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ГОДИНА XXVI
БРОЈ 11

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ВРАЊЕ
Четвртак,25.април.2019.године.

Број -11- Страна-1029

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

ВРАЊЕ
250.
На основу чл. 48.ст.1, 5 и 6. и чл. 49. ст.1.
Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 34/10 – одлука УС
и 54/11) и чл.12,13,14,15 и 18. Пословника
Скупштине града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 5/19), Скупштина града Врања, на
седници одржаној 24.04.2019.године, донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА
I
Потврђује се додељени мандат одборници –
Фарији Кадријевић,радиолошки техничар из Врања,
ул. Пољаничка бр.4, првом следећем кандидату са
Изборне листе
„ЗАЈЕДНО ЗА ВРАЊЕ“ –
Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић.
II
Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата одборника.
III
Мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
Образложење
Одредбама чл. 48.ст. 1, 5. и 6. и чл. 56. Закона
о локалним изборима и чл. 12,13,14,15 и 18.

Пословника Скупштине града Врања, прописано је
да када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује
првом следећем кандидату на изборној листи коме
није додељен мандат, а када одборнику који је
изабран са коалиционе изборне листе престане
мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату на
изборној листи коме није додељен мандат. О
потврђивању мандата одборника, на основу
извештаја Верификационог одбора, Скупштина
одлучује јавним гласањем. Верификациони одбор
чине три члана- одборника са три изборне листе
које су добиле највећи број одборничких мандата у
Скупштини. Када Скупштина после конституисања
одлучује о потврђивању мандата нових одборника,
у гласању, поред одборника, могу учествовати и
кандидати којима су мандати додељени у складу са
законом и који имају уверење Изборне комисије да
су изабрани. Мандат новог одборника траје до
истека мандата одборника коме је престао мандат.
Од кандидата се пре потврђивања мандата
прибавља писана сагласност да прихвата мандат.
У складу са поменутом регулативом, а на
основу поднетог извештаја Изборне комисије Града
Врања, Верификациони одбор је утврдио да је
издато уверење за одборника, кандидату са Изборне
листе„ЗАЈЕДНО ЗА ВРАЊЕ“ – Социјалистичка
партија Србије – Ивица Дачић у сагласности са
извештајем Градске изборне комисије, те је и
одлучила као у диспозитиву Одлуке.
Поука о правном средству: Против Одлуке
може се изјавити жалба Управном суду Београд-
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Одељењу у Нишу у року од 48 часова од дана
доношења ове одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, број: 02-90/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
251.
На основу чл. 68.ст.4, 5, 6 и 7 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл.
109, чл. 110, чл. 111 и чл. 112 Статута града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 37/18),
Скупштина града Врања, на седници одржаној
24.04.2019.године, донела је
О Д Л У К У
О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1
Овом одлуком уређује се начин и поступак
организовања и спровођења јавне расправе у
поступку доношења одлука и других општих аката (
у даљем тексту: акт) из надлежности града Врања (
у даљем тексту: Град).
Родна неутралност израза
Члан 2
Сви појмови у овој одлуци употребљени у
мушком граматичком роду подразумевају мушки и
женски природан род.
Појам јавне расправе
Члан 3
Јавна расправа представља скуп различитих
активности, предузетих у унапред предвиђеном
временском оквиру, у циљу прибављања предлога и
ставова грађана у поступку припреме одређеног
општег акта.
Јавна расправа спроводи се о нацрту општег
акта, ако овом одлуком није другачије предвиђено, а
може се спровсти и раније, на предлог органа
надлежног за припрему, односно
утврђивање
нацрта општег акта који је предмет јавне расправе.
Јавна расправа обавезно подразумева:
1)организовање најмање једног отвореног
састанка представника надлежних органа Града,
односно
јавних служби са заинтересованим
грађанима, представницима удружења грађана и
средстава јавног информисања ( у даљем тексту:
отворени састанак); и
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2)прибављање
предлога,
сугестија
и
мишљења грађана и осталих учесника у јавној
расправи у писаној или електронској форми.
Орган надлежан за организовање јавне
расправе је дужан да грађанима из свих делова
Града обезбеди учешће у јавној расправи.
Отворени састанак се организује у седишту
Града, а изузетно се може организовати и ван
седишта Града, на предлог органа надлежног за
припрему, односно утврђивање нацрта општег акта
који је предмет јавне расправе.
О питањима која су од интереса за целу
заједницу, јавна расправа се организује за целу
територију Града, а у случају да се јавна расправа
спроводи о питањима од интереса за грађане са дела
територије или за одређену категорију грађана,
јавна расправа се може организовати само за тај део,
односно у оквиру те категорије грађана.
Орган надлежан за организовање и спровођење
јавне расправе
Члан 4
Орган надлежан за организовање и
спровођење јавне расправе је Градско веће града
Врања ( у даљем тексту: Градско веће).
Време трајања јавне расправе
Члан 5
Јавна расправа траје најмање десет,
а
највише 20 дана.
Време трајања јавне расправе утврђује
Градско веће.
Објављивање отпочињања рада на припреми аката
Члан 6
Орган Града надлежан за припрему општег
акта дужан је да на интернет презентацији Града
или на други погодан начин обавести јавност да је
отпочео рад на припреми општег акта који доноси
Скупштина Града.
Обавештење из става 1 овог члана објављује
се у року од пет дана од дана почетка израде општег
акта, ако овом одлуком није другачије одређено.
Врсте јавних расправа
Члан 7
Јавна расправа, у смислу закона, Статута
Града и ове одлуке јесте:
1) обавезна јавна расправа; и
2) факултативна јавна расправа.
Обавезна јавна расправа је јавна расправа
која се обавезно спроводи у поступку припреме
општих аката утврђених овом одлуком, у складу са
законом и Статутом Града.
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Факултативна јавна расправа је јавна
расправа која се може спровести у поступку
доношења других општих аката из надлежности
Скупштине Града, под условима и по поступку
предвиђеном овом одлуком, у складу са Статутом
Града.
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Спровођење обавезне јавне расправе
Члан 8
Јавна расправа обавезно се организује и
спроводи:
1) у поступку припреме Статута Града;
2) у поступку припреме буџета Града;
3) у току припреме стратешких планова
развоја;
4) у поступку утврђивања стопе изворних
прихода Града;
5) у поступку припреме просторних и
урбанистичких планова;
6) у другим случајевима предвиђених
законом и Статутом Града.

Члан 11
Ако се доношење новог Статута Града,
односно акта о промени Статута Града предлаже
ради образовања нових градских општина, односно
ради измене броја или подручја постојећих градских
општина, јавна расправа се обавезно спроводи и о
нацрту акта (одлуке) о приступању изради новог
Статута, односно промени Статута Града Врања.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе
из става 1 овог члана, обавезно се објављује и
предлог за доношење, односно промену Статута
Града, са образложењем и анализом о економским,
просторним, демографским и другим показатељима
промене и графичким приказом предложене
промене.
Јавна расправа се обавезно спроводи и о
нацрту анта о приступању изради Статута Града,
односно промени Статута Града када се истим
предлаже укидање градских општина.
Јавна расправа из става 1 и 2 овог члана
спроводи се на исти начин као и јавна расправа о
нацрту Статута Града, односно нацрт одлуке о
промени Статута Града.

Организовање и спровођење обавезне јавне расправе
Члан 9
Градско веће организује и спроводи јавну
расправу на начин и у време које предложи орган,
односно радно тело надлежно за утврђивање,
односно припрему општег акта, као и по поступку
прописаном овом одлуком за јавну расправу о
нацрту општег акта, ако овом одлуком није
другачије предвиђено.

Случајеви када се не мора спроводити јавна
расправа
Члан 12
Ако се промена Статута Града предлаже
само ради усклађивања са законом, преузимањем
прецизних законских решења, Скупштина Града
може актом о приступању промени Статута Града
одлучити да се јавна расправа не спроведе, ако
законом није другачије предвиђено.

II ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА

1. Јавна расправа у поступку припреме
Статута Града
Јавна расправа о нацрту Статута Града, односно
одлуке о промени Статута Града
Члан 10
У поступку доношења новог или промени
постојећег Статута Града, јавна расправа се
спроводи о нацрту Статута Града, односно нацрту
одлуке о промени Статута Града.
Радно тело образовано за припрему нацрта
Статута Града, односно нацрта одлуке о промени
Статута Града дужно је да поред обавештења из
члана 6 ове одлуке објави и образложење нацрта
Статута Града, односно нацрта одлуке о промени
Статута Града, које садржи основне информације о
решењима која ће бити предложена.
Јавна расправа о нацрту акта о приступању изради
Статута Града, дносно промени Статута Града

2.Јавна расправа у поступку припреме буџета Града
Члан 13
У поступку припреме буџета Града, јавна
расправа се спроводи о:
1) нацрту плана јавних инвестиција у
одлуци о буџету Града; и
2) нацрту одлуке о буџету Града.
Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција у
одлуци о буџету Града
Члан 14
Директни корисник буџета, као овлашћени
предлагач капиталног пројекта у смислу закона и
другог прописа којим се уређује поступак припреме
буџета, може одлучити да о предлозима идеја за
капиталне пројекте из своје надлежности,
консултује грађане путем јавне анкете, односно
другог облика консултовања.
Уз позив за спровођење јавне расправе,
поред образложеног нацрта плана објављују се и
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информације о резултатима консултација, уколико
су претходно спроведене у складу са ставом 1 овог
члана.
Приликом утврђивања предлога капиталног
пројекта за укључивање у предлог финансијског
плана и ревидирани план јавних инвестиција,
директан корисник буџета, односно орган надлежан
за финансије и Градско веће водиће рачуна о
предлозима и сугестијама датим у јавној расправи.
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету Града
Члан 15
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету
Града спроводи се по прописима којима се уређује
буџетски систем.
3Јавна расправа у поступку припреме стратешких
планова развоја
Документи по којима се спроводи јавна расправа
Члан 16
Јавна расправа се спроводи у поступку
припреме:
1) плана развоја Града;
2) докумената јавне политике (стратегија,
програм, концепт политике и акциони план).
Јавна расправа у поступку припреме Плана развоја
Града
Члан 17
Јавна расправа у припреми Плана развоја
Града спроводи се по поступку прописаним
посебном одлуком Скупштине Града којом се
ближе одређује садржина и поступак доношења
плана развоја у складу са законом и подзаконским
актом којим се уређује плански систем, којим се
утврђују обавезни елементи плана развоја.
Јавна расправа у поступку припреме докумената
јавне политике
Објављивање отпочињања рада на документу јавне
политике
Члан 18
Орган надлежан за припрему докумената
јавне политике дужан је да на интернет
презентацији Града, односно на други примерен
начин, обавести јавност да је отпочео рад на
припреми документа јавне политике који доноси
Скупштина Града, у року од седам радних дана од
дана почетка израде тог документа.
Консултације у припреми документа јавне
политике
Члан 19
Орган надлежан за припрему документа
јавне политике дужан је да омогући учешће свих
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заинтересованих страна и циљних група у процесу
консултација које спроводи током израде документа
јавне политике, односно током спровођења ex-ante
анализе ефеката, користећи примерену технику
консултација
(фокус
група,
округли
сто,
полуструктурирани интервју, панел,
анкета,
прикупљање писаних коментара), у складу са
законом којим се уређује плански систем и
подзаконским актом којим се уређује управљање
јавним политикама ( у даљем тексту: Уредба).
Ex-ante анализа ефеката у смислу става 1
овог члана јесте процес који се спроводи од
најраније фазе планирања и осмишљавања јавне
политике, односно израде и усвајање документа
јавне политике и прописа сходно закону којим се
уређује плански систем, а састоји се од низа корака
који имају за циљ усвајање оптималне јавне
политике, односно доношење ефикасног прописа,
те идентификовање жељене промене, њених
елемената и њихових узрочно-последичних веза,
отклањање узрока постојећих проблема и
спровођења јавних политика, ако и постизање
циљева који се утврђују документима јавних
политика.
Орган из става 1 овог члана информише
учеснике консултација о резултатима спроведених
консултација, а посебно о разлозима због којих
одређене сугестије нису прихваћене.
Орган из става 1 овог члана дужан је да
информације
о
резултатима
консултација
спроведених у свим фазама израде документа јавне
политике објави на интернет презентацији Града,
најкасније у року од десет дана од дана завршетка
консултација.
Информација о резултатима спроведених
консултација обухвата нарочито: податке о
консулованим
странама,
обиму и
методи
консултација, питањима о којима се расправљало
током консултација, примедбама, сугестијама и
коментарима који су узети у разматрање и онима
који нису уважени, као и разлозима за њихово
неприхватање.
Орган из става 1 овог члана може, имајући у
виду резултате консултација које спроводи током
израде докумената јавних политика, донети одлуку
да у радну групу за израду тог документа укључи
репрезентативне представнике заинтересованих
страна и циљних група.
Јавна расправа у припреми докумената јавне
политике
Члан 20
Градско веће је дужно да пре подношења
Скупштини Града на разматрање и усвајање
документа јавне политике, организује и спроведе
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јавну расправу о документу јавне политике, осим у
случајевима одређеним Уредбом.
Поступак
јавне
расправе
започиње
објављивањем јавног позива за учешће у јавној
расправи са програмом јавне расправе, на интернет
презентацији Града.
Јавни позив обавезно садржи:
1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив
и седиште);
2) назив документа јавне политике који је
предмет јавне расправе;
3) област планирања и спровођења јавних
политка;
4) информације о образовању и саставу радне
групе која је припремила предлог документа јавне
политике.
Програм јавне расправе обавезно садржи:
1) предлог документа јавне политике који је
предмет јавне расправе;
2) рок за спровођење јавне расправе;
3) важне информације о активностима које се
планирају у оквиру јавне расправе (одржавање
округлих столова, трибина, адресу и време њиховог
одржавања и др.);
4) информације о начину достављања
предлога, сугестија, иницијатива и коментара;
5) друге податке значајне за спровођење
јавне расправе.
Јавна расправа траје најмање десет а највише
30 дана, а рок за достављање иницијатива, предлога,
сугестија и коментара у писаном или електронском
облику износи најмање десет
дана од дана
објављивања јавног позива.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе
о документу јавне политике, обавезно се објављује
и информација о резултатима консултација из члана
19 ове одлуке спроведених до почетка јавне
расправе.
Уз предлог документа јавне политике који је
предмет јавне расправе, прилаже се и извештај о
спроведеној анализи ефеката, у смислу Уредбе и
закона који уређује плански систем.
Извештај о спроведеној јавној расправи
о документу јавне политике
Члан 21
Градско веће је дужно да извештај о
спроведеној јавној расправи објави на интернет
презентацији Града, најкасније седмог радног дана
пре подношења Скупштини Града на разматрање и
усвајање документа јавне политике.
Извештај из става 1. овог члана, нарочито
садржи податке о:
- времену и месту одржавања јавне расправе;
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- заступљености јавног сектора, невладиног
сектора и привреде;
- датим сугестијама у погледу дефинисања
посебних циљева и мера за постизање тих циљева,
као и избора институција надлежних за њихово
спровођење и формулисања показатеља учинка
јавних политика, односно мера;
- начину на који су сугестије уграђене у
предлог документа јавне политике и ако нису, из
којих разлога то није учињено.
Извештај о спроведеној јавној расправи
прилаже се уз предлог документа јавне политике
који се подноси Скупштини Града на усвајање.
Ажурирање и објављивање
предлога документа јавне политике
Члан 22
Градско веће је дужно да по окончању јавне
расправе ажурира предлог документa јавне
политике и налазе спроведене анализе ефеката у
складу са резултатима те расправе и да ажурирану
верзију тог документа објави на интерент
презентацији Града, најкасније седмог радног дана
пре подношења документа Скупштини Града на
разматрање и усвајање.
4.Јавна расправа у поступку утврђивања стопе
изворних прихода
Случајеви када се спроводи јавна расправа
Члан 23
У поступку утврђивања стопе изворних
прихода јавна расправа се организује о нацртима:
1) одлука којима се утврђују стопе изворних
прихода;
2) одлука којима се уређују начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада.
Јавна расправа може се, на образложен
предлога органа надлежног за припрему, односно
утврђивање нацрта општег акта, спроводити
истовремено о свим одлукама из става 1 овог члана.
На образложени предлог органа из става 2 овог
члана, јавна расправа се изузетно може спроводити
истовремено са нацртом одлуке о буџету Града.
5.Јавна расправа у поступку припреме просторних
и урбанистичких планова
Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана
Члан 24
У поступку припреме просторних и
урбанистичких планова из надлежности Града, јавна
расправа се спроводи о нацрту одлуке о изради
плана.
Уз позив за спровођење јавне расправе,
објављује се и образложење нацрта одлуке о изради
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плана који садржи све елементе прописане законом
и другим прописом којим се уређује поступак
израде и доношења планског документа.
Учешће јавности после доношења
одлуке о изради планског документа
Члан 25
Учешће јавности у току раног јавног увида,
јавног увида у нацрт плана и јавне презентације
плана, остварује су по одредбама закона и другог
прописа којим се уређује поступак израде и
доношења просторног и урбанистичког плана.
III ФАКУЛТАТИВНА ЈАВНА РАСПРАВА
Члан 26
Јавна расправа може се спровести у поступку
доношења других општих аката из надлежности
Скупштине Града, на основу захтева предлагача
општег акта, једне трећине одборника и предлога
100 грађана.
Захтев, односно предлог из става 1 овог
члана подноси се у писаном облику и мора бити
образложен.
Захтев, односно предлог из става 1 овог
члана садржи: назив акта за који се јавна расправа
захтева, односно предлаже, предлог круга учесника
у јавној расправи са назначењем учесника којима се
доставља посебан позив, назначење времена и
начина одржавања јавне расправе и друге податке
значајне за одржавање предметне јавне расправе.
Предлог грађана за спровођење јавне
расправе је пуноважана ако га својим потписом
подрже најмање 100 грађана са бирачким правом на
територији Града.
Прикупљање потписа грађана за спровођење
јавне расправе из става 4 овог члана спроводи се у
складу са прописима којима се уређује грађанска
иницијатива.
Одлучивање о оправданости захтева, односно
предлога за спровођење јавне расправе
Члан 27
Комисија за прописе одлучује по примљеном
захтеву, односно предлогу грађана за спровођење
јавне расправе, у року од седам дана од дана
достављања предлога.
Приликом одлучивања о оправданости
захтева, односно предлога за спровођење јавне
расправе, Комисија из става 1 овог члана нарочито
цени да ли се актом у целини на нов начин уређују
односи у одређеној области, односно да ли се њиме
битно мењају постојећа решења или статус и права
грађана.
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Приликом одлучивања о оправданисти
захтева, односно предлога за спровођење јавне
расправе, Комисија из става 1 овог члана може
затражити и мишљење радног тела Скупштине
Града у чијем су делокругу питања која се уређују
општим актом.
Уколико Комисија из става 1 овог члана
прихвати захтев, односно предлог за спровођење
јавне расправе, Градско веће је дужно да организује
јавну расправу, по правилу, на начин и у време које
је тим поднесцима предложено.
IV ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ
РАСПРАВЕ НАЦРТУ ОПШТЕГ АКТА
Члан 28
Градско веће организује јавну расправу,
одређује рок за спровођење, начин спровођења,
место и време спровођења јавне расправе.
Покретање поступка јавне расправе
Члан 29
Градско веће упућује јавни позив грађанима,
удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће
у јавној расправи.
Градско веће може доставити посебан позив
за учешће на јавној расправи одређеним
појединцима,
представницима
органа,
организацијама и удружењима за које сматра да су
заинтересовани заопшти акт који је предмет јавне
расправе.
Јавни позив за учешће на јавној расправи
објављује се на интернет презентацији Града и на
други погодан начин.
Уз јавни позив обавезно се објављује акт
Градског већа о почетку спровођења јавне расправе,
програм спровођења јавне расправе, као и утврђени
нацрт општег акта који је предмет јавне расправе са
образложењем и прилозима.
Од дана објављивања јавног позива до дана
почетка одржавања јавне расправе не може проћи
мање од пет дана.

-

Садржина програма јавне расправе
Члан 30
Програм јавне расправе обавезно садржи:
податке о нацрту општег акта о коме се
спроводи јавна расправа;
рок за спровођење јавне расправе;
податке о лицима задуженим за давање
информација и обавештења учесницима јавне
расправе о предложеним решењима, а нарочито
информације о проблему који треба да се реши
тим прописом, односно о стању у области за
коју се пропис доноси;

Четвртак,25.април.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

информације о активностима које се планирају (
одржавање отвореног састанка, округлих
столова, трибина, презентација и сл, време и
место њиховог одржавања), као и о лицу
задуженом за управљање тим активностима;
- рок и адресу за достављање предлога и
сугестија у писаној и електронској форми;
- друге податке од значаја за спровођење јавне
расправе.
Програм јавне расправе утврђује Градско
веће на предлог органа надлежног за припрему
општег акта који је предмет јавне расправе.
-

