а у циљу уређења јавне површине у ужем центру града.
Члан 2.
Општина Трговиште се обавезује да у
поступку прибављања непокретности ближе описане у члану 1. овог решења у јавну својину општине
Трговиште, предузме све законом прописане радње
и да на непокретности упише право јавне својине
општине Трговиште у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима над њима.
Члан 3.
Комисија именована од стране Скупштине
општине ће спровести редован поступак прибављања наведене непокретности у јавну својину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.

Члан 1.
Образује се Организациони одбор за реализацију Програма прославе обележавања Градске
славе града Врања и славе Сурдуличких мученика,
у саставу:
председник,
др Слободан Миленковић, градоначелник
Врања.
заменик председника,
др Дејан Тричковић, председник Скупштине града,
секретар,
Ирена Јовановић, заменик секретара Скупштине,
чланови,
1. Ненад Антић, заменик градоначелника,
2. Зорица Јовић, члан Градског већа,
3. Ненад Ђорђевић, члан Градског већа,
4. Ненад
Величковић,
помоћник
градоначелника,
5. Небојша Зупанчић, члан Градског већа,
6. Нела Цветковић, представник Јавног
комуналног предузећа Комрад,
7. Игор Живковић, начелник Полицијске
управе Врање,
8. представник Одељења саобраћајне полиције града Врања,
9. пуковник Слободан Стопа, командант
4.бригаде Копнене Војске,
10. отац Методије Марковић,представник
Епархије Врањске,
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11. Братислав Антић, председник Спортског савеза града Врања,
12. Стефан Филиповић, представник Канцеларије за младе,
13. Отац Далибор Томић, Сурдулица,
14. Смиља Антић, Кабинет градоначелника
15. Вида Стојановић, самостални саветник
за културу и информисање,
Члан 2.
Задатак Организационог одбора је да предузме све потребне мере и активности ради реализације Програма прославе обележавања Градске славе
града Врања и славе Сурдуличких мученика.
Члан 3.
Мандат Организационог одбора траје до
завршетка прославе Програма прославе обележавања Градске славе града Врања и славе Сурдуличких
мученика.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:03.04.2019.
године, број: 06-72/2/2019-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слбодан Миленковић,с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана дана 16.04.2019.године.
247.
На основу члана 87. и 137а Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени гласник
РС“, број 68/2015), и члана 2. став 4. Одлуке о такси
превозу путника на територији града Врања („Службени гласник града Врања“ број 2/2019), члана 6.
став 1. тачка 11., члана 17. 24. 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања, број: 20/2016), Градско веће града
Врања, на седници одржаној 16.04.2019. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ЛИМО СЕРВИСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ВРАЊА
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Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за издавање одобрења за обављање такси превоза и лимо сервиса на
територији града Врања, у следећем саставу:
председник:
Наташа Трајковић, руководилац Одељења
за привреду, економски развој и грађевинско земљиште,
заменик председника,
Станиша Ађеловић, саветник у Одељење за
урбанизам, имовинско правне послове и комуналностамбене делатности,
чланови:
1.Дубравка Трајковић, виши сарадник у
Одељењу за привреду, економски развој и грађевинско земљиште,
2.Горан Стојковић, официр за контролу и
регулисање саобраћаја у ОСП Врање, капетан
Полиције и
3.Перица Недељковић, полицијски службеник Одсека за управне послове Полицијске управе
Врање, капетан Полиције.
Члан 2.
Задужује се Дубравка Трајковић, члан Комисије, да за потребе Комисије обавља организационе
и административно-техничке послове, (заказивање
седница Комисије, вођење записника на седници
Комисије, стручна обрада аката донетих на седници
Комисије, умножавање аката и достављање истих
субјектима на које се односе).
Члан 3.
Задатак Комисије је:
- да утврди да ли привредна друштва и
предузетници испуњавају услове за обављање такси
превоза на територији града Врања, о чему доноси
решење, у складу са законом, Одлуком о такси
превозу на територији града Врања, и другим
актима органа Града Врања.
- да утврди да ли привредна друштва и
предузетници испуњавају услове за обављање лимо
сервиса, о чему доноси решење у складу са законом
и Одлуком о такси превозу на територији града
Врања.
- да правном лицу, које испуњава услове из
закона и Одлуке о такси превозу путника на
територији града Врања, даје сагласност да може да
издаје кровне ознаке такси превозницима са којима
има закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи
о пружању услуге радио везе или услуге
информационих технологија.
Члан 4.
Комисија може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
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чланова Комисије, укључујући и председника и заменика председника Комисије.