Извештај о спроведеној јавној расправи
Члан 31
О спроведеној јавној расправи Градско веће
сачињава извештај, на предлог органа надлежног за
припрему општег акта, који садржи податке о:
- акту о којем је спроведена јавна расправа;
- месту и времену одржавања јавне расправе;
- активностима које су спроведене током јавне
расправе ( отворени састанак, округли столови,
трибине, презентације и сл), као и о
овлашћеним представницима органа Града који
су учествовали у јавној расправи;
- броју и структури учесника у јавној расправи;
- броју и структури достављених предлога,
сугестија и коментара;
- предлозима који су прихваћени и предлозима
који нису прихваћени, са образложењем разлога
због којих нису прихваћени.
Извештај из става 1 овог члана објављује се
на интернет страници Града и на други погодан
начин, у року од 10 дана од дана окончања јавне
расправе.
Утврђивање предлога акта после спроведене јавне
расправе
Члан 32
Орган надлежан за утврђивање предлога акта
о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да
приликом утврђивања предлога акта води рачуна о
сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта
о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да
извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз
предлог акта који се подноси доносиоцу акта на
усвајање.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33
Поступак јавне расправе започет у складу са
прописима који су били на снази пре ступања на
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снагу ове одлуке, наставиће се по одредбама ове
одлуке.
Члан 34.
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну
расправу о нацрту плана јавних инвестиција (члан
14. ове одлуке), примењиваће се почев од припреме
одлуке о буџету за 2020. годину.
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну
расправу у поступку припреме докумената јавне
политике (чл. 18-22), примењиваће се приликом
израде нових докумената, односно првих измена и
допуна тих докумената.
Члан 35.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у„Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
одине, број: 02-91/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
252.
На основу чл. 146. ст. 1. и 2. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број:72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014
и 83/2018/), чл. 20, чл. 32. и чл. 66. ст. 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),
чл. 33.ст.1.тач. 47) Статута града Врања („Службени
гласник града Врања“, број 37/18), Скупштина града
Врања, на седници одржаној 24.04.2019.године,
доноси
О Д Л У К У
О МАЊИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком уређују се услови и начин
постављања, коришћења и уклањања мањих
монтажних објеката привременог карактера на
територији града Врања.
Члан 2
Мањи монтажни објекти привременог
карактара ( у даљем тексту: привремени објекти) су
објекти монтажно-демонтажног типа и то киосци
до 10,5 м 2 , баште угоститељских објеката, балон
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хале спортске намене, тезге и други покретни
мобилијар који се постављају и уклањају на основу
програма, ако овом одлуком није другачије
одређено.
Члан 3
Привремени објекти могу се постављати на
јавним и другим површинама и то:
1) јавним саобраћајним површинама (пут,
улица, трг, пешачке зоне и сл.);
2) јавним зеленим површинама (парк, сквер);
3) јавним површинама објеката јавне намене и
отворених стамбених блокова;
4) другим слободним површинама које су у
режиму јавног коришћења и у јавној својини, до
привођења намени, у складу са планским
документом, уз претходну сагласност сопственика;
5) на неизграђеном грађевинском земљишту
које је у јавној својини до привођења намени,у
складу са планским документом , уз претходну
сагласност сопственика;
6) површинама и грађевинском земљишту
које је у приватној својини , у складу са планским
документом, уз претходну сагласност сопственика.
Члан 4
Привремени објекти не могу се постављати:
1) на јавним зеленим површинама (травнатим
и другим озелењеним површинама), изузев на
уређеним стазама и изграђеним платоима уколико
постављање привремених објеката не захтева
уклањање растиња;
2) на површинама јавних паркиралишта;
3) на површинама у отвореним деловима
објеката намењеним пешацима;
4) у зони раскрсница, уколико се омета
прегледност раскрснице;
5) на површинама на којима се омета приступ
комуналним, противпожарним и другим службеним
возилима;
6) на површинама испред продајних објеката,
изузев за кориснике тих продајних објеката за
постављање појединих привремених објеката у
складу са урбанистичко-техничким условима и
условима прописаним ово одлуком;
7) на пешачкој зони, и то на делу улице
Краља Стефана Првовенчаног, од Робне куће до
раскрснице са ул. Карађорђевом и ул. И. Л. Рибара
и ул. Бранковоj на коловозу;
8) на левој страни тротоара у ул. Краља
Стефана Првовенчаног, на потезу од ул. Генерала
Белимарковића до раскрснице са ул. Београдском и
у ул. Београдској (лева страна тротоара);
9) на другим јавним површинама утврђеним
програмом.
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Уколико се објекти из члана 2 ове одлуке
постављају у заштићеном природном или
културном добру, пре доношења Програма,
прибавља се сагласност управљача тог јавног добра
и министарства надлежног за послове просторног
планирања и урбанизма.
II ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 5
Програм
постављања
и
уклањања
привремених објеката ( у даљем тексту: Програм)
доноси Градско веће града Врања (у даљем тексту:
Градско веће), на предлог организационих јединица
Градске управе у чијој надлежности су послови
грађевинског земљишта и комунална делатност.
Програм из става 1. овог члана израђује Јавно
предузеће "Урбанизам и изградња града Врања"
Врање.
Програм из става 1. овог члана доноси се за
период до десет година.
Програм из става 1. овог члана објављује се у
"Службеном гласнику града Врања".
Члан 6
Програм садржи текстуални део и графичке
прилоге.
Текстуални део садржи:
1) опис локације и њихове површине;
2) опис, величину, намену и тип привремених
објеката са оптималним роком за постављање
привремених објеката за сваку локацију;
3)урбанистичке и техничке услове за
постављање привремених објеката:
4) решавање статуса постојећих постављених
привремених објеката на јавним површинама;
5)друге услове за постављање привремених
објеката.
Графички део садржи графички приказ
локације, потребне графичке прилоге и друге
податке од значаја за припремање техничке
документације.
III ВРСТЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА,
1. Привремени објекти који се постављају
по основу закупа јавне површине
Киосци
Члан 7
Киоск је типски, монтажно-демонтажни
објекат за пружање услуга, површине до 10,5м2,
који се поставља у већ изграђеном финалном
облику.
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Билборди
Члан 8
Билборди
су
монтажне
конструкције
намењене за обављање делатности рекламирања и
јавног оглашавања.
Билборди се могу постављати на прилазним
путевима и површинама јавне намене, на местима
где неће угрожавати саобраћај и кретање пешака и
нарушавати естетски изглед града.
Билборди се могу осветљавати на начин
којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја и
кретање пешака, при чему расветна светла морају
бити исправна, а прикази без оштећења.
Спортски објекти
Члан 9
Спортски објекат је објекат спортске намене
(балон хале, спортски терени и сл.) лагане
конструкције, монтажно-демонтажних елемената са
зидовима и кровним покривачем од интегрираног
или пластифицираног платна.
Рок и поступак постављања привремених објеката
киоска, билборда и спортских објеката)
Рок постављања привремених објеката
Члан 10
Привремени објекти постављају се на
одређено време, до привођења јавне површине
намени у складу са планским документом, односно
на период од најдуже пет година од дана издавања
одобрења за постављање, у складу са одредбама ове
одлуке.
Поступак постављања привремених објеката
Члан 11
Постављање привремених објеката врши се
по основу закупа јавне површине (у даљем тексту:
локација), јавним надметањем или прикупљањем
писмених понуда путем јавног оглашавања.
Изузетно од става 1. овог члана, локације за
постављање привремених објеката дају се у закуп
непосредном погодбом, у случајевима утврђеним
овом одлуком.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда а давање у закуп локације
Члан 12
Одлуку о покретању поступка за давање у
закуп локације за постављање привременог објекта
јавним надметањем или прикупљањем писмених
понуда, као и одлуку о расписивању јавног огласа,
доноси Градско веће, на предлог организациона
јединица Градске управе надлежна за послове
грађевинског земљишта.
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Јавни оглас о спровођењу поступка јавног
надметања или прикупљања писмених понуда за
давање у закуп локације за постављање
привременог објекта (у даљем тексту: јавни оглас)
објављује Градско веће.
Јавни оглас из става 2. овог члана објављује
се у дневном листу који се дистрибуира на
територији града Врања и на званичној интернет
страници Града уз навођење датума под којим је
јавни оглас објављен у дневном листу.
Члан 13
Јавни оглас садржи нарочито:
1) податке о локацији (кат.парцела, површина
и други подаци утврђени програмом постављања
мањих
монтажних
објеката
привременог
карактера);
2) врсту, тип и површину привременог објекта
који може да се постави;
3) делатност која може да се обавља у
привременом објекту;
4) време за које се даје локација у закуп;
5) рок и начин подношења пријава, односно
понуда;
6) обавезан садржај пријаве, односно понуде;
7) почетан износ закупнине за локацију;
8) висину депозита изражену у процентима у
односу на почетан износ закупнине и рок за уплату
депозита;
9) назив и адресу органа којем се пријаве
подносе;
10) критеријуме за избор најповољнијег
понуђача;
11) обавештење о времену и месту одржавања
јавног надметања, односно јавног отварања понуда;
12)
обавештење
да
подносиоци
неблаговремене и непотпуне пријаве, односно
понуде неће моћи да учествују у поступку, односно
да ће неблаговремене и непотпуне пријаве бити
одбачене;
13) рок у коме ће учесници у поступку бити
обавештени о резултатима спровођења поступка
јавног надметања, односно јавног отварања понуда;
14) рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда;
15) назнаку да се у пријави, односно понуди
обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити
повраћај депозита;
16) друге податке који се односе на услове
закупа локације.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не
садржи све што је прописано, ако нису приложене
све исправе, односно све подтаке предвиђене
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јавним огласом или су подаци дати супротно
објављеном јавном огласу.
Почетни износ закупнине, висину депозита
као и лицитациони корак утврђује Градско веће, на
предлог организационе јединице Градске управе
надлежне за послове финансија.
Рок за подношење пријава, односно понуда на
јавни оглас је 30 дана од дана објављивања јавног
огласа у листу који се дистрибуира на територији
града Врања.
Члан 14
Поступак
јавног
надметања,
односно
прикупљања писмених понуда за давање у закуп
локације за постављање привремених објеката
путем јавног оглашавања спроводи Комисија за
спровођење поступка отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини града
Врања ( у даљем тексту: Комисија), коју образује
Скупштина Града.
Актом о образовању Комисије утврђује се
број чланова и састав Комисије, начин и поступак
именовања и разрешења чланова Комисије и
надлежност Комисије.
Поступак
јавног
надметања,
односно
прикупљања писмених понуда у смислу става 1.
овог члана, Комисија спроводи на начин и по
поступку прописаним одредбама скупштинске
одлуке који се уређује грађевинско земљиште, а
које се односе на отуђење грађевинског земљишта
јавним надметањем или прикупљањем писмених
понуда путем јавног оглашавања.
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије обавља
организациона јединица Градске управе надлежна
за послове грађевинског земљишта.
Пословником Комисије ближе се уређује
начин рада и одлучивања Комисије у спровођењу
поступка јавног надметања, односно јавног
отварања писмених понуда.
Члан 15
Обавезан садржај пријаве, односно понуде
јесте:
1) ознака локације на коју се пријава,
односно понуда односи;
2) за физичка лица (име и презиме, адресу,
број личне карте, ЈМБГ и потпис);
3) за правна лица (назив, седиште и број
телефона, доказ о упису у регистар привредних
субјеката и потпис овлашћеног лица);
4) за предузетнике ( име и презиме
предузетника адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив
радње, матични број, доказ о упису у регистар
привредних субјеката и потпис овлашћеног лица);
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4) изјаву о прихватању свих услова из јавног
огласа;
5) доказ о уплаћеном гарантном износу;
6) понуђени износ закупнине, осим код јавног
надметања;
7) потврда о измиреним пореским обавезама.
У случају да подносиоца пријаве, односно
понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за
заступање мота бити оверено од стране јавног
бележника.
Пријава, односно понуда се доставља
Комисији са назнаком: "ГРАДСКА УПРАВА - ЗА
КОМИСИЈУ - ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ НЕ ОТВАРАЈ".
Члан 16
Право учешћа у поступку јавног надметања
или прикупљања писмених понуда имају сва
физичка лица и правни субјекти, осим председника
и члана Комисије и оних који према Граду имају
дуговања на дан јавног надметања или јавног
отварања понуда по основу закупа јавне површине
за постављање привремених објеката.
Члан 17
Избор најповољнијег понуђача врши се
применом критеријума висине понуђене закупнине.
Уколико у поступку јавног отварања понуда
два или више учесника понуде исти износ
закупнине, Комисија ће позвати те учеснике да у
року од три дана од дана пријема позива доставе
нову затворену понуду, са увећаним износом у
односу на претходно дату понуду.
По истеку рока из става 2. овог члана,
Комисија ће отворити понуде и утврдити
најповољнијег понуђача, применом критеријума из
става 1. овог члана.
Уколико су учесници из става 2. овог члана
доставили нову понуду са истоветним износом
закупнине, најповољнији понуђач сматра се онај
чија је понуда прва приспела.
Члан 18
Услови за спровођење поступка јавног
надметања, односно разматрања писмених понуда
су испуњени уколико пристигне најмање једна
благовремена и потпуна пријава, односно понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне
пријаве, односно понуде не приступи јавном
надметању, односно отварању писмених понуда,
сматра се да је одустао од пријаве, односно понуде.
Поступак јавног наметања сматра се успелим
и у случају достављања једне исправне пријаве за
учешће којом се подносилац пријаве региструје и
присуствује јавном надметању и проглашава
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закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине
по којој се локација може дати у закуп.
Уколико подносилац пријаве, односно понуде
који је изабран за најповољнијег понуђача одустане
од пријаве, односно понуде, локација се додељује у
закуп следећем учеснику јавног надметања,
односно јавног отварања понуда, који је понудио
највећи износ закупнине.
Учесник јавног огласа који је одустао од
пријаве, односно понуде, губи право на повраћај
депозита.
Уколико подносилац пријаве, односно понуде
не прихвати почетну висину закупнине или буде
изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи
уговор о закупу, губи право на враћање депозита.
Заштита прав учесника у поступку јавног
надметања, дносно прикупљања писмених понуда
Члан 19
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања или прикупљања писмених понуда,
Комисија је дужна да одмах донесе одлуку о избору
најповољнијег понуђача и исту уручи учесницима
поступка.
Учесници поступка из става 1 овог члана
могу на одлуку Комисије да поднесу приговор
Градском већу, у року од осам дана од дана
окончања поступка.
Градско веће је дужно да у року од 30 дана
од дана пријема приговора учесника поступка
размотри приговор и донесе одлуку.
Решавајући по приговору, Градско веће је
овлашћено да:
1)одбаци приговор уколико је изјављен од
стране неовлашћеног лица или уколико је
неблаговремен;
2)одбије приговор као неоснован;
3)усвоји приговор и поништи одлуку о
избору најповољнијег понуђача, као и поништи
спроведни поступак јавног надметања или
прикупљања писмених понуда, односно непосредне
погодбе.
Уколико Градско веће приговор усвоји и
поништи одлуку Комисије, односно поништи
спроведени поступак јавног надметања или
прикупљања писаних понуда, Градско веће донеће
одлуку о спровођењу новог поступка јавног
надметања или прикупљања писаних понуда, у року
од седам дана од дана достављања одлуке по
приговору учесницима поступка.
Одлука по приговору је правоснажна по
истеку рока за приговор, уколико приговор није
поднет,или уколико је Градско веће одбацило,
односно одбило приговор.
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Поступак непосредне погодбе
Члан 20
Локација за постављање привремених
објеката може се дати у закуп непосредном
погодбом у случајевима:
1) постављања привремених објеката за
потребе државних органа и организација и других
органа и организација које врше јавну службу;
2) када закупац, односно корисник локације
престане да обавља делатност у привременом
објекту услед тешке болести, због одласка у
пензију, као и у случају смрти корисника локације,
до истека важности локације за привремени објекат
одобрење за постављање привременог објекта може
се издати члановима уже породице корисника
локације уз сагласност свих чланова уже породице.
У случају да се локација не додели члановима уже
породице, локација се даје у закуп јавним
надметањем или прикупљањем писмених понуда, у
складу са одредбама ове одлуке;
3) када закупац - правно лице тражи
одређивање за закупца друго правно лице чији је
оснивач или када закупац - правно лице тражи
одређивање за закупца друго правно лице, а оба
правна лица имају истог оснивача, односно када је
код закупца - правног лица дошло до одређених
статусних промена;
4) када закупац - физичко лице тражи
одређивање за закупца правно лице чији је оснивач
или када оснивач правног лица, због брисања истог
из регистра надлежног органа, тражи да буде
одређен за закупца, као физичко лице;
5) када закупац који је уредно измиривао
обавезу плаћања закупа тражи продужење уговора о
закупу, закљученог на одређено време, најраније
три месеца, а најкасније месец дана пре истека
уговора о закупу.
Захтев за давање локације у закуп
непосредном погодбом подноси се организационој
јединица Градске управе надлежној за послове
грађевинског земљишта.
Организациона јединица Градске управе из
става 2 овог члана обавештава подносиоца захтева о
висини закупнине и другим условима за давање
локације у закуп и позива га да се у року од осам
дана од дана пријема обавештења писано изјасни да
ли прихвата понуђене услове.
Уколико подносилац захтева не достави
писано изјашњавање у року из става 3. овог члана,
сматра се да је одустао од захтева.
Заштита права учесника у поступку
непосредне погодбе врши се сходном применом
одредаба ове одлуке које се односе на заштиту
права учесника у поступку јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда.
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Решење о давању у закуп локације
Члан 21
На основу правоснажне одлуке Комисије,
односно организационе јединице Градске управе
надлежне за послове грађевинског земљишта,
Градско веће доноси решење о давању у закуп
локације за постављање привременог објекта.
Предлог решења припрема организациона
јединица Градске управе из става 1 овог члана.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
Члан 22
Градско веће донеће решење о стављању ван
снаге решења о давању у закуп локације за
постављање привременог објекта, у случајевима ако
лице коме је дата локација у закуп не приступи
закључењу уговора о закупу у року утврђеном
решењем о давању у закуп локације.
Предлог за стављање ван снаге решења из
става 1. овог члана подноси организациона
јединица Градске управе надлежна за послове
грађевинског земљишта.
У случају доношења решења о давању у закуп
локације за постављање привременог објекта, лице
из става 1. овог члана губи се право на повраћај
уплаћеног депозита по јавном огласу за јавно
надметање, односно прикупљање писмених понуда
за давање у закуп локације.
У случају из става 1. овог члана, Градско веће
може донети решење о давању у закуп локације за
постављање
привременог
објекта
следећем
учеснику огласа, према утврђеном редоследу
понуда, односно утврђеном резултату јавног
надметања са највише понуђеним износом, или
расписати нови јавни оглас, у складу са одредбама
ове одлуке.
Уговор о закупу грађевинског земљишта
Члан 23
Учесник јавног огласа у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда,
односно непосредне погодбе, коме је коначним
решењем дата у закуп локација за постављање
привременог објекта, дужан је да у року од 15 дана
од дана достављања решења закључи уговор о
закупу локације.
Уговор о закупу локације са закупцем, у име
Града, закључује Градоначелник или лице које он
овласти.
Уговором из става 1. овог члана регулишу се
права и обавезе у вези са давањем локације у закуп
за постављање привременог објекта.
Уговор из става 1. овог члана садржи
нарочито:
1) податке о локацији;
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2) опис и ближе податке о типу, односно
намени привременог објекта који ће се поставити;
3) висину закупнине, рок и начин плаћања
закупнине;
4) рок трајања закупа;
5) начин решавања спорова;
6) поступак и услове за измену или раскид
уговора;
7) начин и услове издавања привремене
локације у случају уклањања привременог објекта
са локације која је издата у закуп и за постављање
издато одобрење, због извођења радова на
реконструкцији, изградњи и одржавању комуналне
инфраструктуре или јавне површине;
8) друга права и обавезе по основу закупа
локације.
Трошкове закључења уговара о закупу локације
и овере уговора сноси закупац.
Члан 24
Уговор о закупу се раскида пре истека
уговореног рока:
1) ако закупац користи локацију за
постављање привременог објекта супротно издатом
одобрењу;
2) ако закупац не поднесе захтев за
продужење важности одобрења за постављање
привременог објекта најкасније у року од 30 дана
пре истека важности одобрења;
3) ако у року од три месеци не измири обавезе
из уговора;
4) у случајевима прописаним овом одлуком за
престанак важења одобрења за постављање
привременог објекта.
Одобрење за постављање привременог објекта
Члан 25
Постављање привременог објекта одобрава се
решењем организационе јединице Градске управе
надлежна за послове комуналне делатности.
Уз захтев за издавање одобрења из става 1.
овог члана прилаже се:
1) уговор о закупу локације;
2) извод из регистра привредних субјеката;
3) копија кат. плана и листа непокретности за кат.
парцелу на којој се поставља привремени објекат;
4) идејни пројекат са потребном техничком
документацијом израђеном од стране привредног
субјекта или предузетника регистрованог за
обављање наведене делатности потписан од стране
одговорног пројектанта, или проспект произвођача
са потребном техничком документацијом или
ситуациони приказ, односно фотографија;
5) технички услови за прикључак на електроенергетску мрежу.
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Члан 26
Одобрење за постављање привременог објекта
садржи нарочито:
1) локацију на којој се привремени објекат
поставља;
2) тип, величину и намену привременог објекта;
3) рок за постављање привременог објекта;
4) обавезу закупца да уклони привремени
објекат са локације о свом трошку, без права на
надокнаду и обезбеђивање друге локације, у случају
привођења земљишта намени по урбанистичком
плану или у случају наступања других околности
због којих се предметна локација мора преуредити,
или истеком рока утврђеног уговором о закупу
локације;
5) друге услове од значаја за постављање
привремених објеката.
Члан 27
Одобрење за постављање привременог објекта
престаје да важи:
1) истеком времена за које је издато;
2) ако се привремени објекат не постави у
року од 30 дана од дана издавања одобрења за
постављање привременог објекта;
3) ако привремени објекат не почне да се
користи у року од 60 дана од дана издавања
одобрења за постављање привременог објекта;
4) ако се у привременом објекту делатност не
обавља дуже од 60 дана;
5) ако се у привременом објекту не обавља
делатност за коју је издато одобрење;
6) ако се не обавља делатност у привременом
објекту у случајевима привремене одјаве дуже од
законом прописаног рока за привремену одјаву;
7) ако врши промену типа привременог
објекта или промену намене привременог објекта
без одобрења организационе јединице Градске
управе надлежне за послове грађевинског
земљишта.
2. Привремени објекти који се постављају
по основу коришћења јавних површина
Баште угоститељског објекта
Члан 28
Башта угоститељског објекта је монтажнодемонтажни објекат, отвореног, или затвореног
типа у функцији делатности која се обавља у
угоститељском објекту.
Члан 29
Башта се поставља тако да дужина баште буде
у дужини угоститељског објекта.
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Изузетно од става 1. овог члана, башта може
прелазити дужину угоститељског објекта, односно
може се поставити у максималној дужини зграде у
склопу којег је угоститељски објекат, под условом
да у приземљу зграде нема станова и да постоји
сагласност власника, односно корисника приземног
пословног објекта у тој згради.
Башта се поставља одвојено од угоститељског
објекта или уз грађевинску линију објекта, с тим да
не омета главне пешачке токове, не нарушава
архитектонске и урбанистичке карактеристике и
вредности објекта.
Башта се, по правилу, у улицама затвореним
за одређену врсту саобраћаја, поставља уз
грађевинску линију објекта, уз обезбеђење
минималне ширине пролаза од 3,50 м, за кретање
интервентних возила.
Башта која се поставља уз грађевинску линију
објекта, без сагласности власника односно
корисника суседног објекта, мора бити удаљена од
ивице суседног пословног објекта 1,00 м.
Башта се може поставити на тротоару ако се
обезбеди минимална ширина тротоара од 1,6м,
односно 2,4м на местима где је повећана
фреквенција пешака и минимална слободна висина
од 2,5м за кретање пешака.
Члан 30
Постављањем баште не може се мењати нагиб
тла и његова површинска обрада.
Нивелисање површине баште може се вршити
само када је то неопходно због нагиба тла,
постављањем
монтажно-демонтажне
подне
платформе, која не може бити виша од 0,45 m, уз
обавезно затварање простора испод платформе
металним, нерђајућим решеткама, које су
причвршћене за конструкцију платформе.
Елементи баште не могу бити фиксирани за
јавну површину завртњима, анкеровањем или на
неки други начин.
Члан 31
Приликом постављања баште у близини
дрвета, саднице, живе ограде, ронделе, жардињере и
другог објекта зеленила, оставља се простор за
њихово одржавање.
Елементи баште постављају се тако да око
стабла дрвета или саднице остане слободан
простор, у димензијама површине садног места елемената хоризонталне заштите.
Тенда - сенило се поставља тако да око дрвета
чија се крошња налази изнад сенила постоји
слободан простор, у димензијама површине
елемената хоризонталне заштите, а око саднице и
дрвета код којих се крошња налази у висини
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сенила, простор у димензијама површине елемената
хоризонталне заштите, увећаним са сваке стране за
0,40 м.
Приликом постављања тенде, не сме се
мењати изглед и величина објекта зеленила.
Члан 32
У оквиру баште, није дозвољено вршити
градњу зидова, бетонирање подних платоа,
постављање шанка, роштиља и печењара.
Постављањем баште не сме се мењати и
оштетити постојећа подлога.
Башта отвореног типа
Члан 33
Башта отвореног типа може се постављати и
користити у периоду од 1. априла до 1. новембра, за
сваку календарску годину.
Башта отвореног типа садржи следеће
елементе: столове, столице, сунцобране, монтажнодемонтажне ограде висине до 1,00 m, подне платое
и расвету.
Башта отвореног типа може да садржи тенде.
Члан 34
Баште отвореног типа на потезу од зграде
"Циврић" до зграде Градске управе града Врања
могу да садрже следеће елементе: столове, столице
и сунцобране и постављају се у смислу одредбе чл.
30. ст. 2. ове Одлуке.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана,
баште се могу постављати и са нивелисањем нагиба
површине, постављањем монтажно-демонтажне
подне платформе, уз испуњење урбанистичкотехничких услова у складу са одредбама ове одлуке.
Баште отвореног типа позиционирају се тако
да спољна ивица габарита баште креће од краја
стазе за кретање пешака, која је поплочана бехатон
плочама.
Баште
отвореног
типа
могу
бити
правоугаоног облика и то максималне ширине 3м и
максималне дужине угоститељског објекта.
Изузетно од става 4 овог члана, башта се
може поставити и у дужини већој од угоститељског
објекта, уз суседни објекат, искључиво уз
приложену писану сагласност власника, односно
корисника суседног објекта.
Приликом постављања баште, постојећи
канделабери на шеталишту морају бити уклопљени
у габарит баште, тако да се они не оштећују и
измештају и да је омогућено њихово несметано
коришћење.
Постављањем башти не може се мењати
површинска обрада тла, нити се могу вршити било
која друга оштећења постојећег коловоза.
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Постављањем баште мора се омогућити
несметан приступ и коришћење подземне
електричне, водоводне и друге инсталације, јавне
расвете и противпожарног хидранта.
Башта затвореног типа
Члан 35
Башта затвореног типа може се постављати и
користити у периоду од 01.јануара до 31. децембра
за сваку календарску годину.
Башта затвореног типа не може се постављати
на потезу од зграде „Циврић“ до зграде Градске
управе Града Врања.
Члан 36
Код баште затвореног типа, затворен простор
баште формирају бочни елементи, који са подном
платформом и сенилом чине конструктивну целину,
у функцији су ограде, заштите од буке и издувних
гасова и заштите од ветра. Бочни елементи морају
бити транспарентни и израђени од прозирног и
безбедног материјала, који имају карактеристике
отпорности на пожар.
Уколико се користе запаљиве течности и
гасови, као погонско гориво, потребно је прибавити
сагласност надлежног органа МУП-а.
Тенда
Члан 37
Тенда је конзолна конструкција која се
поставља на фасади зграде изнад улаза и излога
пословног простора, постављена под условима и на
начин утврђен прописима којима се уређује
извођење радова на уградњи постројења,
инсталације и опреме, покривена инпрегнираним
или пластифицираним платном, која се не може
затворити и ослањати на јавну површину.
Рекламно огласни пано
Члан 38
Рекламно огласни пано је привремени
објекат израђен од лаког материјала у раму са
стубом постављеним на јавној површини, изузев на
саобраћајној јавној површини или на фасади
објекта.
Тезга за излагање и продају робе испред продајног
објекта
Члан 39
Тезга је отворени типски објекат, монтажне
конструкције за излагање, рекламирање и продају
робе из продајног објекта.
Тезга се поставља тако да заузима највише
један метар од спољног зида пословног објекта, а у
дужини уличног фронта објекта, при чему се мора
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обезбедити слободан простор за кретање пешака,
ширине најмање 1,60 m.
Тезге се могу постављати и користити током
целе године, с тим што се одобрење за постављање
издаје на период до максимално једне године.
Покретни монтажни објекти
Члан 40
Покретни монтажни објекти у смислу ове
одлуке јесу телефонске говорнице, аутобуска
стајалишта, штандови, слободностојеће и зидне
витрине, изложбене полице, апарати за продају
пића и сладоледа, луна-паркови, уређаји за дечију
забаву и спорт, монтажне трибине, шатори и други
слични покретни објекти.
Рингишпили, луна паркови и сл.објекти се
могу постављати искључиво на просторима
намењеним за спорт и рекреацију.
Члан 41
Расхладни уређаји и други мањи покретни
објекти за продају прехрамбене робе, могу се
постављати уз објекат у коме се обавља делатност
за који су испуњени прописани санитарни услови, и
то по правилу, предњом страном, окренути према
пролазницима или, изузетно, постављени бочно, уз
заштиту задње стране, нарочито код расхладних
уређаја, уколико се утврди да за то постоје услови.
Расхладни уређаји могу да заузму највише
6,00 m2 јавне површине.
Расхладни уређаји за продају пића и хране се
могу постављати и користити током целе године, с
тим што се одобрење за постављање издаје на
период до максимално једне године.
Одобрење за постављање
Члан 42
Одобрење за постављање привремених
објеката издаје се на основу програма, односно
утврђених урбанистичко-техничких услова за јавне
површине за које није донет програм и под
условима прописаним одредбама чл. 29-41 ове
одлуке.
Постављање привремених објеката одобрава се
решењем организационе јединице Градске управе
надлежна за послове комуналне делатности, у
складу са утврђеним урбанистичким условима.
Постављање привремених објеката се може
извршити
након
прибављања
решења
организационе јединице Градске управе надлежне
за послове локалне пореске администрације којим је
утврђена накнада за коришћрње јавне површине.
Захтев за издавање одобрења за постављање
привремених објеката подноси се 30 дана пре
предвиђеног постављања привременог објекта.
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Уз захтев за издавање одобрења из става 1.
овог члана прилаже се:
1) извод из регистра привредних субјеката; и
2) ситуациони приказ или фотографија са
тачном позицијом и димензијом привременог
објекта.
Поред документације из става 2. овог члана,
за поједине привремене објекте се доставља:
- за баште отвореног типа: ситуациони приказ
са текстуалним описом, оверен од стране
одговорног пројектанта;
- за баште затвореног типа,телефонске
говорнице, аутобуска стајалишта: идејни пројекат
са
потребном
техничком
документацијом
израђеном од стране привредног субјекта или
предузетника регистрованог за обављање наведене
делатности потписан од стране одговорног
пројектанта;
Пре издавања одобрења за баште прибавити
сагланост органа надлежног за послове саобраћаја.
За баште затвореног типа уколико се не мења
површина заузећа, доноси се решење за продужење
заузећа за наредну годину.
Не може се издати одобрење за нови захтев за
постављање баште отвореног или затвореног типа,
уколико нису регулисана сва дуговања за
угоститељски објекат испред кога се поставља
башта.
Захтеви за баште отвореног типа на почетку
сезоне подносе се од 11. фебруара до 10. марта.
Захтеви за баште затвореног типа на почетку
сезоне подносе се од 11. новембра до 10. децембра.
Одлучивање по захтеву
Члан 43
Уколико организациона јединица Градске
управе надлежна за послове комунално-стамбене
делатности утврди да је захтев за издавање
одобрења за постављање привремених објеката
неуредан, дужна је да у року од осам дана од дана
пријема захтева обавести подносиоца захтева на
који начин да уреди захтев и то у року који не може
бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне
последице ако не уреди захтев у року.
Захтев је неуредан, у смислу ове одлуке, ако
има недостатке који спречавају надлежну
организациону јединицу из става 1. овог члана да
поступа по њему, ако није разумљив или ако није
потпун.
Ако захтев не буде уређен у року из става 1.
овог члана, надлежна организациона јединица
Градске управе решењем одбацује захтев.
Ако захтев буде уређен у року, сматра се да
је од почетка био уредан.
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Решење
Члан 44
Организациона јединица Градске управе
надлежна
за
послове
комунално-стамбене
делатности дужна је да изда решење о одобрењу за
постављање привремених објеката најкасније у
року од 30 дана од покретања поступка.
Под издавањем решења, у смислу ове
одлуке, сматра се доношење и обавештење
подносиоца захтева о донетом решењу.

уредна жалба, осим ако законом није прописан
краћи рок.

Члан 45
Решење
о
одобрење
за
постављање
привременог објекта садржи нарочито:
1) локацију на којој се привремени објекат
поставља;
2) начин постављања, облик и величину
привременог објекта;
3) рок за постављање привременог објекта;
4) обавезу уклањања након истека рока;
5) друге услове од значаја за постављање
привремених објеката.
Привремени објекат се може поставити након
правоснажности решења из става 1.овог члана у
смислу закона и ове одлуке, као и након
обележавања
локације,
односно
димензија
привременог објекта од стране геометра надлежне
организационе јединице Градске управе, које се
врши наредног дана од дана издавања решења о
постављењу привременог објекта.

Члан 48
Одобрење за постављање привременог
објекта престаје да важи:
1) истеком времена за које је издато;
2) ако се привремени објекат не постави у складу
са издатим одобрењем;
3) пре истека важења одобрења ако се измени
намена јавне површине или ако се изводе радови на
изградњи,
реконструкцији,
одржавању
или
постављању објеката комуналне инфраструктуре
или саме јавне површине;
4) у другим одређеним случајевима у којима
престаје одобрење за постављање привремених
објеката за које се доноси програм постављања.

Заштита права
Члан 46
Против решења о одобрењу за постављање
привремених објеката може се изјавити жалба
Градском већу, у року од 15 дана од дана
обавештења странке о решењу.
Жалба се предаје организационој јединици
Градске управе надлежној за послове урбанизма,
као првостепеном органу, на поступање по жалби у
складу са законом којим се уређује општи управни
поступак.
Ако првостепени орган из става 2.овог члана
не одбаци жалбу, не поништи побијано решење,
нити удовољи жалбеном захтеву и замени ожалбено
решење, прослеђује жалбу Градском већу у року од
15 дана од дана пријема жалбе, односно у року од
30 дана од дана пријема жалбе ако је жалба послата
на одговор противној странци.
Градско веће, као другостепени орган,
поступа по жалби у складу са законом којим се
уређује општи управни поступак.
Решење другостепеног органа којим се
одлучује по жалби издаје се без одлагања, а
најкасније у року од 60 дана од дана када је предата

Члан 47
Решење је правоснажно, у смислу ове
одлуке:
-истеком рока за жалбу, ако жалба није
уложена:
- кад жалилац буде обавештен о решењу
којим је одлучено о жалби.

3. Остали привремени објекти
Пулт тезге за продају робе
Члан 49.
Пулт тезга за продају робе је самостални,
типски, отворени, лако покретан објекат за
излагање и продају робе, чија бруто површина не
може бити већа од 2 m".
Пулт тезге могу се постављати за време
одржавања сајмова, изложби и других градских
манифестација, новогодишњих, божићних и
осмомартовских празника, државних и верских
празника у складу са законом, на период од 20
дана.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана,
промопулт и други покретни објекти/уређаји и
опрема/, који се постављају приликом одржавања
презентација
делатности
или
производа,
непрофитних
манифестација
и
приредби
хуманитарног, едукативног, музичког, спортског
карактера, односно манифестација у циљу неговања
културе и културног наслеђа, снимања рекламних
спотова и других сличних скупова и манифестација,
могу се постављати током целе године, а најдуже на
период од седам дана, и то на шеталишту од зграде
"Циврић" до зграде Градске управе или на другим
локацијама, које се одређују у складу са одредбама
ове Одлуке.
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Апарати
Члан 50
Апаратима, у смислу ове Одлуке, сматрају се
апарати за продају кокица, кестења, кикирикија и
других сличних производа.
Одобрење за постављање
Члан 51
Простор
и
локације
за
постављање
привремених објеката, као и време за које се
постављају привремени објекти из чл. 49 и 50 ове
одлуке, одређује Градско веће, на предлог
организационе јединице Градске управе надлежна
за послове комунале делатности.
Доделу локација за постављање привремених
објеката спроводи Комисија, коју образује Градско
веће.
Начин и поступак доделе локације уређује се
Пословником Комисије.
Постављање привремених објеката одобрава
се решењем организационе јединице Градске
управе надлежна за послове комуналне делатности.
У поступку прибављања одобрења из става 4.
овог члана, лице којем је додељена локација за
постављање привременог објекта доставља доказ о
уплати локалне комуналне таксе.
Одобрење за постављање привремених
објеката престаје да важи под условима прописаним
одредбама чл. 48. ове одлуке.
IV НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 52
Лице коме је дата у закуп локација и
одобрено постављање привременог објекта на
локацији (у даљем тексту: корисник), дужно је да:
1) привремени објекат поставља и користи у
складу са одобрењем;
2) привремени објекат одржава у уредном
стању;
3) постављањем привременог објекта и
његовим коришћењем не оштећује површину коју
користи и исту уредно одржава, а по уклањању
привременог објекта површину врати у првобитно
стање;
4) уклони привремени објекат по престанку
важења одобрења за постављање и површину на
коју се објекат налази доведе у првобитно стање;
5) да испуњава друге обавезе утврђене
уговором о закупу локације, односно одобрењем за
постављање привременог објекта.
Члан 53
Забрањено је:
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1) постављање привременог објекта без
одобрења за постављање и решења организационе
јединице Градске управе належне за послове
локалне пореске администрације;
2) постављање привременог објекта противно
одобрењу за постављање;
3) постављање привременог објекта на
локацији која није предвиђена прпграмом
постављања;
4) вршити замену одобреног и постављеног
привременог
објекта
другим
привременим
објектом, односно другим типом објекта, без
одобрења организационе јединице Градске управе
надлежна за послове комуналне делатности;
5) вршити промену намене привременог
објекта, без одобрења организационе јединице
Градске управе надлежна за послове комуналне
делатности;
6) преношење права коришћења локације,
односно привременог објекта другом лицу, односно
издавање у подзакуп локације или привременог
објекта другом лицу (у даљем тексту: неовлашћени
корисник).
Члан 54
Привремени објекат се уклања:
1) ако се привремени објекат поставља или
користи без одобрења и решења организационе
јединице Градске управе надлежне за послове
локалне пореске администрације;
2) ако се привремени објекат постави или
користи супротно издатом одобрењу;
3) ако је привремени објекат постављен на јавној
површини на којој је забрањено постављање
привремених објеката, у складу са одредбама ове
одлуке;
4) ако се промени неки од услова утврђен планом
постављања, а корисник им се не прилагоди у
остављеном року;
5) ако постављени привремени објекат користи
неовлашћено лице;
6) ако привремени објекат не почне да се користи
у року од 60 дана од дана издавања одобрења за
постављање привременог објекта;
7) ако се у привременом објекту делатност не
обавља дуже од 60 дана;
8) ако је то неопходно због измене услова и
начина коришћења јавне површине на којој је
постављен привремени објекат;
9) ако је то неопходно због измене режима
саобраћаја;
10) ако се приступи привођењу намени
неизграђеног грађевинског земљишта;
11) у другим случајевима у којима престаје
одобрење за постављање привремених објеката.
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V ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА
ДРУГИ НАЧИН
Заузимање ради обезбеђења градилишта
Члан 55
Јавна површина се може привремено заузети
и ради обезбеђења градилишта или постављања
градилишних
скела
у
циљу
изградње,
реконструкције или одржавања грађевинских
објеката, на основу решења организационе јединице
Градске управе надлежне за комуналну делатност.
Ради прибављања решења из става 1. овог
члана, уз захтев је потребно приложити:
- решење о грађевинској дозволи (код
изградње, доградње и реконструкције), решење
којим се одобрава извођење радова на
инвестиционом одржавању објекта, уклањању
препрека за особе са инвалидитетом, адаптацији,
санацији и промени намене објекта без извођења
грађевинских радова;
- шему организације или скицу заузимања са
планираном површином заузете јавне површине;
- по потреби и другу документацију.
Решење из става 1.овог члана обавезно
садржи обавезу лица коме је издато да по престанку
заузимања јавне површине исту доведе у првобитно
стање.
Заузимање ради депоновања грађевинског материјала и др.
Члан 56
Јавна површина се може привремено заузети
и ради депоновања грађевинског материјала, огрева
и других сличних предмета и ствари, под условом
да подносилац захтева нема могућности да исте
смести у оквиру своје парцеле.
Решење из става 1 овог члана обавезно
садржи обавезу лица коме је издато, да по
престанку заузимања јавне површине исту доведе у
првобитно стање.
Члан 57
Забрањено је користити улицу, трг и другу
јавну површину у сврху продаје робе или у сврху
вршења других делатности изван продајног објекта
(продавница или привремених објеката и сл.), осим
у случајевима када је то дозвољено законом или
другим прописима Града.
Забрањено је на површинама јавне намене и
на површинама у јавном коришћењу постављати,
причвршћивати, анкерисати и смештати објекте као
што су дашчаре, гараже (осима гаража којим
управља
ЈКП
„Паркинг
сервис“
Врање),настрешнице оставе и слично.
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VI НАДЗОР
Члан 58
Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши организационе јединице Градске управе
надлежне за послове комуналне делатности и
грађевинског земљишта.
Инспекцијски надзор врши Комунална
инспекција у сарадњи са другим инспекцијама у
оквиру овлашћења утврђених законом и другим
прописима којима се уређује инспекцијски надзор.
Комунално-полицијски
надзор
врши
Комунална полиција.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални
инспектор налаже уклањање привремених објеката
у случајевима утврђеним овом одлуком, издаје
прекршајни налог за прекршаје утврђене овом
одлуком и предузима друге мере у складу са
овлашћењима утврђеним законом и другим
пратећим
прописима
којима
се
уређује
инспекцијски надзор.
Комунални полицајац, поред овлашћења
утврђених законом, овлашћен је и да:
1) издаје прекршајни налог за прекршаје утврђене
овом одлуком;
2) подноси пријаву надлежном органу за учињено
кривично дело; и
3) обавести други надлежан орган да предузме
мере из своје надлежности.
Члан 59
Уколико
власник,
односно
корисник
привременог објекта не поступи по налогу
комуналног инспектора и не уклони привремени
објекат, комунални инспектор ће наложити да се
привремени објекат уклони о трошку корисника,
преко другог лица, на место које је одређено за те
намене.
Уколико власник, односно корисник објекта
не преузме уклоњени објекат у року од 90 дана од
дана принудног уклањања, исти се може продати
путем јавног надметања.
Средства остварена од продаје користе се за
подмирење трошкова уклањања и чувања.
Уколико средства остварена од продаје нису
довољна за подмирење трошкова из става 3. овог
члана, наплаћују се од власника, односно корисника
привременог објекта по ценовнику јавног
предузећа, односно другог привредног субјекта које
је извршило уклањање привременог објекта.
Прекршајни налог
Члан 60
Комунални инспектор, односно комунални
полицајац ће издати прекршајни налог уколико је
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прекршај из његове надлежности открио на један од
следећих начина:
1)
непосредним
опажањем
приликом
контроле, надзора и прегледа, као и увидом у
службену евиденцију надлежног органа;
2) увидом у податке који су добијени уз помоћ
уређаја за надзор или мерење;
3) приликом инспекцијског или другог
надзора прегледом документације, просторија и
робе, или на други законом прописан начин.
Прекршајни налог се издаје у писаној форми,
са садржајем прописаним законом.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и
две копије. Оригинал се уручује лицу против кога
се издаје прекршајни налог, а копију задржава
орган који је издао прекршајни налог.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу
за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту
откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
Ако је лице за кога се сматра да је учинило
прекршај одсутно и када околности откривања или
природа прекршаја то захтевају, достављање
прекршајног налога ће се извршити путем поште
или доставне службе, у складу са одредбама о
достављању из закона којим се уређује општи
управни поступак.
Ако присутно лице против кога се издаје
прекршајни налог одбије да прими налог,
комунални
инспектор,
односно
комунални
полицајац ће га упозорити на последице одбијања
пријема, унети у налог забелешку о одбијању
пријема, дан и час када је пријем одбијен, чиме се
сматра да је прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог
прихвата одговорност за прекршај плаћањем
половине изречене казне у року од осам дана од
дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа
плаћања друге половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни
налог у року од осам дана од дана пријема
прекршајног налога не плати изречену казну или не
поднесе захтев за судско одлучивање о издатом
прекршајном налогу, сматраће се да је прихватио
одговорност пропуштањем, а прекршајни налог
постаће коначан и извршан.
Прекршајни
налог
са
констатацијом
коначности и забелешком да новчана казна није
плаћена, доставља се прекршајном суду да изречену
новчану казну унесе у регистар и спроведе поступак
извршења у складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог
може прихватити прекршајну одговорност за
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прекршај и након истека рока од осам дана од дана
пријема прекршајног налога ако пре поступка
извршења добровољно плати целокупан износ
изречене новчане казне.
Обавеза омогућавања надзора
Члан 61
Корисник је дужан да лицу овлашћеном за
вршење надзора омогући приступ и преглед
привременог
објекта,
дозволи
увид
у
документацију, достави тражене податке и поступа
по другим налозима комуналног инспектора,
односно комуналног полицајца.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62
Новчаном казном од 150.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице, ако:
1) привремени објекат поставља противно чл.
3.ст. 1.тач) 4, 5 и 6;
2) привремени објекат поставља на површинама
на
којима
је
забрањено
постављање
привремених објеката (чл. 4.ст.1);
3) привремени објекат поставља противно чл.
4.ст.2;
4) киоск
поставља
противно
прописаној
површини и изгледу (чл. 7);
5) билборд поставља противно чл. 8.ст. 2;
6) билборд осветљава на начин противан чл.
8.ст.3;
7) спортски објекат поставља противно изгледу из
чл. 9;
8) баште поставља противно чл. 29;
9) поступа противно чл. 30;
10) постављње баште у близини дрвета, садница,
живе ограде, рондоле, жардињере и другог
објекта зеленика поставља противно чл. 31.ст.
1. и 2;
11) тенде-сенило поставља противно чл. 31. ст. 3 и
4;
12) у оквиру башти врши градњу зидова,
бетонирање подних платоа, постављање шанка,
роштиља и печењара (чл.32.ст.1);
13) приликом постављања баште мења и оштећује
постојећу подлогу (чл. 32.ст.2);
14) башту отвореног типа користи противно чл.
33.ст.1;
15) башту отвореног типа поставља са елементима
противно чл. 33.ст.2;
16) башту отвореног типа на потезу од зграде
„Циврић“ до зграде Градске управе поставља
противно чл. 34;
17) башту затвореног типа користи противно чл.
35.ст.1;
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18) башту затвореног типа поставља противно чл.
35.ст.2;
19) поступа противно чл. 36;
20) тенду поставља противно чл. 37;
21) рекламне паное поставља противно чл. 38;
22) тезге поставља противно чл. 39;
23) рингишпил, луна паркове и сл.објекте поставља
противно чл. 40.ст.2;
24) расхладне уређаје и друге мање покретне
објекте за продају прехрамбених производа
поставља противно чл. 41;
25) поставља привремене објекте противно чл.
42.ст.3;
26) пулт тезге за продају робе поставља противно
чл. 49;
27) поступа противно чл. 52;
28) поступа противно чл. 53;
29) заузеће јавне површине врши противно чл. 55 и
56;
30) поступа противно чл. 57.
Новчаном казном од 20.000,00 динара, за
прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 75.000,00 динара, за
прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник.
Новчаном казном од 15.000,00 динара, за
прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко
лице.
Члан 63
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним налозима Комуналне инспекције,
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-74334184340, са позивом на број модела 97 47 114 „Приходи
од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом Скупштине
града“, код Управе за јавна плаћања у Врању.
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним налозима Комуналне полиције,
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-74334284347, са позивом на број модела 97 47 114 „Приходи
од новчаних казни за прекршаје по прекршајном
налогу“, код Управе за јавна плаћања у Врању.
Средства од новчаних казни из става 1 и 2
овог члана приход су буџета Града.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64
Програм постављања привремених објеката
донеће се најкасније у року од 30
дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 65
Поступци за прибављање одобрења за
постављање привремених објеката, покренути по
прописима који су важили до ступања на снагу ове
одлуке, спровешће се по одредбама ове одлуке.
Члан 66
Власници, односно држаоци привремених
објеката, који су до ступања на снагу ове одлуке
постављени без одобрења надлежног органа, дужни
су да до доношења и реализације Програма
постављања привремених објеката, плаћају накнаду
за коришћење јавне површине, у складу са
посебним прописима Града.
Члан 67
Локације на којима су постављени објекти
који немају карактер привремених објеката у складу
са законом и овом одлуком, реализовати у складу са
условима из Програма постављања привремених
објеката најкасније у року од 36 месеца од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Власници, односно држаоци објеката из
става 1.овог члана дужни да за време коришћења
тих локација, односно јавне површине плаћају
накнаду, у складу са посебним прописима Града.
Члан 68
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на територији
града Врања ("Службени гласник града Врања",
број ("Службени гласник града Врања", број 8/17,
21/18 и 39/18).
Члан 69
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Врања".
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
одине, број: 353-203/2019-10
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
253.
На основу члана 27. став 10, члана 28. став
2. и члана 36. став 6. Закона о јавној својини
(„Службени ласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 2.став 1, 2 и 4, члана 19, члана 20 и
члана 21 Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и
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прикупљања писмених понуда (“Службени гласник
РС”бр. 16/2018), члана 4, члана 5, члана 6, члана 9 и
члана 9а Одлуке о прибављању, располагању, и
коришћењу и управљању стварима у јавној својини
града Врања („Сл. Гласник града Врања, број“
10/2014 и 2/2019) и члана 33. став 1. тачка 29.
Статута града Врања („Службени гласник Града
Врања“, број 37/18),а по претходно прибављеној
сагласности градског правобраниоца, број: 32/19 од
11.04.2019.године, Скупштина града Врања, на
седници одржаној дана 24.04.2019.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
СТАНОВА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ВРАЊА
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак отуђења
станова из јавне својине Града Врања, јавним
надметањем, и то
• Стан број 5, у ул. Милентија Поповића на
кп.бр.7805/39, уписане у лист непокретности
број 14976 КО Врање 1, површине 30м2.
• Стан број 20, у ул. Милентија Поповића на
кп.бр.7805/39, уписане у лист непокретности
број 14976 КО Врање 1, површине 30м2.
Члан 2.
Почетна цена отуђења станова из јавне
својине града Врања износи 65.181,53 дин/м2,
према Записнику о процени тржишне вредности
непокретности Министарства финансија, Пореске
управе-Филијале
Врање,
број:
114-464-0800022/2019 од 08.априла 2019.године.
Висина депозита износи 20% од почетне
цене стана који се лицитира.
Члан 3.
Стан се отуђује у виђеном стању.
Члан 4.
Поступак отуђења станова у јавној својини
Града Врања јавним надметањем спровешће
Комисија за прибављање станова у јавну својину
Града Врања, односно отуђење станова из јавне
својине Града ( у даљем тексту: Комисија).
Комисија
спроводи
поступак
јавног
надметања на начин и под условима утврђеним
уредбом којом се уређују услови прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда и другим прописима којима се
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уређује отуђење непокретности, односно станова из
јавне својине Града Врања.
Члан 5.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, на основу правоснажне одлуке
Комисије, Скупштина Града, на предлог Градског
већа, доноси одлуку о отуђењу станова из члана
1.ове одлуке из јавне својине Града Врања.
Члан 6.
Уговор о отуђењу станова из јавне својине
Града, у име Града, закључује Градоначелник.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Врање“
СКУПШТИНА
ГРАДА
ВРАЊА,
дана
24.04.2019.године, број: 360-49/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
254.
На основу члана 20. став 1. тач. 15) и члана
66. став 1. и 3. Закона о локалној самоупрви
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 6, 7, 15, 19, 20,
21,53, 54, 55 57, 58, 65, 66, 67, 69 и 70 Закона о
добробити животиња („Службени гласник РС“, број
41/09) и члана 33. став 1. тач. 48) Статута града
Врања („Службени гласник града Врања“, број
37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној 24.04.2019.године, донела је
О Д Л У К У
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ВРАЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Одлуке
Члан 1
Овом одлуком уређују се услови и начин,
место и простор за држање домаћих животиња и
кућних љубимаца у некомерцијалне сврхе на
територији града Врања ( у даљем тексту: град),
организовање зоохигијенске службе, обезбеђивање
прихватилишта за напуштене животиње и друга
питања од значаја за држање и заштиту добробити
животиња.
Појам држања животиња
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Члан 2
Под држањем животиња, у смислу закона и
ове одлуке, сматра се чување, нега и брига о
животињама, осим репродукције.
Власник, односно држалац животиња
Члан 3
Власник, односно држалац животиње, у
смислу ове одлуке, јестe физичко лице које има
право држања животиње и које је одговорно за
живот, заштиту здравља и добробит животиње, у
складу са законом којим се уређује добробит
животиња и овом одлуком.
Власник, односно држалац животиње не
може бити лице млађе од 18 година.
Ако лице из става 2.овог члана поседује
животињу, власником, односно држаоцем животиње
сматра се његов родитељ или старатељ.
Појам домаће животиње
Члан 4
Под домаћом животињом, у смислу закона и
ове одлуке, сматра се животиња коју је човек
одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне
бриге човека.
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2) обезбеди заштиту животиње од штетног
утицаја временских прилика, као и од природних
непријатеља;
3) обезбеди одвојено држање животиње које
узнемирују једна другу или представљају опасност
за друге животиње и људе;
4) обезбеди одвојено држање болесних,
повређених и изнемоглих животиња;
5) благовремено обезбеди помоћ ветеринара
ако је животиња оболела, као и збрињавање
болесне, повређене и изнемогле животиње.
Власник, односно држалац животиње
одговоран је за здравље и добробит животиње и
мора предузимати све неопходне мере како би
обезбедио да се животињи не наноси непотребан
бол, патња, страх и стрес, односно повреда.
Члан 8
Власник, односно држалац животиње дужан
је да примењује мере ради заштите животне средине
од штетних утицаја повезаних са држањем
животиње и да редовно одржава хигијену објекта,
односно простора у којем борави, односно држи
домаћа животиња.
III ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Појам кућних љубимаца
Члан 5
Под кућним љубимцем, у смислу закона и
ове одлуке, сматра се свака животиња која се држи
ради дружења.
Родна неутралност израза
Члан 6
Сви појмови у овој одлуци употребљени у
мушком граматичком роду подразумевају мушки и
женски природни род.
II ОПШТА ЗАШТИТА ДОБРОБИТИ
ЖИВОТИЊА
Заштита добробити животиња
Члан 7
Власник, односно држалац животиње је
дужан да:
1) према животињи поступа са пажњом
доброг домаћина и да обезбеди одговарајући и
сигуран смештај животиње, хигијену, довољно
простора, слободу кретања, храну и воду која
одговара врсти, раси, полу, старости, као и
физичким и биолошким специфичностима и
особинама и потребама у понашању и здравственом
стању животиње;