Комисија доноси одлуке већином гласова
присутних чланова Комисија.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да
важи Решење о образовању Комисије за издавање
одобрења за обављање ауто-такси превоза на територији града Врања број: 06-48-4/2018-04 од
15.03.2018. године.
Члан 6.
Мандат председника и чланова Комисије
траје 2 (две) године.
Члан 7.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 16.04.2019.
године, број:06-84/2/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
248.
На основу члана 16 . став 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству, члана 10. Првилника о
заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и контроле у
jавном сектору, Статута града Врања, Градско веће
на седници одржаној 16.04.2019. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ПРЕУЗИМАЊА
ОБАВЕЗА НА ТЕРЕТ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА КОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Правилнику о условима и поступку
преузимања обавеза на терет буџетских средстава
код директних буџетских корисника Града Врања (
Службени гласник града Врања бр. 9/2018, у даљем
тексту: Правилник) у члану 3. став 16 мења се и
гласи:
„Након спроведеног поступка набавке
Служба
за
јавне
набавке
обавештава
градоначелника и руководиоца органа/службе из
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става (15) овог да је набавка спроведена у складу са
Законом о јавним набавкама и наводи члан Закона
на основу којег је извршена набавка.
Став 17 брише се.
Став 18 мења се и гласи:
„Градоначелник пре потписивања уговора,
тражи мишљење Градског јавног правобранилаштва
о ваљаности нацрта уговора. Градско јавно
правобранилаштво је дужно да у року од 5 дана од
дана пријема захтева за давање мишљења достави
мишљење о ваљаности нацрта уговора са наведеним
примедбама
и
предлогом
за
отклањање
неправилности.
Став 19 мења се и гласи:
„Након донешене Одлуке о додели и
потписивања уговора, градоначелник задужује
запосленог из надлежног органа/службе Града које
ће бити одговорно за праћење и извештавање о
реализацији уговора, управљање документацијом
проистеклом из уговора и достављање исте
Одељењу за буџет и финансије на коначну
резервацију средстава, књижење и плаћање.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 16.04.2019.
године, број:06-84/1/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
249.
На основу члана 33. став 3. Одлуке о јавном
линијском превозу путника на територији града
Врања (''Сл.гласник града Врања'', број: 8/2017), чл.
40.став 1.тачка 8. Одлуке о социјалној заштити
(''Службени гласник града Врања'', број: 44/16
8/2018) и члана 6. став 1. тачка 10., члана 61. и
члана 63. Пословника градског већа Града Врања
(''Службени гласник града Врања'', број: 20/2016),
Градско веће града Врања на седници одржаној
16.04.2019. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О БЕСПЛАТНОМ И ПОВЛАШЋЕНОМ
ПРЕВОЗУ У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ВРАЊА
Члан 1.
Овим правилником прописује се право
грађана одређеног личног и материјалног статуса
на бесплатан и повлашћени превоз у градском и
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приградском
саобраћају,
начин и поступак
остваривања права на повлашћени превоз, надзор у
остваривању права и друга питања од значаја за
остваривање права на повлашћени превоз грађана са
пребивалиштем на територији града Врања.
Члан 2.
Повлашћен превоз је превоз лица без
накнаде или са попустом ( цена превоза умањена
за одређени проценат) у градском и приградском
превозу у возилима превозника коме је одлуком
органа града Врања поверен јавни градски и
приградски превоз:
1.у
градском
саобраћају,
ако
има
пребивалиште на подручју за које је организован
градски превоз издавањем месечне карте.
2.у приградском саобраћају, ако има
пребивалиште на територији за коју је организован
приградски саобраћај на релацији од места
становања лица - пребивалишта до насељеног места
Врање (последње стајалиште по релацији)
издавањем релацијске месечне или појединачне
карте.
Члан 3.