Врсте домаћих животиња
Члан 9
Домаће животиње у смислу ове одлуке јесу:
копитари, папкари, кунићи, живина, голубови и
пчеле.
Место, простор и услови за држање домаћих
животиња
Члан 10
Место, у смислу ове одлуке, јесте део
подручја града, односно градске општине, насељено
место, део једне или више улица у којима се могу
држати животиње, у зависности од врсте домаће
животиње.
Простор, у смислу ове одлуке, јесте:
двориште породичне куће, заједничко двориште
породичне кућа, заједно двориште са већим бројем
породичних кућа, стан у стамбеној згради, кров и
таван стамбене зграде, у којима се могу држати
домаће животиње, у зависности од врсте домаће
животиње.
У заједничком дворишту породичне куће и у
заједничком дворишту са више породичних кућа,
домаће животиње се могу држати уз сагласност
свих корисника заједничког дворишта.
Домаће животиње се могу држати у броју и
на начин којим се обезбеђује њихова добробит, под
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условим да се не угрожавају и не узнемиравају
људи и околина.
Места за држање домаћих животиња
Члан. 11
Домаће животиње могу да се држе, и то:
1) копитари, папкари, расна живина, кунићи и
пчеле -на одређеном подручју града (градске
општине Врање и градске општине Врањска
Бања), утврђеном овом одлуком;
2) украсна живина и голуби- на целој територији
града;
Члан 12
Забрањено је држање домаћих животиња из
члана 11. тач. 1) ове одлуке и то:
1. На подручју градске општине Врање:
На потезу од Белог моста - улицом Милана
Топлице до раскрснице са улицом Кајмакчаланска,
улицом Кајмакчаланска до улице Светозара
Милетића, улицом Светозара Милетића до
раскрснице са улицом Хиландарска, улицом
Хиландарска до улице Прибојска, улицом
Прибојска до улице Петра Лековића, улицом Петра
Лековића до улице Опленачка, улицом Опленачка
до улице Вере Јоцић, улицом Вере Јоцић до раскрснице са улицом Страхињића Бана, улицом Бранка
Голубовића до улице др Љубише Манића, улицом
др Љубише Манића до улице Драгија Стефановића
Скакавца, улицом Драгија Стефановића Скакавца
до раскрснице са улицом Бранка Голубовића, улицом Бранка Голубовића до улице Верице Бараћ,
улицом Верице Бараћ (крак према Маричкој), објекти са леве и десне стране, до раскрснице са улицом
Маричка, улицом Маричка до улице Прохора
Пчињског, улицом Прохора Пчињског до улице
Албанске споменице, Улицом Албанске споменице
до улице Ситничка, улицом Ситничка до улице
Омладинских бригада, улицом Омладинских
бригада до државног пута I реда бр.1 (постојећи
аутопут Е75). У наставку постојећим аутопутем до
петље југ (улица Партизански пут), улицом
Партизански пут до улице Седам секретара СКОЈ-а,
улицом Седам секретара СКОЈ-а до улице Пане
Ђукић, улицом Пане Ђукић до раскрснице са
улицом Октобарске револуције, улицом Октобарксе
револуције до раскрснице са улицом Пролетерске
бригаде. У наставку улицом Драгачевска до улице
Марка Миљанова, улицом Марка Миљанова до
раскрснице са улицом Будислава Шошкића, улицом
Будислава Шошкића до раскрснице са улицом
Рударска, улицом Рударска до улице Радних
бригада, улицом Радних бригада до раскрснице са
улицом Косовска. У наставку улицом Блажа
Јовановића до улице Благоја Паровића, улицом
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Благоја Паровића до улице Фрушкогорска, улицом
Фрушкогорска до улице Шпанских бораца, улицом
Шпанских бораца до раскрснице са улицом
Цетињска, улицом Цетињска до раскрснице са
улицом Васе Смајевић. У наставку улицом Хаџи
Проданова до улице Славише Вајнер Чиче, улицом
Славише Вајнер Чиче до улице Зеленгорска, улицом
Зеленгорска до почетне тачке - Бели мост.
2. На подручју градске општине Врањска
Бања:
На потезу од раскрсница улица Радничка и 7.
јули, даље улицом 7. јули до улице Краља Петра I
ослободиоца, целом дужином улице Краља Петра I
ослободиоца до улице Партизански пут, улицом
Партизански пут до краја старог базена, десном
обалом реке Бањштице до мале бране, потеза званог
"Државно" до улице Балканска, улицом Балканском
до улице Бора Станковић, улицом Боре Станковић
до улице Доситејева, улицом Доситејева до улице
Партизанска, улицом Партизанска до раскрснице са
улицом Радничка, улицом Радничка до почетне
тачке - раскрсница улица Радничка и 7. Јули.
Члан 13
Дозвољено је држање домаћих животиња из
члана 10.став 1.ове одлуке и то:
1. На подручју градске општине Врање, ван
граница подручја из члана 12. став 1. тач. 1. ове
одлуке и у осталим насељеним местима (сеоским)
на подручју градске општине Врање.
2. На подручју градске општине Врањска
Бања, ван граница подручја из члана 12. став 1. тач.
2. ове одлуке и у осталим насељеним местима
(сеоским) на подручју градске општине Врањска
Бања.
Простор и услови за држање домаћих животиња
1. Копитари и папкари
Члан 14
Копитари у смислу ове одлуке јесу: коњи,
магарци, мазге и муле.
Папкари у смислу ове одлуке јесу: говеда,
овце, козе и свиње.
Копитари и папкари се могу држати у
посебним објектима у дворишту породичне
куће,заједничком дворишту породичне куће и
заједничком дворишту са више породичних кућа.
Објекти из става 3.овог члана морају бити
удаљени најмање 15 метара од најближег суседног
стамбеног, односно пословног објекта и најмање 20
метара од бунара и другог објекта за снабдевање
водом, с тим да се обезбеди одвођење течне
нечистоће и отпадних вода цевима до прихватног
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базена и одлагање чврстог стајског отпада на
ђубриште.
Прихватни базен или ђубриште мора бити
урађен тако да не дозвољава отицање нечистоће и
загађивање околине и удаљен најмање 20 метара од
суседног стамбеног или пословног објекта, бунара,
односно живог извора воде и то само на нижој коти.
2.Живина
Члан 15
Економска раса живине може се држати у
дворишту породичне куће, заједничком дворишту
породичне куће и заједничком дворишту са већим
бројем породичних кућа.
Под економском расом живине, у смислу ове
одлуке, сматрају се расе за производњу јаја и меса.
Живина из става 1.овог члана може се
држати у живинарнику или ограђеном простору
који спречава неконтролисани излазак живине.
Објекат, односно ограђени простор из става
3.овог члана мора бити удаљен најмање 15 м од
најближег суседног стамбеног или пословног
објекта.
Украсна живина може се држати искључиво
у жичаним кавезима или у помоћном објекту у
дворишту породичне куће, заједничком дворишту
породичне куће и заједничком дворишту са већим
бројем породичних кућа, удаљеном најмање 15
метара од суседног стамбеног или пословног
објекта.
Под украсном расом живине, у смислу ове
одлуке, сматрају се крупна, средња и патуљаста
живина, фазани, паунови, пловуше, гуске и
препелице.
Украсна живина мора бити алкирана, према
посебном пропису.
3.Кунићи
Члан 16
Кунићи се могу држати у дворишту
породичне куће, заједничком дворишту породичне
куће, заједничком дворишту са већим бројем
породичних кућа, у затвореном или отвореном
простору (кавезу).
Објекти из става 1.овог члана мора бити
удаљен најмање 15м од најближег стамбеног,
односно пословног објекта и најмање 20 метара од
бунара и другог објекта за снабдевање водом.
Кунићи морају бити тетовирани са
родовником, у складу са посебним прописом.
4.Голубови
Члан 17
Голубовима, у смислу ове одлуке, сматрају
се голубови писмоноше, голубови високолетачи и
украсни голубови.
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Голубови се могу држати:
1) на крову или тавану у стамбеној згради, у
посебно ограђеном простору, уз претходно
прибављену сагласност власика, корисника,
односно закупаца станова и посебних делова
стамбене зграде, у складу са законом којим се
уређује становање;
2) на тавану или тераси у породичној кући, у
посебно ограђеном простору;
3) у дворишту породичне куће, заједничком
дворишту породичне куће, заједничком дворишту
са више породичних кућа, у посебно ограђеном
простору, удаљеном најмање 10 м од суседног
стамбеног или пословног објекта.
5. Пчеле
Члан 18
Држање пчела, односно поставање кошница
дозвољено је на отвореном простору, у насељеном
месту и ван насељеног места.
У насељеном месту, пчелињак мора бити
удаљен најмање 15 метара од најближих стамбених
и пословних објеката и јавних и осталих путева, као
и објеката у којима се држе домаће животиње.
Ван насељеног места, пчелињак мора бити
удаљен најмање 10 м од јавних и осталих путева, с
тим што кошнице морају бити окренуте на супротну
страну од стране пута.
Пчелињаци се могу постављати и на
пољопривредном земљишту, удаљене најмање 15
метара од парцеле суседних власника на којима се
узгајају ратарске и остале културе.
На пчелињаку се мора поставити табла са
подацима о власнику.
Ради коришћења пчелиње паше, одгајивач
пчела може пчелињак пресељавати са сталног места
на друго место држања.
IV ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Врсте кућних љубимаца
Члан 19
Кућни љубимци, у смислу ове одлуке, јесу:
пси и мачке, украсне птице, мали глодари,
тераријумске, акваријумске, егзотичне и друге
животиње које се држе за дружење, рекреацију,
заштиту и помоћ човеку.
Под егзотичном животињом, у смислу закона
и ове одлуке, сматра се дивља животиња која није
аутохтона на територији Републике Србије.
Обавезе власника, односно држаоца кућних
љубимаца
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Члан 20
Власник, односно држалац кућног љубимца
дужан је правилним држањем и другим мерама и
средствима спречи да кућни љубимци узнемиравају
и угрозе људе и околину.
Кућни
љубимци
обележавају
се
и
евидентирају у складу са законом којим се уређује
ветеринарство.
Власник или држалац паса и мачака дужан је
да редовно вакцинише пса или мачку, у скалду са
законом којим се уређује ветеринарство.
Власник или држалац паса дужан је да пса
старијег од 3 месеца пријави надлежној ветеринарској служби ради регистрације.
Ако власник, односно држалац кућног љубимца није у могућности да се даље брине о њима,
дужан је да им обезбеди одговарајући смештај.
1.Пси и мачке
Место за држање паса и мачака
Члан 21
Пси и мачке се могу држати на целој
територији града.
Простор и услови за држање паса и мачака
Члан 22
Пси и мачке могу се држати у стану стамбене
зграде, у дворишту породичне куће, заједничком
дворишту породичне куће и у заједничком
дворишту са више породичних кућа.
У заједничком дворишту породичне куће и у
заједничком дворишту са више породичних кућа,
пси и мачке се могу држати уз сагласност свих
корисника заједничког дворишта.
Забрањено је држање паса и мачака и
остављање истих без надзора власника, односно
држаоца, на балкону и тераси породичне куће, као и
на балкону, тераси и лођи која припада стану
стамбене зграде.
Забрањено је држање паса и мачака у
подрумима и заједничким просторијама стамбене
зграде и у дворишту стамбене зграде.
Члан 23
Дозвољено је увођење паса и мачака у лифт
стамбене зграде уколико је празан, односно уколико
га истовремено не користе станари или други људи.
Изузетно од става 1.овог члана, особе са
инвалидитетом могу уводити псе водиче у лифт
стамбене зграде и исти користити истовремено са
станарима и другим људима.
Члан 24
У стану стамбене зграде могу се држати
највише два пса или две мачке, или један пас и једна
мачка.

Број -11- Страна-1053

Подмладак животиње из става 1.овог члана
може се држати најдуже до четири месеци старости.
Члан 25
У дворишту породичне куће, у заједничком
дворишту породичне куће или у заједничком
дворишту са већим бројем породичних кућа, у
насељеном месту Врање и насељеном месту
Врањска Бања, могу се држати највише три пса или
три мачке, у посебном објекту, односно ограђеном
простору.
Изузетно,
у
заједничком
дворишту
породичне куће и у заједничком дворишту са већим
бројем породичних кућа, може се држати и већи
број паса и мачака од броја утврђеног у ставу 1,овог
члана, и то у зависности од броја сувласника,
односно власника породичних кућа, тако што би
сваком сувласнику породичне куће, односно
власнику породичне куће припало право да држи по
једног пса или једну мачку, под условима
прописаним овом одлуком.
У индивидуалним двориштима породичних
кућа у низу, сваком власнику породичне куће
припада право да држи по једног пса или мачку, под
условима прописаним овом одлуком.
Објекат, односно простор из става 1.овог
члана мора бити удаљен најмање три метра од
суседног стамбеног, односно пословног објекта.
Подмладак животиње из става 1. овог члана
може се држати најдуже до четири месеци старости.
Члан 26
У дворишту породичне куће, заједничком
дворишту породичне куће и у
заједничком
дворишту са већим бројем породичних кућа у
осталим насељеним местима (сеоска) на подручју
града, пси и мачке се могу држати у броју већем од
броја одређеног у члану 25. ове одлуке, у посебном
објекту, односно ограђеном простору, под условом
да се њиховим држањем не угрожавају и не
узнемиравају људи и околина.
Објекат, односно простор из става 1.овог
члана мора бити удаљен најмање три метра од
суседног стамбеног, односно пословног објекта.
Члан 27
Пас који се држи у дворишту породичне куће
не мора бити везан, под условом да ограда висином
и чврстином онемогућава пса да изађе из дворишта
и обезбеђује сигурност пролазника.
У заједничком дворишту породичне куће и
дворишту са већим бројем породичних кућа пас се
држи у ограђеном простору, тако да не постоји
могућност да напусти простор или да на други
начин угрози или узнемири суседе и пролазнике.
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Изузетно од става 2.овог члана, пас не мора
бити везан, под условом из става 1.овог члана и
уколико постоји сагласност свих корисника
заједничког дворишта.
Власник, односно држалац пса не сме држати
пса стално везаног на ланцу или на други сличан
начин везаног, осим ако је везан на продужену
водилицу.
Члан 28
Улазна капија дворишта породичне куће,
заједничког дворишта породичне куће и заједничког
дворишта са већим бројем породичних кућа у коме
се држи пас, мора бити видно означена таблом и
натписом који указује на присуство пса.
Држање паса који могу представљати
опасност за околину
Члан 29
Пси који се држе као кућни љубимци, а могу
представљати опасност за околину ( у даљем тексту:
опасан пас) држе се у складу са прописом којим се
уређује начин држања паса који могу представљати
опасност за околину.
Опасан пас из става 1. овог члана јесте било
која јединка те врсте, изузев службеног пса, која је:
1)без очигледног повода напала човека и
нанела му телесне повреде или смрт;
2) без очигледног повода напала другог пса и
нанела му телесне повреде или смрт;
3) узгајана, односно дресирана за борбе паса
или нађена у организованој борби са другим псом;
4) намењена за чување имовине или као
телесни чувар;
5) расе бул теријер, стафорд теријер,
амерички стафорд теријер и мини бул теријер или
мешанац тих раса.
Члан 30
Власник опасног пса не сме пса уступити
другом лицу на чување и привремени смештај, осим
у циљу обезбеђивања лечења пса од стране
ветеринара.
Власник опасног пса мора да обезбди да тај
пас, без обзира на његову старост, буде обележен
микрочипом, у складу са посебним прописом.
Власник опасног пса мора пса да држи у
простору, односно објекту који је одговарајуће
величине и из кога пас не може да побегне.
На улазу у простор, односно објекат у коме
се држи опасан пас мора да буде видљиво истакнуто
упозорење : „ОПАСАН ПАС“.
Улаз у простор или објекат у коме се држи
опасан пас мора се држати под кључем.
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Извођење кућних љубимаца на површине јавне
намене и површине у јавном коришћњу
Члан 31
Површина јавне намене, у смислу ове одлуке,
јесте простор одређен планским документом за
уређење или изградњу објеката јавне намене или
јавних површина за које је предвиђено утврђивање
јавног интереса у складу са посебним законом
(улице, тргови, паркови и др.).
Површина у јавном коришћењу, у смислу ове
одлуке, јесте простор који планским документом
није одређен као површина јавне намене, а доступан
је већем броју грађана.
Члан 32
На површине јавне намене и површине у
јавном коришћењу ( у даљем тексту: јавне
површине) могу се изводити пси који су
вакцинисани против беснила и трајно обележени у
складу са законом којим се уређује ветеринарство.
На јавне површине могу се изводи мачке које
су вакцинисане против беснила у складу са законом
којим се уређује ветеринарство.
Члан 33
Власник, односно држалац или лице које
изводи пса на јавну површину, дужан је да пса
изводи на поводнику који не сме бити дужи од два
метра.
Власник, односно држалац пса дужан је да
опасне псе из члана 29.ове одлуке и псе који имају
забележену историју уједа изводи на поводнику и са
заштитном корпом.
Власник, односно држалац или лице које
изводи пса, сноси пуну одговорност за његово
понашање на јавној површини.
Члан 34
Опасне псе могу да изводе само пунолетна
лица.
Приликом извођења опасног пса на јавну
површину, власник, односно држалац или лице које
изводи пса дужно је да са собом носи потврду за
пса, издату у складу са посебним прописом.
Члан 35
Пас се може пуштати са поводника да се
слободно креће само у парку и на другој јавној
зеленој површини, и то:
1) у времену од 22.00 сата до 09.00 сати
следећег дана, у периоду летњег рачунања времена,
односно у времену од 20.00 сати до 10.00 сати
следећег дана, у периоду зимског рачунања
времена;
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2) у непосредној близини школа, временски
период из става 1.тач. 1) овог члана ограничава се
до 07.30 сати следећег дана, без обзира на период
рачунања времена, осим за време школског
распуста и нерадних дана.
Став 1.овог члана не односи се на опасне псе.
Забрањено је пуштати пса са поводника да се
слободно креће у делу парка и друге јавне зелене
површине, у којем се налази уређено дечије
игралиште, као и у делу под цветним засадом.
Члан 36
Јавно комунално предузеће „Комрад“ Врање
( у даљем тексту: јавно комунално предузеће), којем
је Град поверио обављање комуналне делатности
уређења и одржавања јавних зелених површина, по
претходно прибављеној сагласности организационе
јединице Градске управе надлежне за комуналну
делатност, одређује јавну зелену површину на којој
се пси могу изводити, односно слободно кретати у
смислу члана 35 ове одлуке.
Јавно комунално предузеће је дужно да у
парку и другој јавној зеленој површини постави
видне ознаке на којима је назначено у ком
временском периоду и у којим деловима је
забрањено слободно кретање паса, односно на којим
јавним зеленим површинама је забрањено извођење
паса.
Члан 37
У парку и на другој јавној зеленој површини
може се одредити површина за неограничено
слободно кретање паса ( у даљем тексту: „парк за
псе“).
Опасни пси се могу уводити у парк за псе и
пуштати са поводника да се слободно крећу, са
заштитном корпом на њушци.
Јавно комунално предузеће одређује и
уређује парк за псе, по претходно прибављеној
сагласности организационе јединице Градске
управе надлежне за комуналну делатност.
Члан 38
Уколико пас или мачка, приликом извођења,
на било који начин испрља јавну површину или
заједничке просторије и делове стамбене зграде,
власник, односно држалац или лице које изводи пса
или мачку, дужан је да испрљану површину без
одлагања очисти.
Увођење паса и мачака у јавне и друге објекте
Члан 39
Забрањено је уводити псе и мачке у:
1) објекте државних органа и локалне
самоуправе;
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2) објекте и просторије у области образовања,
социјалне, здравствене заштите, културе,
спорта, туризма и угоститељства и друге
јавне објекте за здравствену заштиту
грађана;
3) верске објекте.
Власници, односно корисници осталих
објеката у јавном коришћењу истичу на видном
месту обавештење о слободном увођењу, односно
забрани увођења паса и мачака у објекат.
У објекте из става 2. овог члана, пси се могу
уводити само на кратком поводцу, а власник,
односно држалац или лице које уводи пса дужан је
да пса држи под контролом и одговоран је за сваку
евентуалну штету коју проузрокује пас.
Увођење паса и мачака у средства јавног
превоза дозвољено је под условом под условом да
су смештени у транспортни кавез.
Изузетно од одредаба става 1, 3 и 4 овог
члана, у јавне објекте и у средства јавног саобраћаја
дозвољено је увођење пса водича у складу са
одредбама закона којим се уређује кретање уз помоћ
пса водича.
Опасни пси се не могу уводити у јавне
објекте и средства јавног превоза.
Поступак у случају повреде нападом
пса или мачке
Члан 40
Пас, односно мачка, која је без очигледног
повода напала човека и нанела му телесне повреде
мора се подвргнути надзору и посматрању у складу
са законом.
Власник, односно држалац псе или мачке
дужан је да у случају из става 1.овог члана без
одлагања
обавести
Зоохигијенску
службу,
инспекцију зоохигијене и ветеринарску инспекцију
и пса или мачку приведе на посматрање.
Уколико власник, односно држалац не
приведе пса или мачку на посматрање, или је
власник или држалац непознат, Зоохигијенска
служба хвата пса или мачку из става 1.овог члана, а
посматрање пса или мачке врши овлашћена
ветеринарска станица.
Трошкове хватања и посматрања пса или
мачке падају на терет власника, односно држаоца, а
уколико власник, односно држалац није познат, на
терет буџета Града.
Члан 41
Поступак и начин решавања захтева грађана
за накнаду штете настале услед напада напуштених
паса уређује се посебним актом Градског већа.
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Основ и висину накнаде штете из става
1.овог члана утврђује Комисија, коју образује
Градско веће.
Контрола и смањење популације
напуштених паса и мачака
Члан 42
Контрола и смањење популације напуштених
паса и мачака врши се према програму који доноси
Градско веће.
2.Украсне птице и егзотичне животиње
Украсне птице
Члан 43
Украсне птице могу се држати у кавезима: у
стану стамбене зграде, у помоћном објекту, у
дворишту породичне куће, заједничком дворишту
породичне куће и заједничком дворишту са више
породичних кућа, у броју и на начин којим се не
узнемиравају и угрожавају људи и животна средина.
Егзотичне животиње
Члан 44
Егзотичне животиње као кућни љубимци
могу се држати на основу решења о одборењу
држања које доноси министар надлежан за послове
ветерине, по претходно прибављеној сагласности
министра надлежног за послове заштите животне
средине, у складу са законом којим се уређује
добробит животиња.
V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА
Члан 45
Зоохигијенска служба, у складу са законом
којим се уређује ветеринарство, организована је при
ЈКП „Комрад“ Врање, којем је Град поверио
послове зоохигијене.
Члан 46
Зоохигијенска служба обавља следеће
послове:
1) хвата и збрињава напуштене и изгубљене
животиње у прихватилиште за животиње;
2) нешкодљиво уништава лешеве животиња са
јавних површина и објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња;
3) транспорт или организовање транспорта лешева
животиња са јавних површина и објеката из тач.
2) овог члана до објекта за сакупљање, прераду
или уништавање отпада животињског порекла
на начин који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину;
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4) друге послове у складу са законом и овом
одлуком.
Приликом хватања и превоза напуштених и
изгубљених животиња са животињама се мора
поступати тако да се проузрокује најмањи степен
бола, патње, страха и стреса за животињу.
VI ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
Члан 47
У прихватилиште за животиње које
обезбеђује Град смештају се:
1) напуштене и изгубљене животиње;
2) животиње чији власници, односно држаоци не
могу више да се брину о њима;
3) животиње
које
Министарство
одузме
власницима, односно држаоцима;
4) животиње које се уклањају по налогу
инспектора зоохигијене, преко зоохигијенске
сслужбе;
5) животиње које су у опасности.
Члан 48
Власник прихватилишта је дужан да:
1) прима пријаве о напуштеним животињама и да
обезбеди
збрињавање
сваке
напуштене
животиње, у складу са законом којим се уређује
добробит животиња;
2) обезбеди спровођење мера превентивне
заштите животиња и потребну помоћ
животињама од стране ветеринара;
3) брине о проналажењу власника, односно
држаоца животиња;
4) врати власнику, односно држаоцу, на његов
захтев, животињу у року од 15 дана од дана
смештаја у прихватилиште;
5) припреми план збрињавања животиња у случају
затварања прихватилишта или елементарних
непогода;
6) сарађује са ветеринарском службом и
организацијама за заштиту животиња, као и да
редовно обавештава јавност о животињама које
се налазе у прихватилишту.
Животиња која је смештена у прихватилиште
може се поклонити ако је власник, односно држалац
не преузме у року из става 1. тач. 4) овог члана.
Ако се животињи у року од најмање 30 дана
од дана смештаја у прихватилиште не пронађе
власник, односно ако се не збрине на други начин,
са животињом се поступа у складу са програмом
контроле и смањења популације напуштених паса и
са другим прописом.
Власник, односно држалац животиње дужан
је да приликом преузимања животиње из
прихватилишта сноси трошкове хватања и
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смештаја, односно чувања као
здравствене заштите животиње.

и

трошкове

Напуштена и изгубљена животиња
Члан 49
Напуштена животиња, у смислу закона и ове
одлуке, јесте животиња која нема дом или која се
налази изван њега и лиђена је бриге и неге
власника, односно држаоца и коју је он свесно
напустио.
Члан 50
Лице које пронађе напуштену животињу
дужно је да без одлагања обавести прихватилиште,
ради збрињавања животиње.
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5) је лишавање животиње живота од веће
користи за њену добробит него што су патње од
даљег живота, у складу са мишљењем ветеринара;
6) у другим случајевима, у складу са законом
којим се уређује добробит животиња.
Животиња се не може лишити на јавним
местима, осим у случајевима прописаним законом
којим се уређује добробит животиња.
Животињу може лишити живота само
ветеринар или ветеринарски техничар под надзором
ветеринара или друго обучено лице под надзором
ветеринара, осим у случајевима када је угрожена
безбедност људи и животиња, ако законом није
другачије одређено.
VIII МЕРЕ ЗАБРАНЕ

Члан 51
Изгубљена животиња, у смислу закона и ове
одлуке, јесте животиња која напустила власника,
односно држаоца, без његове воље и коју он тражи.
Власник, односно држалац који изгуби
животињу дужан је да тај губитак без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана губитка
животиње, пријави организационој јединици
Градске управе надлежној за инспекцијске пословеинспекцији зоохигијене и ветеринарској служби.
Ако власник, односно држалац не пријави
губитак из става 1.овог члана, сматра се да је
напустио животињу.
Члан 52
Трошкове
збрињавања
напуштених
животиња сноси власник, односно држалац
животиње, а ако је непознат трошкове збрињавања
животиње сноси власник прихватилишта.
VII ЛИШАВАЊЕ ЖИВОТА ЖИВОТИЊЕ
Члан 53
Животиња се може лишити живота на хуман
начин, ако:
1)је повређена, неизлечиво болесна, телесно
деформисана или на други начин патолошки
онеспособљена тако да опоравак није могућ, а
живот за њу представља бол, патњу, страх и стрес;
2) је достигла старост па јој отказују основне
животне функције;
3) се лишавањем живота спречава ширење,
односно ако се сузбијају и искорењују заразне
болести, у складу са законом којим се уређује
ветеринарство;
4) животиња не може да се прилагоди
условима смештаја, а њено пуштање на слободу
представља опасност за људе, друге животиње и
животну средину;

Члан 54
Забрањено је:
1) напустити и одбацити животињу чији опстанак
зависи непосредно од човека;
2) користити техничке уређаје или друга средства
којима се животиња кажњава и којима се
утиче на њено понашање, укључујући
бодљикаве огрлице;
3) нахушкавати животињу на људе или друге
животиње, осим у случају обуке службених
животиња;
4) организовати трке животиња на начин којим се
превазилазе физичке могућности животиња и
животињама наноси повреда, бол, патња, страх
и стрес;
5) додељивати животиње као награде у играма на
срећу;
6) ловити изгубљене и напуштене кућне
љубимце;
7) уводити псе у јавне и верске објекте, противно
одредбама ове одлуке;
8) изводити псе и мачке изван јавних површина,
које одреди надлежно јавно комунално
предузеће;
9) купати домаће животиње и кућне љубимце на
јавним купалиштина на рекама, језерима
насељеног места, градском базену и јавним
чесмама;
10) остављати лешеве и делове угинулих
животиња на јавним површинама;
11) шишање и четкање животиња и кућних
љубимаца на јавним површинама и у „парку за
псе“;
12) појити животиње и кућне љубимце на јавним
чесмама;
13) предузимање других радњи којима се
животињи наноси повреда, бол, патња, страх и
стрес.
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IX НАДЗОР
Члан 55
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
организациона јединица Градске управе надлежна
за комуналну делатност.
Инспекцијски надзор врши инспектор
зоохигијене.
Комунално-полицијски
надзор
врши
Комунална полиција.
Члан 56
У вршењу инспекцијског надзора, инспектор
зоохигијене има право и дужност да проверава:
1) подручја за држање домаћих животиња,
утврђена овом одлуком;
2) објекте, односно простор за држање животиња,
у погледу испуњености услова утврђених овом
одлуком;
3) услова за држање животиња, утврђених овом
одлуком;
4) да ли се пси и мачке држе у броју утврђеном
овом одлуком;
5) услове и начин извођења куђних љубимаца на
јавне површине;
6) увођење кућних љубимаца-паса у јавне објекте
и верске заједнице и средства јавног превоза;
7) читачем чипа провери да ли је пас обележен на
прописан начин;
8) друге услове у држању животиња, утврђених
овом одлуком;
9) извршавање мера по овој одлуци.

1)

2)

3)

4)

Члан 57
У вршењу инспекцијског надзора, инспектор
зоохигијене је дужан и овлашћен да:
решењем наложи отклањање неправилности у
држању животиња, односно усклађивање
услова за држање животиња;
решењем забрани држање животиње, уколико
се иста држи у подручју на којем је забрањено
држање животиње;
решењем наложи измештање животиња или
објекта, односно простора када се држе
противно условима прописаним одлуком,
односно забрана држања и уклањања животиња
када не постоји могућност усклађивања држања
животиња са одлуком;
изда налог, преко извршног одељења
Зоохигијенској служби за уклањање домаћих
животиња које се држе на подручју на којем је
забрањено држање тих животиња, односно
уклањање паса и мачака, који се држе у броју
већем од прописаног броја утврђеног овом
одлуком, а власник, односно држалац пса или
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мачке, у поступку отклањања неправилности не
обезбеди други одговарајући смештај истих;
5) издаје прекршајни налог за прекршаје
прописане овом одлуком;
6) обавештава ветеринарску и друге инспекцијске
службе о утврђеним неправилностима из
њихове надлежности;
7) обавља и друге послове у складу са овом
одлуком.
Инспектор зоохигијене инспекцијски надзор
врши у складу са законом којим се уређује
инспекцијски надзор.
Против решења инспектора зоохигијене
може се уложити жалба Градском већу, у року од 15
дана од дана пријема решења.
Решење Градског већа је коначно.
Члан 58
У вршењу комунално-полицијских послова,
комунални полицајац, поред овлашћења утврђеним
законом, овлашћен је и да:
1) подноси пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело;
2) обавести други надлежни орган да
предузме мере из своје надлежности и
3) изда прекршајни налог за прекршаје за
које је овом одлуком од прекршајних санкција
предвиђена новчана казна у фиксном износу.
Члан 59
Прекршајни налог се издаје уколико се
прекршај открије на један од следећих начина:
1) непосредним опажањем приликом
комунално-полицијског надзора и прегледа, као и
увидом у службену евиденцију надлежног органа;
2) увидом у податке који су добијени уз
помоћ уређаја за надзор или мерење;
3)
приликом
надзора
прегледом
документације, или на други законом прописан
начин;
Прекршајни налог се састоји од оригинала и
две копије.
Оригинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копије задржава орган
који је прекршајни налог издао.
Прекршајни налог се уручује присутном
лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у
моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
Ако је лице за које се сматра да је учинило
прекршај одсутно и када околности откривања или
природа прекршаја то захтевају, достављање
прекршајног налога ће се извршити путем поште
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или доставне службе, у складу са законом којим се
уређују прекршаји.
Ако присутно лице против кога се издаје
прекршајни налог одбије да прими налог,
комунални полицајац упозориће га на последице
одбијање пријема, унети у прекршајни налог
забелешку о одбијању пријема, дан и час када је
пријем одбијен, чиме се сматра да је прекршајни
налог уручен.
Ако лице против кога је издат прекршајни
налог у року од (8) осам дана од дана пријема
прекршајног налога не плати изречену казну, или не
поднесе захтев за судско одлучивање о издатом
налогу, сматраће се да је прихватило одговорност
пропуштањем, а прекршајни налог ће постати
коначан и извршан.
Прекршајни
налог
са
констатацијом
коначности и забелешком да новчана казна није
плаћена, комунални полицајац доставља надлежном
прекршајном суду ради спровођења извршења у
складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог
може прихватити одговорност за прекршај и након
истека рока од (8) осам дана од дана пријема
прекршајног налога, ако пре поступка извршења
плати целокупан износ изречене казне.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60
Новчаном казном од 25.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1) не одржава хигијену објекта, односно простора
у којем борави, односно држи се животиња (чл.
8);
2) се домаће животиње држе противно чл. 10. ст.
3;
3) копитаре, папкаре, расну живину, куниће и
пчеле држи на подручју на којем је забрањено
држање тих домаћих животиња (чл. 12);
4) копитаре и папкаре држи ван простора
одређеног чл. 14.ст. 3;
5) копитаре и папкаре држи у објектима који не
испуњавају услове из чл. 14. ст. 4;
6) прихватни базен и ђубриште није урађен у
складу са чл. 14. ст. 5;
7) економску расу живине држи ван простора
одређеног чл. 15. ст. 1;
8) економску расу живине не држи у живинарнику
или ограженом простору у смислу чл. 15. ст. 3;
9) објекат, односно ограђени простор за држање
економске расе живине не испуњава услове из
чл. 15. ст. 4;
10) украсну живину држи противно чл. 15. ст. 5. и
7;
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11) куниће држи ван простора одређеног чл. 16. ст.
1;
12) куниће држи у објекту који не испуњава услове
из чл. 16. ст. 2;
13) држи куниће који нису тетовирани са
родовником (чл. 16. ст. 3);
14) голубове држи противно чл. 17 ст. 2
15) пчелињак у насељеном месту поставља
противно чл. 18.ст. 2;
16) пчелињак ван насељеног места поставља
противно чл. 18. ст. 3;
17) пчелињак наа пољопривредном земљишту
поставља противно чл.18.ст.4;
18) на пчелињаку не постави таблу са подацима о
власнику;
19) псе и мачке држи противно чл. 20. ст. 1;
20) поступи противно чл. 20.ст.4;
21) псе и мачке држи ван простора одређеног чл.
22. ст. 1;
22) се пси и мачке држе без сагласности свих
корисника заједничког дворишта (чл. 22. ст. 2);
23) псе и мачке држи, односно оставља исте без
надзора на балкону и тераси породичне куће,
као и на балкону, тераси и лођи која припада
стану стамбене зграде (чл. 22. ст. 3);
24) псе и мачке држи у подрумима и заједничким
просторијама стамбене зграде (чл. 22.ст.4);
25) пса и мачку уводи у лифт противно чл. 23;
26) псе и мачке држи противно чл. 24.ст. 1;
27) подмлдак пса и мачке држи у стану противно
чл. 24. ст. 2;
28) у насељеном месту Врање и насељеном месту
Врањска Бања држи псе и мачке противно чл.
25. ст. 1. 2 и 3);
29) држи псе и мачке у објекту који не испуњава
услове из чл. 25. ст. 4;
30) подмладак пса и мачке држи противно чл. 25.
ст. 5;
31) држи псе и мачке противно чл. 26;
32) поступи противно чл. 27;
33) опасне псе држи противно чл. 29.ст. 1. и чл. 30;
34) на јавну површину изводи псе и мачке
противно чл. 32;
35) на јавну површину изводи псе противно
одредби чл. 33 ст. 1 и 2
36) опасног пса изводи на јавну површину
противно чл. 34;
37) пса пушта са поводника противно чл. 35;
38) опасног пса уводи у парк за псе и пушта са
поводника противно чл. 37. ст. 2;
39) не поступи у складу са чл. 38;
40) псе и мачке уводи у јавне и друге објекте у
којим је забрањено увођење истих (чл. 39. ст.
1);
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41) приликом увођења пса у објекте не поступи у
складу са чл. 39. ст. 3;
42) псе и мачке уводи у средства јавног превоза
противно чл. 39. ст. 4;
43) опасног пса уводи у јавне објекте и средства
јавног превоза (чл 39. ст. 6);
44) поступи противно чл. 40.ст.2;
45) украсне птице држи противно чл. 43;
46) егзотичне животиње држи противно чл. 44;
47) поступи противно чл. 54;
48) не поступи по решењу инспектора зоохигијене.
Члан 61
Новчаном казном од 150.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице, ако:
1)не одреди јавну зелену површину на којој
се пси могу изводити, односно слободно кретати у
складу са чл. 36 ст. 1;
2) у парку и другој јавној зеленој површини
не постави видне ознаке о кретању пса у смислу чл.
36.ст.2;
3) не одреди и уреди парк за псе у смислу чл.
37. ст. 3;
4) на видном месту објеката у јавном
коришћењу не истакну обавештење о слободном
увођењу, односно забрани увођења паса и мачака
(чл. 39. ст. 2:
5) поступа противно чл. 46;
6) поступа противно чл. 47;
7) поступа противно чл. 48;
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
и одговрно лице у правном лицу, новчаном казном у
износу од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
и предузетник, новчаном казном у износу од
75.000,00 динара.
Члан 62
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним налозима Комуналне инспекције,
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-74334184340, са позивом на број модела 97 47 114 „Приходи
од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом Скупштине
града“, код Управе за јавна плаћања у Врању.
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним налозима Комуналне полиције,
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-74334284347, са позивом на број модела 97 47 114 „Приходи
од новчаних казни за прекршаје по прекршајном
налогу“, код Управе за јавна плаћања у Врању.
Средства од новчаних казни из става 1 и 2
овог члана приход су буџета Града.
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63
Одредбе ове одлуке које се односе на број и
врсту животиња које се могу држати, не примењују
се на правна и физичка лица која у вршењу своје
делатности користе животиње (службени и ловачки
пси).
Одредбе ове одлуке не односе се ни на објекте за узгој животиња за репродукцију, тов, производњу хране животињског порекла или производа
животињског порекла ради стављања у промет
(фарме) и одгајивачнице паса и мачака, као и на
објекте за држање животиња у којима се не врши
узгој ( осим за прихватилишта за напуштене животиње), за које је обавезан упис у Регистар објеката
који води министарство надлежно за послове ветеринарства, у складу са правилником којим се уређује регистрација, односно одобравање објеката за
узгој, држање и промет животиња.
Члан 64
Власници, односно држаоци животиња
ускладиће услове за држање животиња у складу са
одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 65
Поступци покренути до дана ступања на
снагу ове одлуке окончаће се по одредбама прописа
који су важили до ступања на снагу ове одлуке.
Члан 66
До
обезбеђивања
прихватилишта
за
напуштене животиње, одузети пси у поступку
принудног извршења у складу са одредбама ове
одлуке, збрињаваће
се у прихватилиште за
напуштене псе, са којим је ЈКП „Комрад“ Врање
закључио уговор, у складу са посебним прописом.
Са одузетим псима из става 1.овог члана,
прихватилиште поступа у складу са програмом
контроле и смањења популације напуштених паса и
мачака.
Члан 67
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о држању домаћих животиња на
територији града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 18/15-пречишћен текст, 2/17др.одлука) и Одлука о држању паса и мачака на
територији града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 18/15-пречишћен текст, 2/17-др.одлука
и 2/18).
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Члан 68
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.04.2019.
године, број: 323-99/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
255.
На основу члана 7. став 3. Закона о путевима
(Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др.закон),
члана 20. став 1. тач. 3) и члана 66. став 1. и 3.
Закона о локалној самоуправи „Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18), чланoва 47. и 58. Одлуке о јавним и
некатегорисаним путевима на територији града
Врања („Службени гласник Града Врања“, бр.
37/2018) и члана 16. став 1. тачка 4. Статута града
Врања („Службени гласник Града Врања“, бр.
37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној дана 24.04.2019 године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком уређују се некатегорисани
путеви на територији града Врања, уређује и
обезбећује обављање послова који се односе на
изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту,
коришћење, развој и управљање некатегорисаним
путевима.
Члан 2
Некатегорисани пут је саобраћајна површина
која је доступна већем броју корисника, која је
проглашена некатегорисаним путем и која је
уписана
у
катастар
непокретности
као
некатегорисани пут.
Члан 3
Некатегорисани путеви као добра у општој
употреби, су у јавној својини и на њима се не могу
стицати ни заснивати стварна права, осим у
случајевима прописаним законом.
Некатегорисани путеви уписују се у јавне
књиге о непокретностима и стварним правима на
њима, истовремено са уписом права јавне својине
на тим путевима, као добрима у општој употреби, и
то права својине града Врања, у складу са