Право на бесплатан превоз у градском и
приградском саобраћају по релацији на територији
града Врања, има лице које има пребивалиште на
територији града Врања и то:
• Труднице и породиље;
• Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
инвалиди,члан породице палог борца и умрлог
инвалида, цивилни инвалид рата, члан породице
умрлог инвалида рата и цивилне жртве рата,
учесници у ратовима 90 –их са тешким
обољењима насталим као последица рата чији
месечни приходи у домаћинству не прелазе:
за

једночлано до 14.257,41
домаћинство
за двочлано домаћинство до 20.758,62
за трочлано домаћинство
до 20.758,62
за
четворочлано до 27.255,47
домаћинство
за пет и више чланова до 34.275,28
породице
• Глува лица изнад 80% инвалидитета и њихови
пратиоци у присуству инвалидног лица;
• Слепа и слабовида лица изнад 80%
инвалидитета и њихови пратиоци у присуству
инвалидног лица;
• Ученици средњих школа чији су родитељи,
стараоци или хранитељи корисници новчане
социјалне помоћи;

Број -10- Страна-1025

•

Лица оболела од мултипле склерозе код којих је
утврђен потпуни губитак радне способности или
трајна неспособност за рад и привређивање или
је признато право на стални додатак за туђу негу
и помоћ (инвалидно лице) и њихов пратилац
када је у присуству инвалидног лица;
• Лица оболела од церебралне парализе код којих
је утврђен потпуни губитак радне способности
или трајна неспособност за рад и привређивање
или је признато право на стални додатак за туђу
негу и помоћ (инвалидно лице) и њихов
пратилац када је у присуству инвалидног лица;
Право на превоз са попустом у градском и
приградском саобраћају по релацији на територији
града Врања, има лице које има пребивалиште на
територији града Врања и то:
• Ученици средњих школа имају попуст у цени
карте на релацији на којој путују у укупном
износу од 40%;
• Деца од 6-10 година, која путују са пратиоцем
50% попуста;
• Пензионери свих категорија са подручја града
Врања у градском и приградском саобраћају
50% попуст;
Члан 4.
Право на повлашћену вожњу лице остварује
на основу превозне исправе уз месечну карту и или
појединачну карту по релацији на којој путује.
Превозник издаје превозну исправу и
месечну карту или појединачну карту по релацији
на којој путује, на основу достављеног овереног и
сачињеног списка од стране надлежних органа
града Врања и организација а за одређене категорије
уз приложену документацију превознику, која је
предвиђена овим Правилником.
Члан 5.
Корисници из члана 3. овог Правилника
остварују право на месечну или појединачну карту
на релацији на којој путује на основу следеће
документације:
• Труднице и породиље:
-за труднице: фотокопију или очитану личну карту
(оригинал на увид), потврду лекара специјалисте
гинекологије и акушерства који је утврдио
постојање трудноће која обавезно садржи
процену термина порођаја,
- за породиље: отпусна листа из здавствене установе
о обављеном порођају или други законом
утврђен доказ оверена печатом установе и
факсимилом лекара гинеколога;
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Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
инвалиди,члан породице палог борца и умрлог
инвалида , цивилни инвалид рата, члан породице
умрлог инвалида рата и цивилне жртве рата,
учесници у ратовима 90 –их са тешким
обољењима насталим као последица рата:
фотокопију или очитану личну карту (оригинал
на увид)за све чланове домаћинства, изјава о
члановима заједничког домаћинства, оргинал
уверења или решења надлежног органа
Републике Србије којим лице доказује статус,
уверење НСЗ-а за све чланове, за лица млађа од
65 година доказ да није у радном односу,
оргинал листинг фонда ПИО ( не старији од 15
дана), за старија лица уверење ПИО фонда да
није корисник пензије, потврде о висини
прихода за лица која су у радном односу, чек о
пензији или потврда ПИО фонда о висини
пензије, доказ о учешћу у рату и лекарска
документација.
• Глува и наглува лица са 80-100% инвалидитета:
фотокопију или очитану личну карту (оригинал
на увид), а за малолетна лица: фотокопија
здравствене књижице, пасоша или извода из
матичне књиге рођених (оригинал на увид),
налаз, оцена и мишљење органа вештачења о
врсти и степену оштећења (оригинал на увид). За
лице млађе од 65 година, доказ да није у радном
односу, оригинал листинг ПИО фонда (не
старије од 15 дана), фотокопија решења Фонда
ПИО о врсти и степену оштећења
• Слепа и слабовида лица са 80-100%
инвалидитета: фотокопију или очитану личну
карту (оригинал на увид), за малолетна лица:
фотокопија здравствене књижице, пасоша или
извода из матичне књиге рођених (оригинал на
увид). За лице млађе од 65 година, доказ да није
у радном односу, оригинал листинг ПИО фонда
(не старије од 15 дана), фотокопија решење
Фонда ПИО о врсти и степену оштећења
• Лица оболела од мултипле склерозе:
-за малолетна лица: фотокопија здравствене
књижице, пасоша или извода из матичне књиге
рођених (оригинал на увид), фотокопија налаза
надлежне здравствене установе Републике
Србије са шифром и латинским називом болести
(оригинал на увид),
-за пунолетна лица: фотокопију или очитану личну
карту (оригинал на увид), фотокопија извод из
здравственог картона који обавезно садржи број
здравственог картона, ЈМБГ, шифру и латински
назив болести и који мора бити потписан од
стране надлежног ординирајућег лекара и оверен
од стране здравствене установе,
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-потпуни губитак радне способности: фотокопија
решења надлежног органа Републике Србије о
потпуном губитку радне способности, стални
додатак за туђу негу и помоћ (оригинал на увид),
-трајна неспособност за рад и привређивање:
фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије
органа вештачења Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање (оригинал на
увид);
• Лица оболела од церебралне парализе:
-за малолетна лица: фотокопија здравствене
књижице, пасоша или извода из матичне књиге
рођених (оригинал на увид), фотокопија налаза
надлежне здравствене установе Републике
Србије са шифром и латинским називом болести
(оригинал на увид),
-за пунолетна лица: фотокопију или очитану личну
карту (оригинал на увид), фотокопија извода из
здравственог картона који обавезно садржи број
здравственог картона, ЈМБГ, шифру и латински
назив болести и који мора бити потписан од
стране надлежног ординирајућег лекара и оверен
од стране здравствене установе,
-потпуни губитак радне способности : фотокопија
Решења надлежног органа Републике Србије о
потпуном губитку радне способности, стални
додатак за туђу негу и помоћ (оригинал на увид),
-трајна неспособност за рад и пивређивање:
фотокопија налаза, оцене и мишљење комисије
органа вештачења републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање (оригинал на
увид),
Право остварују само за болести под шифром G 80,
G 81 и G 82 са свим подшифрама у оквиру ових
шифара.