Број -11- Страна-1061

прописима којима се уређују јавне књиге о
непокретностима и стварним правима на њима.
Некатегорисани пут је и пут који у катастру
непокретности није уписан као јавни пут у складу са
прописаним критеријумима за категоризацију и
Одлуком о категоризацији општинских путева и
улица на територији града Врања.
Члан 4
Некатегорисани пут може се уврстити у
јавни пут уколико испуни прописане критеријуме у
складу са скупштинском одлуком којом се уређује
категоризација општинских путева и улица на
територији града Врања.
II УПРАВЉАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Члан 5
Делатност
управљања
некатегорисаним
путевима обавља јавно предузеће основано
посебном одлуком Скупштине Града (у даљем
тексту: Управљач јавног пута).
Члан 6
Управљање некатегорисаним путевима у
смислу ове одлуке подразумева обављање послова
који се односе на планирање, изградњу,
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење,
развој и евиденцију некатегорисаних путева.
Управљање некатегорисаним путевима у
смислу ове одлуке јесте и планирање развоја мреже
некатегорисаних путева и утврђивање трасе пута и
покретање иницијативе за проглашење новог
односно промену трасе или укидање постојећег
некатегорисаног пута.
Члан 7
Управљач јавног пута је дужан да организује
послове на праћењу стања (проходност, заузећа,
стабилност и друго) и вођењу евиденције о
некатегорисаним путевима.
Члан 8
Финансирање изградње и реконструкције,
одржавања и заштите некатегорисаних путева,
обезбеђује Град Врање из буџета и других извора у
складу са законом који уређује финансирање
локалне самоуправе.
III ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 9
Изградња и реконструкција некатегорисаних
путева врши се у складу са законом којим се
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регулише планирање и изградња и законом којим се
уређују путеви, на основу Програма који доноси
Управљач јавног пута, на који сагласност даје
Градско веће Града Врања.
Члан 10
Одржавање
некатегорисаних
путева
обезбеђује Град Врање, у складу са законом и
другим прописима којима се уређују путеви, на
основу Програма који доноси Управљач јавног
пута, на који сагласност даје Градско веће Града
Врања.
Члан 11
На некатегорисаниим путевима могу се, у
складу са законом, постављати електроводови,
водоводна и
канализациона мрежа, топловод,
телекомуникациони и слични водови и објекти,
градити прикључак прилазног пута, постављати
рекламне табле, рекламни панои и други натписи уз
прибављену сагласност Управљача јавног пута.
Члан 12
Ширина
заштитног
путног
појаса
некатегорисаног пута износи 3m, осим ако
просторним односно урбанистичким планом није
другачије одређено.
У заштитном путном појасу некатегорисаног
пута не могу се градити стамбене и друге зграде,
копати бунари, септичке јаме, отварати депоније и
друге сличне објекте, подизати засади који ометају
проходност и прегледност пута.
Члан 13
Ради спречавања угрожавања стабилности
пута и обезбеђења услова за несметано одвијање
саобраћаја, забрањено је, без сагласности и
одобрења Управљача јавног пута:
1. привремено или трајно заузимање пута;
2. извођење радова на путу који нису у вези са
одржавањем и заштитом пута, постављање
водовода и других објеката из члана 11. ове
одлуке, извођење радова носилаца права
службености и других права установљених
на путу којима се оштећује пут и угрожава
несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
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4. орање и извођење других пољопривредних
радова на путу, банкинама и косинама;
5. вучење предмета, материјала, оруђа и других
врста терета на путу (греде, балвани, гране,
камење, плугови, дрљаче и др);
6. заустављање или остављање возила којим се
омета коришћење пута;
7. свако чињење којим се оштећује или би се
могао оштетити пут, или ометати одвијање
саобраћаја на путу.
Члан 14
Власници односно корисници земљишта које
се граничи са некатегорисаним путем дужни су да
уредно одржавају путне канале за одвод
површинских вода, изграде пропусте на улазима у
своје парцеле, уклањају дрвеће, шибље и растиње у
заштитном појасу које омета проходност пута,
прегледност или на други начин угрожава
безбедност саобраћаја.
Власници односно корисници земљишта које
се граничи са некатегорисаним путем дужни су да
омогуће слободно отицање воде са некатегорисаног
пута на своје земљиште, уз накнаду проузроковане
штете.
Власници односно корисници земљишта које
се граничи са некатегорисаним путем дужни су да
омогуће прилаз некатегорисаном путу или путном
објекту, ради извођења радова на одржавању
некатегорисаног пута или путног објекта, уз
накнаду проузроковане штете.
Члан 15
Привредни субјекти или физичко лице које
обавља привредну делатност (експлоатација
шљунка, дрвета, камена и друго) и за чије се
потребе користи некатегорисани пут за саобраћај
теретних и специјалних возила, а тиме проузрокују
оштећење пута, дужни су да прибаве сагласност
Управљача
јавног
пута
за
коришћење
некатегорисаног пута.
Сагласност из става 1. овог члана, садржи
услове под којим се дозвољава коришћење
некатегорисаног пута, евентуално ограничења и
друго.
IV НАДЗОР

На некатегорисаном путу забрањено је:
1. испуштање воде, отпадних вода и других
течности на пут;
2. спречавање отицања воде са пута, а посебно
из путног јарка и из пропуста кроз труп пута
и спречавање даљег отицања воде;
3. просипање,
остављање
или
бацање
материјала, предмета и смећа на пут;

Члан 16
Надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке врши организациона јединица Градске
управе у чијој надлежности су послови саобраћаја.
Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке врши саобраћајни инспектор.
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У
вршењу
инспекцијског
надзора,
саобраћајни инспектор има овлашћења прописана
законом којим се уређује инспекцијски надзор и
скупштинском одлуком којом се уређују јавни и
некатегорисани путеви.
Комунално
полицијски
надзор
врши
Комунална полиција.
Комунални полицајац, поред овлашћења
утврђених законом, овлашћен је и да:
1) издаје прекршајни налог за прекршаје
утврђене овом одлуком;
2) подноси пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело; и
3) обавести други надлежан орган да предузме
мере из своје надлежности.

прекршајним налозима саобраћајног инспектора,
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-74334184340, са позивом на број модела 97 47 114 „Приходи
од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом Скупштине
града“, код Управе за јавна плаћања у Врању.
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним налозима Комуналне полиције,
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-74334284347, са позивом на број модела 97 47 114 „Приходи
од новчаних казни за прекршаје по прекршајном
налогу“, код Управе за јавна плаћања у Врању.
Средства од новчаних казни из става 1 и 2
овог члана приход су буџета Града.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17
Новчаном казном у износу од 150.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. на
некатегорисаном
путу
поставља
електроводове, водоводну и канализациону
мрежу, топловод, телекомуникационе и
сличне водове и објекте, гради прикључак
прилазног пута, поставља рекламне паное и
друге натписе без сагласности Управљача
јавног пута (чл. 11);
2. у заштитном путном појасу некатегорисаног
пута гради стамбене и друге зграде, копа
бунаре, септичке јаме, отвара депоније и
друге сличне објекте, подиже засаде који
ометају проходност и прегледност пута (чл.
12.ст.2);
3. без сагласности и одобрења Управљача
јавног пута врши привремено или трајно
заузимање пута (чл. 13.ст.1.тач. 1);
4. без сагласности и одобрења Управљача
јавног пута изводи радове на путу из чл.
13.ст.1.тач. 2);
5. поступа противно чл. 13.ст.2;
6. поступа противно чл. 14;
7. поступа противно чл. 15.ст.1.
За прекршај из става 1.овог члана, новчаном
казном у износу од 25.000,00 динара, казниће се и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1.овог члана, новчаном
казном у износу од 75.000,00 динара, казниће се
предузетник.
За прекршај из става 1.овог члана, новчаном
казном у износу од 20.000,00 динара, казниће се
физичко лице.
Члан 18
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
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VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19
На питања која нису уређена овом одлуком
непосредно се примењују одредбе закона и других
прописа који се уређују путеви, као и скупштинске
одлуке којом се уређују јавни и некатегорисани
путеви.
Члан 20
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, број: 346-4/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
256.
На основу члана 32. став 1. тач. 16) и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26.став 2.
Закона о угоститељству („Службени гласник РС“,
број 17/19) и члана 33. став 1. тач. 60) Статута града
Врања („Службени гласник града Врања“, број
37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној 24.04.2019.године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ,
ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1
Одлука о радном времену угоститељских,
трговинских и занатских објеката на територији
града Врања („Службени гласник града Врања“,
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број 5/13- пречишћен текст и 2/17), у члану 5, у
ставовима 2. и 3. мења се и гласи:
„ Угоститељским објектима за пружање
услуга исхране и пића, изузев ноћних барова,
утврђује се максимално радно време, зависно од
периода пословања током године, и то:
-у предиоду од 15.септембра закључно са 14.
јуном, сваког дана,у трајању најраније од 07.00 сати
а најдуже до 24.00 сата;
-у периоду од 15. јуна закључно са
14.септембром, радним данима и недељом најраније
од 06.00 сати а најдуже до 24.00 сата, а петком и
суботом најдуже до 01.00 сат после поноћи.
Музички
програм
у
угоститељским
објектима из става 2.овог члана може да се изводи у
току трајања радног времена угоститељских
објеката.“
Члан 2
У члану 6.став 2. мења се и гласи:
„ На простору ван угоститељског објекта - у
дворишту, односно
баштама (отвореног и
затвореног типа) и на терасама које су у функцији
угоститељских објеката, музички програм може да
се изводи у току трајања радног времена
угоститељског објекта.“
У истом члану, иза става 2, додају се два нова става, која гласе:
„Забрањено је на простору ван угоститељског објекта из става 2.овог члана, постављање
електроакустичких уређаја (звучника, појачала и
сл).
На простору ван угоститељског објекта из
става 2.овог члана, дозвољено је искључиво
акустичко извођење музике (жичаним музичким
инструментима), у складу са скупштинском одлуком којом се уређује акустичко зонирање и мере
заштите од буке.“
Члан 3
Члан 8 брише се.
Члан 4
У члану 12, став 1, 2.и 9 мењају се и гласе:
„ Обављање угоститељске делатности по
ноћном распореду радног времена, најраније од
21.00 сат а најдуже до 03.00 сати после поноћи ( у
даљем тексту: ноћни бар) може се одобрити, под
условима прописаним овом одлуком.
Ноћни бар мора бити звучно изолован и
поседовати протипожарну сагласност.“
Угоститељси објекат који обавља делатност
ноћног бара у смислу става 1.овог члана, не може
истовремено да обавља делатност угоститељског
објекта за пружање услуга исхране и пића, у
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распореду радног времена прописаним чл. 5. став 2.
и 3. овог члана.“
Члан 5
Иза члана 12, додају се нови чланови који
гласе:
„Члан 12а
Угоститељски објекат може да обавља
делатност ноћног бара на основу одобрења, које
решењем издаје организациона јединица Градске
управе надлежна за послове привреде.
Одобрење се издаје на период од три месеца.
Уз захтев за издавање одобрења подноси се:
1) доказ о уграђеној звучној изолацији (потврда
лиценцираног лица да је уграђена адекватна
звучна изолација);
2) доказ о издатој противпожарној сагласности;
3) извештај овлашћене стручне институције о
извршеном мерењу буке у животној средини,
са закључком да бука која се емитује из ноћног
клуба не прелази дозвољени ниво буке за
одређену акустичку зону;
4) доказ- уверење организационе јединице
Градске управе надлежне за локалну пореску
администрацију о измиреним локалним јавним
приходима;
5) потврда надлежне инспекције да му у периоду
од три месеца пре подношења захтева није
изрицана два или више пута мера забране
обављања делатности.
Организациона јединица надлежна за
послове привреде је дужна да издато одобрење за
рад ноћног бара, без одлагања, достави
организационој јединици Градске управе за
инспекцијске послове и Комуналној полицији.
Члан 12б
Уколико угоститељски објекат не испуњава
прописане услове из члана 12 и 12а ове одлуке,
односно не прибави одобрење за рад ноћног бара,
угоститељски објекат може обављати само услужну
делатност под прописаним условима и у оквиру
утврђеног радног времена за угоститељске објекте
за пружање услуга исхране и пића у смислу члана 5.
став 2. и 3. ове одлуке.
Члан 12в
Уколико се приликом инспекцијског
надзора, у раду ноћног бара уоче неправилности,
надлежан инспектор има овлашћења да предузме
једну од следећих мера:
1) приликом првог надзора- да прекине рад ноћног
бара, са налогом за отклањање утврђених
неправилности;
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2) приликом следећих надзора, уколико надзирани
субјекат не поступи у смислу тач. 1):
-да прекине рад ноћног бара и привремено (на
одређено време) забрани обављање делатности
ноћног бара; односно
-да прекине рад ноћног бара и забрани обављање делатности ноћног бара до истека рока за
које је издато одобрење.“
Члан 6
У члану 22, став 2.мења се и гласи:
„ Инспекцијски надзор врши организациона
јединица Градске управе надлежна за инспекцијске
послове преко комуналног инспектора, комуналнотржишног инспектора и туристичког инспектора, у
складу са овлашћењима прописаним законом којим
се уређује инспекцијски надзор и овом одлуком.
У истом члану, став 3. брише се.
Ставови 4. и 5. постају ставови 3. и 4.
Члан 7
Члан 23. мења се и гласи:
„ Новчаном казном у износу од 150.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1) не одреде трајање и распоред радног времена у
оквиру утврђеног радног времена и не истакну
га на главном улазу или на другом видном
месту објекта (чл. 2. ст. 2);
2) обавештење о привремено затвореном објекту
не истакну на главном улазу или на другом
видном месту објекта (чл. 2. ст. 3);
3) обављање делатности не организују у складу са
чл. 3. ст. 2;
4) се не придржавају утврђеног радног времена и
не обезбеде сталан пријем гостију (чл. 5.ст.1);
5) се не придржавају утврђеног радног времена
(чл. 5. ст. 2);
6) се у угоститељском објекту музички програм
изводи противно чл. 5. ст. 3;
7) баште и терасе које су функцији угоститељских
објеката раде противно чл. 6.ст.1;
8) се на простору ван угоститељског објекта музички програм изводи ван прописаног времена (
чл. 6.ст.2);
9) се на простору ван угоститељског објекта – у
дворишту, односно у баштама ( отвореним и
затвореним) и на терасама које су функцији
угоститељских
објеката
постављају
електроакустичке уређаје ( звучници, појачала и
сл) противно чл. 6. ст. 3;
10) се на простору ван угоститељског објекта
изводи музички програм противно чл. 6. ст. 4;
11) се радно време угоститељских објеката за
пружање услуга исхране и пића на аутобуској и
железничкој станици одређује противно чл. 7;
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12) у угоститељском објекту продају и точе
алкохолно пиће особама млађим од 18 година
живота, односно ако натпис о забрани продаје
не истакну на прописан начин (чл. 9);
13) у случају затварања објекта поступе противно
чл. 10;
14) за пружање услуге припремања и служења
хране и пића ван угоститељских објеката не
поступе у складу са чл. 11;
15) се угоститељска делатност по ноћном
распореду радног времена обавља противно чл.
12. ст. 1-8;
16) угоститељски објекат који обавља делатност
ноћног бара истовремено обавља и делатност
угоститељског објекта за пружање услуга
исхране и пића у дневном распореду радног
времена (чл. 12. ст. 9);
17) угоститељски објекат обавља делатност ноћног
бара без одобрења, односно по истеку рока на
које је издато одобрење (чл. 12а ст. 1 и 2);
18) угоститељски објекат обавља делатност
противно чл. 12б;
19) се објекти прехрамбених производа не
придржавају утврђеног радног времена (чл. 14.
ст. 1);
20) се у продавницама прехрамбених производа
врши продаја алкохолних пића особама млађим
од 18 година живота, односно ако се натпис о
забрани продаје не истакне на прописан начин
(чл. 14. ст. 2 и 3);
21) се објекти у непрехрамбеној делатности не
придржавају утврђеног радног времена (чл. 15.
ст. 1);
22) се специјализоване продавнице за продају
штампе и дувана, као и киосци не придржајау
утврђеног радног времена (чл. 15. ст. 2 и 3);
23) се бензинске станице не придржавају утврђеног
радног времена (чл. 15. ст. 4);
24) се продавнице цвећа и погребне опреме не
придржавају утврђеног радног времена (чл. 15.
ст. 5);
25) трговински објекти раде дуже од утврђеног
радног времена противно чл. 16;
26) занатски објекти раде противно чл. 18. ст. 1. и
2;
27) о затварању занатског објекта не истакну
обавештење на прописан начин (чл. 18. ст. 3);
28) занатски објекти раде дуже од утврђеног радног
времена противно чл. 18. ст. 4;
29) обавештење о нерадним данима не буде
истакнуто на прописан начин (чл. 19.ст.2);
30) недељом и у дане државног празника не
поступе у складу са чл. 20. ст. 1, 2 и 5;
31) у случају проглашења ванредног стања поступе
противно чл. 21. ст. 2;
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32) поступе противно чл. 25. ст. 2;
Новчаном казном у износу од 25.000,00
динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 75.000,00
динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и предузетник.“
Члан 8
Члан 24.мења се и гласи:
„Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним
налозима
Комуналне
инспекције,Комунално-тржишне
испекције
и
Туристичке инспекције уплаћују се на уплатни
рачун број:840-743341843-40, са позивом на број
модела 97 47 114 „Приходи од новчаних казни
изречених у прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом Скупштине града“, код Управе за
јавна плаћања у Врању.
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним налозима Комуналне полиције,
уплаћују се на уплатни рачун број:840-74334284347, са позивом на број модела 97 47 114 „Приходи
од новчаних казни за прекршаје по прекршајном
налогу“, код Управе за јавна плаћања у Врању.
Средства од новчаних казни из става 1 и 2
овог члана приход су буџета Града.“
Члан 9
У члану 11.у ставу 1 и 2, члану 20, у ставу 2 и
3, и члану 22.став 1, речи: „ надлежан градски орган
за послове привреде“ у падежу, мења се речима:
„надлежна организациона јединица Градске управе
за послове привреде, односно надлежан орган“ у
падежу, а речи: „ надлежан градски орган“ у падежу
мења се речима: „надлежна организациона јединица
Градске управе, односно надлежан орган“ у падежу.
Члан 10
Члан 27.мења се и гласи:
„ Привредни субјекти угоститељских
објеката за пружање услуга исхране и пића дужни
су да ускладе радно време у оквиру радног времена
утврђеног овом одлуком, најкасније у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Привредни субјекти угоститељских објеката
који обављају делатност ноћног бара дужни су да
пословање
ускладе са одредбама ове одлуке
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
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Члан 11
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.04.2019.
године, број; 332-34/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
257.
На основу члана 8. став 1. тач 1), 2) и 6), став
2 и 3 Закона о заштити од буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010),
члана 4. став 1. и члана 5. став 2 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 15,
члана 19. став 1. Статута града Врања („Службени
гласник града Врања“, број 37/18), Скупштина града
Врања, на седници одржаној 24.04.2019.године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ И МЕРАМА ЗА
ЗАШТИТУ ОД БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ВРАЊА
Члан 1
Одлука о акустичком зонирању и мерама за
заштиту од буке на територији града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 18/15пречишћен текст и 2/17-др.одлука), у члану 9.мења
се и гласи:
„ У угоститељским објектима и ван угоститељских објеката- у дворишту, односно баштама
(отвореног и затвореног типа) и на терасама које су
у функцији угоститељских објеката, музички
програм може да се изводи у току трајања радног
времена угоститељских објеката утврђеног посебном скупштинском одлуком којом се уређује радно
време угоститељских, трговинских и занатских
објеката на територији града Врања, и то:
-у предиоду од 15.септембра закључно са 14.
јуном, сваког дана, најдуже до 24.00 сата;
-у периоду од 15. јуна закључно са
14.септембром, радним данима и недељом најдуже
до 24.00 сата, а петком и суботом најдуже до 01.00
сат после поноћи.
Забрањено је на простору ван угоститељског
објекта из става 1.овог члана,
постављање
електроакустичких уређаја (звучника, појачала и
сл).
На простору ван угоститељског објекта из
става 1.овог члана, дозвољено је искључиво
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акустичко извођење музике (жичаним музичким
инструментима).“
Члан 2
У члану 13. мења се и гласи:
„ Новчаном казном у износу од 150.000,00
динара, казниће се за прекршај правно лице, ако:
1) се у занатским и другим радионицама и
другим објектима у којима се обављају бучне
радне операције, врше радови на отвореном
простору, као и при отвореним вратима или
прозорима (чл. 6.ст.2);
2) се поступи противно чл. 6.ст.3;
3) се извори буке употребљавају и одржавају
тако да бука прелази дозвољени ниво буке у
средини у којој човек борави (чл. 7.ст.2);
4) се извори буке користе изнад дозвољеног
нивоа противно чл. 7. ст. 3;
5) власник, односно корисник извора буке не
обезбеди мерење буке и израду извештаја о
мерењу буке (чл. 8.ст.2);
6) се музички програм изводи противно утврђеном времену чл. 9. ст.1;
7) се на простору ван угоститељских објеката
постављају електроакустички уређаји (чл.
9.ст.2;
8) се на простору ван угоститељског објекта музика изводи противно чл. 9. ст. 3;
9) се организовање јавних скупова врши без
пријаве у складу са чл. 17.ст.3;
10) поступи противно чл. 17.ст.6.
Новчаном казном у износу од 25.000,00
динара, за прекршај из става 1.овог члана, казниће
се и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном, у износу од 75.000,00
динара, за прекршај из става 1.овог члана, казниће
се предузетник.“
Члан 3
Иза члана 13, додаје се нови члан, који гласи:
„ Члан 13а
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним налозима Инспекције за заштиту
животне средине уплаћују се на уплатни рачун
број:840-743341843-40, са позивом на број модела
97 47 114 „Приходи од новчаних казни изречених
у прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом Скупштине града“, код Управе за јавна
плаћања у Врању.
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним налозима Комуналне полиције,
уплаћују се на уплатни рачун број:840-74334284347, са позивом на број модела 97 47 114 „Приходи
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од новчаних казни за прекршаје по прекршајном
налогу“, код Управе за јавна плаћања у Врању.
Средства од новчаних казни из става 1 и 2
овог члана приход су буџета Града.“
Члан 4
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, број: 501-68/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
258.
На основу чл. 94.ст.1. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'',
бр. 68/15, 41/18, 44/18-др. закон и 83/18), чл. 32. ст.
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.
закон и 47/18) и чл. 33. ст. 1. тачка 42. Статута града
Врања (''Сл. гласник града Врања'', бр. 37/18),
Скупштина града Врања, на седници одржаној
24.04.2019.год, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И
ЛИМО СЕРВИСУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан. 1.
У чл. 6, у ст. 6. тачка ''7)'' се брише.
Члан. 2.
У чл. 7, у ст. 5. тачка ''7)'' се брише.
У чл. 7, у ст. 6. тачка ''7)'' се брише.
Члан. 3.
У чл. 12. ст. 3. мења се и гласи:
''Привредно друштво и предузетник су у
обавези да сваке године, најкасније на дан истека
такси дозволе за возило, исту продуже, у складу са
овом Одлуком''.
Додаје се нови ст. 4 који гласи:
''Привредно друштво и предузетник су у
обавези да сваке године, најкасније на дан истека
такси дозволе за возача, исту продуже, уз доказе о
испуњености услова прописаних чл. 6. ст. 1. тачке
4), 6), 8) и 9) ове Одлуке, као и доказ да такси
возачу није прекидан радни однос од момента
издавања такси дозволе''.
Досадашњи ставови 4, 5, 6. и 7. постају
ставови 5, 6, 7. и 8.
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Досадашњи став 4, који је постао став 5,
мења се и гласи:
''Доказ о испуњености услова из чл. 6. ст. 1.
тачке 6), 8) и 9) ове Одлуке не може бити старији од
30 дана од дана подношења захтева.''
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.04.2019.
године, број; 344-282/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
259.
На основу члана 52, члана 59 и члана 66. став
3, 5. и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др.закон и 47/18), члана 68, 72 и 75. Статута града
Врања („Службени гласник Града Врања“, број
37/18, Скупштина града Врања, на седници
одржаној 24.04.2019.године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ВРАЊА
Члан 1
Одлука о организацији Градске управе града
Врања („Службени гласник града Врања“, број
35/2016, 23/2017, 36/2017, 10/2018 и 37/18), у члану
10, у ставу 1, иза тачке11, допуњује се новом
тачком, која гласи:
12) обавља стручне и административнотехничке послове за потребе рада Скупштине Града,
градоначелника и Градског већа;“.
Постојећа тачка 12 постаје тачка 13.
Члан 2
У члану 29, став 1.мења се и гласи:
„ Служба за управљање људским ресурсима
обавља послове који су везани за кадровска питања,
социјалну и здравствену заштиту запослених и
сарадњу с другим органима, стручне послове у
поступку запошљавања и избора кандидата,
припрему предлога Кадровског плана, припрему и
спровођење програма стручног оспособљавања,
припрему и спровођење програма обуке у складу са
законом, вредновање спроведеног програма
стручног усавршавања, утврђивање потребе за
стручним усавршавањем запослених и додатним
образовањем службеника, анализу резултата и
праћење ефеката оцењивања службеника, вођење

Четвртак.25.април.2019.године.

кадровске евиденције и персоналног досијеа
запослених, као и остале послове од значаја за
каријерни развој службеника.“
Члан 3
У члану 31, став 2.мења се и гласи:
„ Начелник Градске управе за свој рад и рад
Градске управе одговара Градском већу, у складу са
законом, Статутом Града и овом одлуком.“
Члан 4
У члану 36, у ставу 1, тачка 3, мења се и
гласи:
„ 3) припрема обједињени предлог
Правилника
о
унутрашњем
уређењу
и
систематизацији Градске управе, стручних служби и
организација ( у даљем тексту: Правилник), који
усваја Градско веће;“
У истом члану, иза става 1.додаје се нови
став, који гласи:
„Начелник Градске управе је одговоран за
благовремено
достављање
одборницима
обавештења, тражених података, списа и упутства
који се односе на делокруг и рад Градске управе“.
Члан 5
Члан 38.мења се и гласи:
„Запослене распоређује начелник Градске
управе, у складу са Правилником, у делу који се
односи на унутрашње уређење и систематизацију
Градске управе.
Правилником из става 1.овог члана утврђују
се описи радних места, звања у којима су радна
места разврстана, потребан број извршилаца за
свако радно место, врста и степен образовања,
радно искуство и други услови за рад на сваком
радном месту.“
Члан 6
Иза члана 42, додаје се нови члан који гласи:
„Члан 42а
Када органи Града решавају о правима,
обавезама или правним интересима физичког или
правног лица, односно друге странке, Градска
управа по службеној дужности врши увид,
прибавља и обрађује податке из евиденција,
односно регистра које у складу са посебним
прописима воде државни органи, јединице локалне
самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са
законом.
Увид, прибављање и обрада података из
евиденција, односно регистра који се води у
електронском облику из става 1.овог члана, врши се
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путем информационог система који обезбеђује
сигурност и заштиту података о личности.
У поступку из става 1.овог члана, Градска
управа може вршити увид, прибављати и
обрађивати само оне податке који су законом или
посебним прописом утврђени као неопходни за
решавање о одређеном праву, обавези или правном
интересу странке.“
Члан 7
У члану 56, иза става 1, додаје се нови став
који гласи:
„ Жалбена комисија има председника и
четири члана.“
Постојећи став 2 постаје став 3.
Члан 8
У члану 58, у ставу 1, речи: „у року од 15
дана“ мењају се речима: „ у року од 30 дана“.
Члан 9
У члану 59, у ставу 1, речи: „у саставу“
мењају се речима: „ у већу“.
У истом члану, у ставу 2, после речи: „од
укупног броја чланова“ додаје се реч: „већа“.
У истом члану, иза става 2.додаје се нови
став, који гласи:
„Веће
Жалбене
комисије
образује
председник Жалбене комисије.“
Постојећи став 3 постаје став 4.
Члан 10
У члану 60, у ставу 1, после речи: „Најмање
два члана“ додаје се реч: „већа“.
Члан 11
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.04.2019.
године, број: 02-92/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
260.
На основу члана 2. став 4, члана 51 и члана
53.
Закона о правобранилаштву („Службени
гласник РС“, број 25/14 и 10/18), члана 20. став 1.
тач. 11), члана 59.став 2. и члана 66. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),
члана 16.став 1.тач. 12) и члана 78. Статута града
Врања („Службени гласник Града Врања“, број
37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној 24.04.2019.године, донела је
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О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1
Одлука о Правобранилаштву града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 25/14 и
10/18), у члану 23. мења се и гласи:
„ Градски правобранилац припрема предлог
Правилника
о
унутрашњем
уређењу
и
систематизацији радних места у Градском
правобранилаштву и доставља га начелнику
Градске управе, ради припреме обједињеног
предлога Правилника о унутрашњем уређењу и
ситематизацији Градске управе, стручних служби и
организација, који усваја Градско веће.“
Члан 2
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, број: 02-93/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
261.
На основу чл. 93. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др.закон и 47/18) и чл. 11. Статута Града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 37/18),
Скупштина града Врања, на седници одржаној
24.04.2019.године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПРИЗНАЊИМА ГРАДА ВРАЊА
Члан 1
Одлука о јавним признањима Града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 23/11пречишћен текст, 25/14 и 18/18), у чл. 7, иза става 1,
допуњује се новим ставом, који гласи:
„ Скупштина одлучује о додели звања
„Почасни грађанин Врања“ уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.“
Постојећи ставови 2 и 3, постају ставови 3 и
4.
Члан 2
У чл. 7 у ставу 1. Одлуке о јавним признањима Града Врања, (Службени гласник града Врања, број 23/11-пречишћен текст, 25/14 и 18/18), иза
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речи градоначелника и (,), додају се речи: „председника Скупштине“.

37/18), Скупштина града Врања на седници одржаној дана 24.04.2019.године донела је

Члан 3
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, број: 17-8/2019-10

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА, ОДНОСНО ОТУЂЕЊЕ СТАНОВА ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА И ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
262.
На основу чл. 22 ст.1 тач. 2 и ст.2 Закона о
јавним предузећима ( „ Службени гласник РС, бр.
15/16), и чл. 32 Закона о локалној самоуправи ( „
Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.
Закон и 47/18 ), чл. 32 ст 2 и ст.3 Одлуке о
усклађивању пословања
Јавног предузећа „
Водовод“ Врање са Законом о јавним предузећима (
Службени гласник града Врања бр. 27/16 и 35/16) и
чл. 33 ст 1 тач. 14 Статута града Врања ( „
Службени гласник града Врања бр. 37/18),
Скупштина града Врања на седници одржаној дана
24.04.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА
ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ УСЛУГА ЈП“
ВОДОВОД“ ВРАЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
измени и допуни Одлуке о ценама воде и
канализационих услуга ЈП „ Водовод“ Врање која
је донета од стране Надзорног одбора ЈП „ Водовод“
Врање, дана 28.02.2019. године, под бројем 759.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, број: 38-2/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
263.
На основу члана 5 став 5 и члана 13 став 1
Одлуке о прибављању и располагању становима у
јавној својини града Врања ( Службени гласник
града Врања 2/19), члана 33. став 1. тачка 7. Статута града Врања ( Службени гласник града Врања

Члан 1
Именује се Комисија за прибављање станова у јавну својину Града, односно отуђење станова из јавне својине Града и давање у закуп станова у јавну својину Града, у саставу:
-председник,
Данијела Милосављевић, члан Градског
већа,
-чланови,
1.Небојша Зупанчић,члан Градског већа,
2.Данијела Бандовић, шеф Одсека за
комуналне делатности,
3.Драгана
Вељковић,
Одељење
за
привреду, локално економски развој и грађевинско
земљиште,
4.Ненад Тасић, Одсек локалне пореске
администрације,
5.Небојша Савић Одељење за буџет и
финансије,
6.Ирена Јовановић, заменик секретара
Скупштине и
-секретар
Љубиша Јовић, Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове, комунално – стамбене
делатности и заштиту животне средине
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак за
прибавњање станова у јавну својину Града, односно отуђење станова из јавне својине Града и давање у закуп станова у јавну својину Града, на начин и под условима утврђеним уредбом којом се
уређују услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари
у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писаних понуда.
Ближи услови за спровођење поступка прибављања односно отуђења, станова у јавној својини
уређју се Правилником комисије.
Након спроведеног поступка Комисија је у
обавези да одмах донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача и исту уручи учесницима поступка.
Члан 3
Мандат Комисије траје четири године.
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Члан 4
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.04.2019.
године, број: 02-94/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
264.
На основу члана 21 Одлуке о прибављању и
располагању становима у јавној својини града Врања( Службени гласник града Врања 2/19), члана 33.
став 1. тачка 7. Статута града Врања ( Службени
гласник града Врања 37/18), Скупштина града Врања на седдници одржаној дана 24.04.2019.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП СТАНОВА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1
Именује се Стамбена комисије за давање у
непрофитни закуп станова у јавној својини града
Врања, у саставу:
-председник,
Данијела Милосављевић, члан Градског
већа,
-чланови,
1.Весна Павловић,представник Центра за
социјални рад Врање,
2.Данијела Бандовић, шеф Одсека за
комуналне делатности,
3.Драгана
Вељковић,
Одељење
за
привреду, локално економски развој и грађевинско
земљиште,
4.Ненад Тасић, Одсек локалне пореске
администрације,
5.Небојша Савић Одељење за буџет и
финансије,
6.Ирена Јовановић, заменик секретара
Скупштине и
-секретар
Љубиша Јовић, Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове, комунално – стамбене
делатности и заштиту животне средине
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак
давања у непрофитни закуп станова у јавној својини у складу са одредбама Закона о становању и
одржавању стамбених зграда и одредбама Одлуке о
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прибављању и располагању становима у јавној својини града Врања
Стамбена Комисија доноси Пословник о раду Стамбене комисије, на првој седници.
Члан 3
Мандат Комисије траје четири године.
Члан 4
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.04.2019.
године, број: 02-95/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
265.
На основу чл. 15. став 1. тач. 4, чл. 33 ст.1
тач.4, чл. 34, 35 и 42 Закона о ванредним
ситуацијама ( Службени гласник РС, бр.
111/09,92/11,93/12), чл. 8 и 9 Уредбе о саставу и
начину рада Штабова за ванредне ситуације (
Службени гласник РС, бр. 98/10), чл. 2. Одлуке о
образовању Градског штаба за ванредне ситуације (
Службени гласник града Врања бр. 21/11 и 43/12),
чл. 4 тач.4 Одлуке о организацији и функционисању
система заштите и спасавања и цивилне заштите на
тероиторији града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 23/17 – пречишћен текст ), Скупштина
града Врања, на седници одржаној дана 24.04.2019.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Ведран Ташковић
функције Начелника Градског штаба за ванредне
ситуације, због постављења на место Начелника
Окружног штаба за ванредне сутуације.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, број: 02-96/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
266.
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На основу чл. 15. став 1. тач. 4, чл. 33 ст.1
тач.4, чл. 34, 35 и 42 Закона о ванредним
ситуацијама ( Службени гласник РС, бр.
111/09,92/11,93/12), чл. 8 и 9 Уредбе о саставу и
начину рада Штабова за ванредне ситуације (
Службени гласник РС, бр. 98/10), чл. 2. Одлуке о
образовању Градског штаба за ванредне ситуације (
Службени гласник града Врања бр. 21/11 и 43/12),
чл. 4 тач.4 Одлуке о организацији и функционисању
система заштите и спасавања и цивилне заштите на
тероиторији града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 23/17 – пречишћен текст ), Скупштина
града Врања, на седници одржаној дана 24.04.2019.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
I
Решење о образовању Градског штаба за
ванредне ситуације бр. 02-133/2016-13 од
21.07.2016. године( Службени гласник града Врања,
бр. 24/16) и Решење о измени и допуни Решења о
образовању Градског штаба за ванредне ситуацује
бр. 02-243/2018-10 од 20.12.2018. године (
Службени гласник града Врања бр.37/18), у члану 1,
став 1, тач. 3, мења се и гласи:
Начелник Штаба:
Срђан Ђорђевић – шеф одсека за управљање
ризиком и цивилну заштиту ОВС у Врању.
Мандат новоименованог члана Градског штаба
за ванредне ситуације траје до истека мандата
чланова штаба именованих Решењем Скупштине
града Врања бр. 02-133-2016-13 од 21.07.2016.
године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, број: 02-97/2019-10

Четвртак.25.април.2019.године.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ
Члан 1.
Разрешавају се дужности чланства у Савету
за здравље:
1.Жарко Митић, спец.др. анестезиолог из Врања,
представник локалне самоуправе, истеком
мандата .
2.Јадран Јањић, спец. др. уролог из Врања,
представник локалне самоуправе, истеком
мандата
3.Маја Додић, др. опште медицине из Врања,
представник локалне самоуправе, истеком
мандата.
4.Светислав Стошић, дпец. др. опште медицине
из Врањске Бање, представник локалне
самоуправе, истеком мандата.
5.Зоран Алексић, спец.др гинекологије и
акушерства из Врања, представник Опште
болнице Здравственог центра Врање, истеком
мандата.
6.Драган Ђошић, спец.др оралне хирургије из
Врања, представник Дома здравља, истеком
мандата.
7.Светлана Стојановић, спец.др. социјалне
медицине из Врања, представник Завода за јавно
здравље, истеком мандата.
8.Слађана Томић, начелник за здравствено
осигурање Републичког фонда за здравствено
осигурање , филијала у Врању, истеком мандата.
9.Томислав Стефановић, секретар Црвеног крста
Врање, истеком мандата.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.04.2019.
године, брoj: 02-98/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
268.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
267.
На основу чл.
42 Закона о правима
пацијената ( Службени гласник РС, бр.45/13) и чл.8
ст.2 и 3 Одлуке о оснивању Савета за здравље (
Службени гласник града Врања бр. 39/13),
Скупштина града Врања, на седници одржаној дана
24.04. 2019. године, доноси:
РЕШЕЊЕ

На основу чл. 42 Закона о правима пацијената (
Службени гласник РС, бр.45/13) и чл.8 ст.2 и 3
Одлуке о оснивању Савета за здравље ( Службени
гласник града Врања бр. 39/13), Скупштина града
Врања, на седници одржаној дана 24.04.2019.
године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ
Члан 1.
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У Савет за здравље јединице локалне
самоуправе, именују се:
1. Славчо Атанацковић, спец. др. анестезиолог
из Владичиног Хана, представник локалне
самоуправе.
2. Јадран Јањић, спец.др. уролог из Врања,
представник локалне самоуправе.
3. Маја Додић, др. опште медицине из Врања,
представник локалне самоуправе.
4. Слађана Стошић, спец. ург.медицине из
Врања, представник локалне самоуправе.
5. Душан Алексић, спец. ортопедије из
Врањске Бање, представник Опште Болнице
Врање.
6. Драган Ђошић, спец.др. оралне хирургије из
Врања, представник Дома Здравља.
7. Светлана Стојановић, спец.др. социјалне
медицине из Врања, представник Завода за
јавно здравље Врање.
8. Слађана Томић, начелник за здравствено
осигурање
Републичког
фонда
за
здравствено осигурање – филијала Врање.
9. Томислав Стефановић, Секретар Црвеног
крста Врање.
Члан 2.
Чланови Савета за здравље јединице локалне
самоуправе именују се на мандатни период од 4
године.
Члан 3.
Решење је коначно и ступа на снагу даном
доношења.
Члан 4.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана24.04.2019.
године, брoj: 02-99/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
269.
На основу чл. 116 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17, 27/18-др.Закон и 10/19) и чл. 33. ст. 1.
тач.24. Статута града Врања („Службени гласник
града Врања“, број 37/18), Скупштина града Врања,
на седници одржаној 24.04.2019. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ВРАЊЕ
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РАЗРЕШАВА СЕ Анка Вучковић из Врања,
ул. Шуматовачка бр.6, дужности члана Школског
одбора Основне
школе“ Светозар Марковић“
Врање, представник локалне самоуправе, због
неоправданог одсуства са седница Школског
одбора.
Члан 2.
Решење је коначно.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, брoj: 02-100/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
270.
На основу чл. 116 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17, 27/18-др.Закон и 10/19) и чл. 33. ст. 1.
тач.24. Статута града Врања („Службени гласник
града Врања“, број 37/18), Скупштина града Врања,
на седници одржаној 24.04.2019. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА У ОСНОВНИМ
ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
Решење о именовању чланова Школских одбора
у основним школама на територији града Врања бр.
02-140/2018-10 од 16.05.2018. године, у чл. 1, у
одељку Школски одбор основне школе „ Светозар
Марковић“ Врање, мења се и гласи:
1. Данијела Здравковић, професор разредне
наставе из Врања, ул. Петра Лековића бр.16,
представник локалне самоуправе.
Члан 2.
Мандат новоименованог члана ШО траје до
истека мандата чланова школских одбора у
основним школама на територији града Врања, који
су именовани Решењем Скупштине града Врања
број.
02-140/2018-10
од
16.05.2018.
године,(„Службени гласник града Врања“, број
15/18).
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
Члан 4.

Члан 1.
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Решење објавити у „Службеном гласнику“
града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана24.04.2019.
године, брoj: 02-101/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
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Решење о именовању чланова Школских одбора
у средњим школама на територији града Врања бр.
02-141/2018-10 од 16.05.2018. године, у чл. 1, у
одељку Школски одбор Музичке школе „ Стеван
Мокрањац“ Врање, мења се и гласи:
1. Драгана Накић, дипломирани политиколог из
Врања, ул. 4. Јули бр.28, представник
родитеља.

271.
На основу чл. 116 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17, 27/18-др.Закон и 10/19) и чл. 33. ст. 1.
тач.24. Статута града Врања („Службени гласник
града Врања“, број 37/18), Скупштина града Врања,
на седници одржаној 24.04.2019.године године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ВРАЊЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Сузана Стојменов, дипл.
инг. технологије из Врања дужности члана
Школског одбора
Музичке школе“ Стеван
Мокрањац“ Врање из реда родитеља, услед
престанка постојања основа по којем је именована,
односно због пресељења у другу државу.
Члан 2.
Решење је коначно.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.04.2019.
године, брoj: 02-102/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
272.
На основу чл. 116 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17, 27/18-др.Закон и 10/19) и чл. 33. ст. 1.
тач.24. Статута града Врања („Службени гласник
града Врања“, број 37/18), Скупштина града Врања,
на седници одржаној 24.04.2019. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА У СРЕДЊИМ
ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.

Члан 2.
Мандат новоименованог члана ШО траје до
истека мандата чланова школских одбора у
средњим школама на територији града Врања, који
су именовани Решењем Скупштине града Врања
број.
02-141/2018-10
од
16.05.2018.
године,(„Службени гласник града Врања“, број
15/18).
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
Члан 4.
Решење објавити у „Службеном гласнику“
града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, брoj: 02-103/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
273.
На основу члана 94.став 1. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72 од
3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка,
64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011,
121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС,
50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС,
132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014,
83 од 29. октобра 2018.), Правилника о садржини,
поступку и начину доношења Програма уређивања
грађевинског земљишта ("Сл. гласник РС", бр.
27/2015) и члана 33. став 1. тач. 34) Статута града
Врања ("Сл. гласник града Врања, бр. 37/2018).
),Скупштина града Врања, на седници одржаној
24.04.2019.године, донела је
ПРОГРАМ
О ДОПУНИ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019.
ГОДИНУ
Програм уређивања грађевинског земљишта за
2019.годину („Службени гласник Града Врања“,
број 2/19), у одељку I “Радови на припремању
земљишта“, у пододељку 2, „Прибављање
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земљишта“под тач. 2.1, „Решавање имовинско
правних односа“, допуњује се новом улицом, која
гласи: „Новопројектована- између ул. Моше Пијаде
и Булевар Авноја“.
У одељку II Програма, у пододељку 4.
„Опремање грађевинског земљишта“ допуњује се
новом улицом, која гласи:
„УЛИЦА НОВОПРОЈЕКТОВАНА – између
ул. Моше Пијаде и Булевар Авноја, на кпбр. 6501/1,
6504/6 и 12856/12.
Техничка документација
Изградња објекта инфраструктуре“
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.04.2019.
године, број: 352-12/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.

1.

Контрола квалитета
ваздуха

600.000,00

2.

Праћење буке у Врању

400.000,00
400.000,00

3.
4.

Koнтрола алергенополена
у ваздуху
Санација корита Врањске
реке

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани
приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 2019. године планирају у области
заштите и унапређења животне средине.
За реализацију Програма планирају се средства из буџетског фонда града у укупном износу од
18.100.000,00 динара, и то:
А. Приходи од посебне накнаде за заштиту и
унапређења животне средине у износу од
8.100.000,00 динара,
Б. Пренета средства из претходне године у
износу од 10.000.000,00 динара.
Програм

Финансијски план

1.000.000,00

Уређење отпадних вода
5.
6.

7.

274.
На основу члана 68. и члана 100. Закона о
заштити животне средине («Службени гласник Републике Србије», број 135/2004, 36/2009, 36/2009др. закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС и
14/2016), члана 20. става 1. тачке 11. и члана 66.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије», број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 14. става 1. тачке 11. Статута града Врања („Службени гласник града Врања,
број 37/18), Скупштина града Врања града на седници одржаној дана: 24.04.2019. године, донела је
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8.

11.000.000,00
Набавка подземних
контејнера
Котизација за учествовање
на сајмовима и
семинарима
Едукација
становништва(Еко
квиз,Еколошка недеља и
обележавање дана из
еколошког календара)
УКУПНО:

4.200.000,00
200.000,00

300.000,00

18.100.000,00

Члан 2.
Програм објавити у „Службеном гласнику
града Врања“, након добијања сагласности од стране Министарства за заштиту животне средине.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.04.2019.
године, број: 40-124/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана дана
22.04.2019. године.
275.
На основу члана 15, 22, 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 20/2016), Градско веће града
Врања, на седници одржаној дана: 22.04.2019.
године, донело je
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОД
ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ГРАДА И НАЗИВОМ
„ВРАЊСКО КУЛТУРНО ЛЕТО 2019. ГОДИНЕ“
Члан 1.
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Образује се Организациони одбор културнотуристичке манифестације под покровитељством
Града и називом „Врањско културно лето
2019.године“, у следећем саставу:
председник,
др Слободан Миленковић, градоначелник,
заменик председника,
Дејан Тричковић, председник Скупштине
града,
координатори:
-Зорица Јовић, чланица Градског већа за
ресор образовање, култура
и, информисање координатор свих активности који су у вези са
ресорним задужењем,
- Мића Младеновић, члан Градског већа за
ресор туризам и угоститељство - координатор свих
активности који су у вези са ресорним задужењем,
секретар,
Валентина Матушко, Одељење за послове
органа Града,
чланови:
1.Ненад Антић, заменик градоначелника,
2.Душан Аритоновић, начелник Градске
управе,
3.Драган Сентић, председник Градске
општине Врањска Бања,
4.Светлана
Цветковић,
председник
Скупштине Градске општине Врањска Бања,
5.Бојан Костић, члан Градског већа за ресор
буџет и финансије,
6.Небојша Зупанчић, члан Градског већа,
7.Ненад Ђорђевић, члан Градског већа,
8.Момир Стојилковић, директор ЈКП
„Комрад“,
9.Гордана
Димитријевић,директор
ЈУ
„Народни универзитет“,
10.Весна
Петровић,
директор
ЈУ
„Туристичка организација града Врања“,
11.Ненад Јовић, директор ЈУ Позориште
„Бора Станковић“,
12.Зоран Најдић, директор ЈУ Библиотека
„Бора Станковић“,
13.Саша Стаменковић, директор ЈУ
Народни музеј,
14. Боривоје Манасијевић, директор ЈУ
Историјски архив „31. јануар“.
15.Тања
Јовановић
Близнаковски,
директор Музичке школе „Стеван Мокрањац“,
16.представник Полицијске управе Врање,
17.Јадранка Ајановић, директор Дома
здравља,
18.Станица Спасић, Одељење за послове
органа Града,
19.Вида Стојановић, самостални саветник за
културу,

Четвртак.25.април.2019.године.