• Ученици основних и средњих школа у градском
саобраћају,
ученици средњих школа у
приградском саобраћају - на основу овереног и
сачињеног списка од стране Одсека за
образовање града Врања;
• Ученици средњих школа чији су родитељи,
стараоци или хранитељи корисници новчане
социјалне помоћи – на основу овереног и
сачињеног списка од стране Центра за социјални
рад;
• Жене жртве породичног насиља, које су по
Решењу Центра за социјални рад збринуте у ЈУ
Центар за развој локалних услуга социјалне
заштите – ОЈ Сигурна кућа – на основу захтева
Центра за развој локалних услуга социјалне
заштите у Врању на месчном нивоу пет карте
које су издате на НН лице;
• Пензионери свих категорија са подручја града
Врања у градском и приградском саобраћају-
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достављају превознику фотокопију или очитану
личну карту, копија чека за предходни месец
(оригинал чек за предходни месец на увид), а за
издавање појединачне карте на увид лична карта
и чек за предходни месец или пензионерска
картица.
Члан 6.
Лица која имају право на бесплатан превоз у
градском и приградском саобраћају на територији
града Врања, из члана 3. ст.1. алинеја 1,2,3,4,6,7 и 8
подносе потребну документацију из члана 5. овог
Правилника, Одељењу за друштвене делатности,
које у року од 8 дана од дана поднетог потпуног
захтева решава по поднетом захтеву а лица из члана
3. ст.1. алинеја 5. потребну документацију подносе
Центру за социјални рад у Врању а Центар за
социјални рад у Врању списак лица која испуњавају
услове доставља превознику.
Члан 7.
Градска управа за опште и заједничке
послове објављује обавештење грађанима о праву
на повлашћену вожњу на сајту Града.
Члан 8.
Право на повлашћену вожњу се укида у
случају злоупотреба у коришћењу возне исправе и
остваривању права на повлашћену вожњу.
Члан 9.
Контролу законитог коришћења месечне и
појединачне
карте
врше
овлашћена
лица
Превозника и Града.
Члан 10.
Надзор над применом овог правилника врше
Одељење за урбанизам,имовинско правне послове и
комунално- стамбене делатности, Одсек за
комунално- стамбене делатности и Служба за
буџетску инспекцију.
Превозник је дужан да лицу које одреди
надлежни орган Града омогући месечни приступ
информацијама о коришћењу месечних или
појединачних карти за повлашћену вожњу и
елекронској бази документације о издатих
појединачних карти.

На основу управног акта надлежних лица
која врше надзор над применом одредаба овог
правилника, Превозник је дужан да укине, односно
онемогући коришћење права на повлашћену вожњу
лицу које врши злоупотребу права на повлашћени
превоз.
Члан 12.
Трошкови повлашћене вожње у складу са
овим правилником накнађују се из буџета града
Врања.
Град Врање и Превозник закључују уговор о
услугама превоза у складу са овим правилником.
Уговором из става 2. овог члана утврђују се
рокови и начин плаћања које се врши на основу
рачуна који достави превозник, начин вођења
евиденције коришћења услуга превоза, контрола
остваривања права и друга питања од значаја за
остваривање права грађана у складу са овим
правилником.
Члан 13.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о бесплатном и повлашћеном
превозу у градском и приградском саобраћају на
територији града Врања („Службени гласник града
Врања“, бр. 10/2018).
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
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