20.Смиља Антић, Кабинет градоначелника и
21.Маја Јовић, начелник Одељења за
друштвене делатности.
Члан 2.
Задатак Организационог Одбора је да
предузме све потребне мере и активности око
припреме и оранизовања свих планираних
манифестација у оквиру „Врањског културног лета
2019. године“, као и да по потреби, од чланова
Одбора, образује групе које би биле ангажоване за
обављање
одређених
послова
за
сваку
манифестацију,
а
њима
би
руководили
координатори Одбора.
Организациони одбор одлучује које ће све
манифестације бити спроведене у оквиру
„Врањског културног лета 2019. године“.
Одбор је у обавези да након завршетка
манифестација Градском већу поднесе Извештај о
спроведеном програму „Врањског културног лета“
са финансијским извештајем.
Члан 3.
Овлашћује се Организациони одбор, да у
складу са временским одржавањем манифестација
пријављује јавне скупове на територији Града.
Члан 4.
Мандат Одбора траје до завршетка свих
манифестација, односно до подношења и усвајања
Извештаја из члана 2. става 3. овог Решења.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 22.04.2019.
године, број: 06-80/4/2019-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слoбодан Миленковић,с.р.
276.
На основу члана 7. Правилника о мерилима и
критеријумима за доделу новчаних средстава за
помоћ деци и омладини са територије града Врања
оболелој од малигнитета и других тешких болести,
члана 17. 61. и 63, Пословника Градског већа града
Врања („Службени гласник града Врања“, број:
20/2016), Градско веће града Врања на седници
одржаној 22.04.2019. године донело је
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РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРАЊА ОБОЛЕЛОЈ
ОД МАЛИГНИТЕТА И ДРУГИХ ТЕШКИХ
БОЛЕСТИ
Члан 1.
Формира се Комисија за доделу новчане
помоћи деци и омладини са територије града Врања,
оболелој од малигнитета и других тешких болести,
у саставу:
1. др Јадранка Ајановић, педијатар,
2. др
Стајић
Александар,
помоћник
градоначелника,
3. Љубомир Стојановић, начелник Одељења
за финанисје и привреду
4. Вера Митић, Одељење за друштвене
делатности и
5. др Наташа Стоилковић, оторинголог специјалиста ОРЛ.
Члан 2.
Задатак Комисије је разматрање пристиглих
захтева и одлучивање о испуњености услова за
доделу новчане помоћи деци и омладини оболелој
од малигнитета и других тешких болести.
Новчана средства из става 1. овог члана
обезбеђују се добровољним донацијама физичких и
правних лица,
појединаца и удружења,
међународним донацијама преко наменског рачуна
за помоћ деци и омладини оболелој од малигнита и
других тешких болести.
Члан 3
Комисија на свом првом заседању доноси и
усвја Правилник о свом раду.
На првој седници Комисија бира из својих
редова председника и заменика председника
Комисије.
Стручне, административно-техничке послвое
за потребе ове Комисије обављаће Вера Митић, ,
запослена у Одељењу за друштвене делатности.
Члан 4.
Члановима Комисије који нису у систему
локалне самоуправе признаје се право на новчану
накнаду за рад, у појединачном износу од 2000,00
динара по одржаној седници Комисије.
Члан 5.
Мандат Комисије траје 4 године.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о формирању Комисије за доделу
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новчане помоћи деци и омладини са територије
града Врања, оболелој од малигнитета и других
тешких болести број: 06-214/2016-04 и 06-28/1/201804.
Члан 7.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 8.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 22.04.2019.
године, број: 06-80/1/2019-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слoбодан Миленковић,с.р.
277.
На основу члана 6. и 7. Правилника о
ближим условима, критеријумима, начину и
поступку за остваривање права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу у 2019. години
(“Службени гласник града Врања, број: 3/19), члана
15., 22., 61. и 63. Пословника Градског већа града
Врања („Службени гласник града Врања број:
20/2016), Градско веће града Врања, на седници
одржаној данa 22.04.2019 године, донело је
РЕШЕЊЕ
ДОПУНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
Члан 1.
У Решењу о формирању Комисије за
вантелесну оплодњу (Службени гласник града
Врања, број: 7/2016) мења се члан 4. који сада
гласи:
„Члановима Комисије који нису у систему
локалне самоуправе признаје се право на новчану
накнаду за рад, у појединачном износу од 2.000,00
динара по одржаној седници Комисије.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 22.04.2019.
године, број: 06-80/2/2019-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слoбодан Миленковић,с.р.
Општинско веће општине Сурдулица.
278.
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На основу члана 29. став 1. тачка 4. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 87/2018),
Општинско веће општине Сурдулица, на седници
одржаној дана 18.04.2019. године, донело је:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Четвртак.25.април.2019.године.

Овом Одлуком одређују се привредна
друштва и друга правна лица од посебног значаја за
спровођење мера и задатака заштите и спасавање на
територији Општине Сурдулица (у даљем тексту:
субјекти од посебног значаја за заштиту и спaсавање).
Члан 2.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и
спасавање у смислу члана 1. ове одлуке су:

Члан 1.

Ред.

Пун назив правног лица

Седиште и адреса

Делатност

Задатак-мера
цивилне заштите

Бр
ој
1.
2.

3.

4.

Сурдулица,
ул.Српских владара бб
Сурдулица,
„Центар за социјални рад“
ул. Масуричка

Пружање хуманитарне
и прве медицинске поЗбрињавање угроженог
моћи
становништва и
пружање помоћи
Пружање социјалне
помоћи
Заштита од рушења и
спасавање из рушевина,
Сурдулица,
склањање и урбаниЈП „Водовод“
ул.Српских владара стичке мере заштите,
67
снабдевање водом и
одржавање комуналне
Заштита и отклањање
инфраструктуре
последица од елеменОпштинска управа СурдуКомунално уређење,
тарних непогода и друСурдулица,
лица
изградња и одржавање
гих већих несрећа
ул. Краља Петра I
Служба за инвестиције и
путева
бр.38
надзор

„Црвени Крст Сурдулица“

5.

Туристичка организација
општине Сурдулица- ПИО
Власина

6.

О.З.З. “ Победа „ СурдулиСурдулица
ца

7.
7.

„Здравствени центар“

Сурдулица,
5.септембар бр.27

Сурдулица,
Српских владара

Члан 3.
Ангажовање субјеката од посебног значаја
за заштиту и спасавање врши Општински Штаб за
ванредне ситуације.
Члан 4.

Изградња и одржавање
путева у оквиру ПИО
“ Власина „
Извођење грађевинских
радова
Здравствена заштита
становиштва

Чишћење водотока и
рашчишћавање терена
Прва медицинска помоћ и здравствено
збрињавање повређених

За спровођење припрема и ангажовање у
извршавању мера и задатака цивилне заштите,
Општинско веће уговором обезбеђује накнаду
стварних трошкова.
Члан 5.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и
спасавање дужна су да плански, у складу са својом
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делатношћу, прилагоде своје капацитете и организацију за извршавање мера и задатака цивилне заштите.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 18.04.2019.године број: 87-9/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.

279.
На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016,
113/2017, 95/2018, 113/2017- др. Закон и 95/2018 –
др. закон), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 88/2016),
Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места намештеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016),
чл. 13. Закона о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору («Сл.гл.РС.»,
68/15), Одлуке Владе Републике Србије о
максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину («Сл.гл.РС,
бр.61/17), Одлуке Скупштине општине Сурдулица о
максималном броју запослених на неодређено време
у општини Сурдулици за 2017. годину по
организационим облицима бр. 11-2/17-01 од
12.07.2017. године, , члан 46. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи (Сл.гл. РС бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)
члана 15. тачка 11. Одлуке о Општинском већу
општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.5/2010), и члана
2. став 1. тачка 11. Пословника о раду Општинског
већа општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО 34/2008),
Општинско веће општине Сурдулица, на седници
одржаној дана 18.04.2019. године, усваја
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О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
ГЛАВА I
Основне одредбе
Члан 1.
Правилником
о
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Сурдулица, уређују се организационе
јединице
и
њихов
делокруг,
руковођење
организационим јединицама, називи и описи радних
места, звања у којима су радна места разврстана,
потребан број запослених за свако радно место,
врста и степен образовања, радно искуство и други
услови за рад на сваком радном месту у Општинској
управи.
Процедура усвајања Правилника
Члан 2.
Предлог Правилника припрема начелник
Општинске управе и доставља га Општинском већу
на усвајање.
Предлог Правилника припрема начелник
Општинске управе у оквиру које се обављају општи,
правни или нормативни послови и доставља га
Општинском већу на усвајање.
Поглавља правилника
Члан 3.
Правилник се састоји од следећих поглавља:
-

Глава I
Основне одредбе
Глава II
Oрганизација и
систематизација радних места у
Општинској управи

-

Глава III
одредбе

Прелазне и завршне

Систематизација радних места
Члан 4.
У Правилнику су систематизована следећа
радна места:

ПРАВИЛНИК
Функционери - изабрана и постављена
лица
Службеник на положају –

____7___
__1__ радних места

_____ службеника
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I група
Службеник на положају – II група
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__1__ радних места

_____ службеника
Број службеника

Укупно:

Број радних места
11
24
5
5
0
11
0
0
__56__ радних места

Укупно:

Број радних места
0
0
0
6
1
__7__ радних места

Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Члан 5.
Укупан број систематизованих радних места
у Општинској управи је _65__ и то :
-_2___ службеника на положају, -_56___ службеника на извршилачким радним
местима и
-__7_ на радним местима намештеника.
ГЛАВА II

1.ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Унутрашња организација
Члан 7.

Број намештеника

_____ намешт

У оквиру Општинске управе образују се
унутрашње организационе јединице за вршење
сродних послова и Кабинет председника општине
као посебна организациона јединица.
Основна унутрашња организациона јединица
је Одељење.
Ако природа и обим послова налажу, унутар
основних унутрашњих организационих јединица
могу се образовати уже организационе јединице:
Службе.

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Предмет уређивања
Члан 6.
Овим Правилником детаљније се уређују
посебна организациона јединица и унутрашње
организационе јединице и њихов делокруг,
руковођење
унутрашњим
организационим
јединицама, називи и описи радних места, звања у
којима су радна места разврстана, потребан број
запослених за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад
на сваком радном месту у Општинској управи
општине Сурдулица.

_____ службеника

Основне унутрашње јединице
Члан 8.
Основне унутрашње организационе јединице
су:
1. Одељње за општу управу и јавне службе,
2. Одељење за финансије и привреду,
3. Одељење
за
урбанизам,
стамбенокомуналне, грађевинске и имовинско правне
послове.
Посебна организациона јединица
Члан 9.
У Општинској управи се као посебне
организационa
јединицa
образује
Кабинет
председника општине.
Канцеларије
Члан 10.
За обављање одређених послова из
надлежности Општинске управе, посебно у вези са
остваривањем права грађана, локалног економског
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развоја, реализације политике за младе, могу се
унутар основне организационе јединице образовати
Канцеларије.
Канцеларије се могу образовати и у месним
заједницама, као организациони облик Општинске
управе за обављање послова из надлежности
општине.
Стручне службе
Члан 11.
У
оквиру
унутрашње
организационе
јединице образују се Службe и то: Служба за
послове писарнице, Служба за послове возача,
Служба локалне пореске администрације, Служба
за економски развој, Служба за обједињену
процедуру електронским путем, Служба за
инвестиције и комуналне делатности.
Служба се образује за обављање истих или
сличних, као и међусобно повезаних управних,
управно-надзорних и финансијско-материјалних
послова, који захтевају непосредну повезаност и
организациону посебност.
Служба се образује са најмање три (3)
запослена.
Члан 12.
Обављање појединих послова Општинске
управе може се вршити и у Месним канцеларијама,
у свему према регулативи Одлуке о организацији
Општинске управе.
2.ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 13.
Одељење за општу управу и јавне службе
обавља послове који се односе на: праћење и
обезбеђивање услова за функционисање и развој у
области предшколског васпитања и образовања,
основног и средњег образовања, културе, спорта,
дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске
заштите, јавног здравља и примарне здравствене
заштите; програма и пројеката за младе; управне,
планске, аналитичке и друге стручне послове из
ових области; надзор над радом установа у
друштвеним делатностима у којима је оснивач
Општина; праћење стања и остваривање програма
рада и развоја установа; предлагање мера у циљу
спровођења утврђене политике у овим областима;
праћење
спровођења
прописа;
вођење
другостепеног поступка о правима из области
социјалне заштите која су у надлежности Општине;
стручне и административне послове за комисије из

Број -11- Страна-1081

надлежности Одељења; предлагање одлуке о мрежи
установа дечије и социјалне заштите, основног и
средњег образовања; доношење програма мера и
активности на унапређењу квалитета и развој
облика и услуга социјалне заштите, у области
ученичког и студентског стандарда; утврђивање
права на ученичке и студентске стипендије и
кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање
школарине; припрему предлоге општих и других
аката, извештаја и анализа за потребе органа
Општине; вођење управног поступка о праву на
додатак на децу, родитељски додатак, накнаду
зараде за време породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета, одсуства са рада посебне
неге детета, накнаду трошкова боравка у
предшколској установи за децу без родитељског
старања, децу ометену у развоју и децу из
материјално угрожених породица; одлучивање у
првом степену о признавању законом одређених
права борцима, војним инвалидима и породицама
палих бораца; инспекцијски надзор над радом
установа у области предшколског васпитања и
образовања, основног и средњег образовања; израду
предлога одлуке о буџету Општине у делу који се
односи на област друштвених делатности;
припрему и утврђивање предлога финансијских
планова за кориснике буџетских средстава из
области основног и средњег образовања, друштвене
бриге о деци, културе, физичке културе и спорта и
социјалне заштите; контролу појединачних захтева
за плаћање; распоређивање средстава корисницима
у оквиру одобрених апропријација и квота; праћење
извршења финансијских планова; предлагање
промена у апропријацији и измену финансијских
планова корисника буџета из области друштвених
делатности.
Ово одељење обавља и послове који се
односе на: стручне и административно – техничке
послове везане за одржавање седница Скупштине
општине, рад председника општине и седница
Општинског већа и њихових радних тела; обраду и
чување свих изворних аката о раду органа општине;
обављање стручних послове који се односе на
представке и предлоге грађана; координацију,
припрему и ажурирање информација за потребе
интернет презентације општине;
припрему
информација и званичних саопштења органа
Оппштине; унапређење организације рада и
модернизацију општинске управе; организацију
пријемне канцеларије, писарнице, архиве и
доставне службе; лична стања грађана и матичарске
послове; нормативно-правне послове; пружање
правне помоћи грађанима; остваривање права и
обавеза из радног односа запослених, именованих и
постављених лица; контролу над применом прописа
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о канцеларијском пословању; вођење бирачког
списка; стручне и административне послове за
спровођење избора и организацију референдума;
евиденцију радних књижица; праћење рада и
пружање помоћи месним заједницама; унапређење
примене информационих технологија; одржавање и
развој рачунарске и комуникационе мреже;
администрирање базе података; одржавање и развој
апликативног софтвера; организацију обуке
запослених у Општинској управи, као и јавним
предузећима и установама чији је оснивач општина;
успостављање услове за развој и одржавње
географског информациониог система (ГИС-а) у
сарадњи са надлежним републичким и општинским
органима и организацијама, као и јавним
предузећима, са територије општине, чији је
оснивач општина, односно Република.
У оквиру Одељења се обављају послове који
се односе на: коришћење биротехничких и других
средстава опреме; коришћење, одржавање и
обезбеђење зграде Општине и службених
просторија: обезбеђивање превоза моторним
возилима са и без возача и старање се о њиховом
одржавању;
одржавање
чистоће
пословних
просторија;
умножавање
материјала;
дактилографске послове; организацију рада
доставне службе; административно – техничке
послове набавке материјала; ситног инвентара и
основних средстава; обављање других сервисних
послова за потребе органа општине.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Члан 14.
Одељење за финансије и привреду у
оквиру своје надлежности обавља послове који се
односе на: реализацију развојних пројеката од
интереса за општину, представљање инвестиционих
потенцијала општине и реализацију активности на
привлачењу инвестиција; израда нормативних и
других акта из области локалног економског
развоја; старање о укупном привредном развоју
општине; обављање управних и стручних послове у
области привреде; подстицање и старање о развоју
туризма, старих заната, пољопривреде и осталих
привредних
грана;
обављање
пoслова
категоризације туристичких објеката у складу са
законом; вођење поступка промене намене
пољопривредног у грађевинско земљиште; израда
годишњег програм развоја пољопривреде и
руралног развоја; израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини; спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини; израду општих и
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оперативних планова заштите од елементарних
непогода;
извештавање
о
пољопривредној
производњи (сетва, жетва, јесењи радови);
информисање индивидуалних пољопривредних
произвођача и регистрованих пољопривредних
газдинстава
о
актуелностима
везаним
за
пољопривреду; утврђивање водопривредних услова
на територији општине; издавање водопривредних
сагласности и водопривредних дозвола за објекте и
радове у складу са законским овлашћењима
општина; подстицање предузетништва, малих и
средњих предузећа у складу са законом и одлукама
Скупштине општине; давање информација и
пружање техничке помоћи правним лицима при
реализацији пројеката, државних субвенција и
кредита; обављање административних послова за
Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи
локалним привредницима у регистрацији и
пререгистрацији организационих облика; израда
базе података, праћење, анализа и давање извештаја
о стању и кретању привредних активности на
територији општине; израду пројекције будућих
кретања и предлагање стратегије за даљи развој;
успостављање привредних контаката и старање о
привлачењу нових инвеститора у општину;
обављање стручних, административних, техничких
и других послова на вођењу, координирању и
сервисирању послова из области економског
развоја општине; представљање могућности и
услова за улагање у општину; организацију и
учешће општине на разним промотивним
манифестацијама,
сајмовима
и
привредним
изложбама; одржавање редовних контакта са
републичким и другим институцијама које се баве
унапређењем економског развоја и привлачењем
инвестиција;
представљања
општине
на
регионалном, државном и међународном нивоу у
активностима везаним за локални економски развој;
креирање и организацију тренинг програма у
складу са потребама привреде; сарадњу са
Националном службом за запошљавање (НСЗ) у
реализацији мера активне политике запошљавања;
успостављљања контаката са међународним
организацијама и донаторима; истраживање
могућности за финасирање развојних програма;
припремање, управљање и реализација развојних
пројеката и капиталних инвестиција у области јавне
инфраструктуре; праћење рада јавних предузећа,
друштва капитала којима је општина оснивач или
суоснивач или којима је поверено обављање
комуналне делатности и давање мишљења о
њиховим извештајима о раду; праћење рада јавних
предузећа, јавних агенција, друштава капитала
којима је општина оснивач или суоснивач у области
пољопривреде, водопривреде, и других грана
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привреде и и давање мишљења о њиховим
извештајима о раду; припремање нацрта одлука из
своје надлежности; припремање нацрта стратегија и
програме развоја општине; као и друге послове из
свог делокруга.
Одељење за финансије и привреду обавља
послове који се односе на обезбеђивање
финансирања обављања изворних и поверених
надлежности општине, послови јавних набавки и
послови локалне пореске администрације.
У оквиру својих надлежности Одељење
обавља послове који се односе на: израду нацрта
буџета општине уз поштовање система јединствене
буџетске класификације укључујући и програмску;
припремање и достављање корисницима буџета
упутства за припрему буџета са основним
економским смерницама, као основом за израду
предлога
финансијских
планова
буџетских
корисника, описом планиране политике, проценом
прихода и примања и расхода и издатака, обимом
средстава који може да садржи предлог
финансијског
плана
буџетског
корисника,
поступком и динамиком припреме буџета; старање
о поштовању календара буџета локалне власти;
анализирање предлога финансијских планова
буџетских корисника и контрола њихове
усаглашености са упутством; припремање нацрта
одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса);
израда
предлога
решења
о
привременом
финансирању; обавештавање буџетских корисника
о одобреним расположивим апропријацијама;
припремање и утврђивање тромесечне, месечне и
шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену
квоте; предлагање одлуек о привременој обустави
извршења
буџета
буџетским
корисницима;
разматрање предлога Плана извршења буџета;
доношење одлуке о измени Плана извршења
буџета; разматрање захтева за преузимање обавеза;
доношење решења о одборавању преусмеравања
апропријација;
припремање нацрта решења о
одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске
резерве; отварање консолидованог рачуна трезора
за динарска и девизна средства,
подрачуна
динарских и девизних средстава корисника јавних
средстава и посебних наменских динарских рачуна
корисника јавних средстава и осталих правних
лицима и других субјеката који не припадају јавном
сектору и који нису укључени у консолидовани
рачун трезора; ближе уређивање начина коришћења
средстава са подрачуна КРТ-а; извештавање о
коришћењу средстава општине; старање о
пласирању слободних новчаних средстава и
обавештавање Управе за трезор; припремање
захтева Министарству финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у
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текућој години са детаљним образложењем
оправданости инвестиција због којих настаје
прекорачење; анализу дугорочне одрживости дуга
општине; вођење главне књиге трезора и осталих
пословних књига са посебном евиднецијом за
сваког директног и индиректног корисника
буџетских средстава; вођење помоћних књигеа;
припремање пројекције и праћење прилива прихода
и извршења расхода на консолидованом рачуну
буџета; управљање готовином; примање, завођење
и контрола захтева за плаћање и трансфер средстава
и захтеве за плате; управљање информационим
системом у области финансија; израду периодичних
извештаја и завршног рачуна консолидованог
рачуна трезора; усаглашавање пословних књига са
корисницима буџета, Управом за трезор и
добављачима; припремање и извршавњеа плаћање;
вршење мониторинга и евалуације финансијских
планова по програмској методологији; управљање
имовином (вођење евиденција о основним
средствима и пословном простору; вршење
интерних
контролних
поступка;
обављање
припремних радњи и других послова за спровођење
прописа којима се уређује област финансирања
општине;
припремање нацрта аката којим се
утврђују стопе изворних прихода, као и начин и
мерила за одређивање висине локалних такси и
накнада и других изворних локалних прихода и
припрема симулација и модела по појединим
групама обвезника на основу предложеног нацрта;
организовање јавне расправе и друге облике учешћа
јавности у поступку прирпеме нацрта аката
локалних изворних прихода.
Послови јавних набавки односе се на:
истраживање тржишта и ефикасно планирање
набавки; припрему плана набавки за кориснике
буџетских средстава за које спроводи поступке
јавних набавки у сарадњи са другим службама;
обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и
транспарентну употребу јавних средстава и
подстицања конкурентности и равноправности
понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење
поступака јавних набавки по процедури прописаној
законом; спровођење поступака јавних набавки по
овлашћењу других наручилаца у складу са Законом
о јавним набавкама; спровођење обједињених
набавки за више наручилаца у складу са законом;
објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне
документације, обавештења и извештаја на Порталу
јавних набавки; пружање консултанских услуга и
стручне помоћи директним и индиректним
корисницима буџетских средстава и понуђачима у
поступцима
јавних
набавки;
одређивање
запослених који ће представљати општину/општина
у поступцима јавних набавки које спроводе други
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наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених
података о поступцима јавних набавки и
закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење
посебне евиденције о јавним набавкама мале
вредности; састављање извештаја о закљученим
уговорима о јавним набавкама велике и мале
вредности и спроведеним поступцима; достављање
у предвиђеном законском року наведених извештаја
Управи за јавне набавке; праћење реализације
закључених
уговора о јавним набавкама;
остваривање сарадње са органима и организацијама
који у оквиру своје надлежности примењују
прописе из области јавних набавки; обављање
других послова у складу са Законом о јавним
набавкама и другим прописима којима се уређује
област јавних набавки.
Послови локалне пореске администрације
односе се на: пријем, обраду, контролу и унос
података из пореских пријава; доношење решења о
утврђивању обавеза по основу локалних јавних
прихода за које није прописано да их сам порески
обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске
обавезе у пореском књиговодству локалне пореске
администрације, у складу са прописима; књижење
извршених уплата по основу локалних јавних
прихода; канцеларијске и теренске пореске
контроле законитости и правилности испуњавања
пореске обавезе које се утврђују решењем локалне
пореске администрације; обезбеђење наплате
пореске обавезе; послове редовне и принудне
наплате, одлагања плаћања пореског дуга;
покретање поступка стечаја; подношења захтева за
покретање
пореског
прекршајног
поступка;
достављање извештаја са доказима Пореској
полицији, када постоје основи сумње да је
извршено пореско кривично дело; послове
првостепеног поступка по изјављеним жалбама
пореских обвезника; вођење поновног поступка по
поништеним управним актима; пружање правне
помоћи надлежним организационим јединицама
Пореске управе и другим организационим
јединицама локалне пореске администрације;
вођење јединственог пореског књиговодства за
локалне јавне приходе; примену јединствених
стандарда,
дефиниција,
класификација
и
номенклатура кодирања података и технику обраде
у складу са јединственим информационим
системом за локалне јавне приходе; припрему
методолошких упутстава за једнообразну примену
прописа из области локалних јавних прихода;
давање бесплатних информација о пореским
прописима из којих произилази пореска обавеза по
основу локалних јавних прихода; издавање уверења
и потврда и извештавање локалне самоуправе и
Пореске управе у вези са локалним јавним
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приходима и остали послови у складу са законом и
другим прописима којима се уређује ова област.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Члан 15.
Одељење
за
урбанизам,
стамбенокомуналне, грађевинске и имовинско правне
пословеобавља послове који се односе на:
издавање извода из урбанистичких планова;
издавање информација о локацији и локацијских
услова; прибављање услова за пројектовање и
прикључење на комуналну инфраструктуру;
прибављање других посебних услова од јавних
предузећа, привредних друштава и установа имаоца
јавних овлашћења,
неопходних за израду
локацијских услова зависно од намене објекта;
давање обавештења о намени простора и
могућности општина по захтевима странака;
сарадњу са стручним службама, организацијама и
правним лицима из области урбанизма и грађевине
за потребе рада органа општине и Одељења;
издавање грађевинских дозвола; издавање решења
о одобрењу за изградњу, реконструкцију,
адаптацију и санацију објеката; давање стручних
мишљења у поступку издавања грађевинске
дозволе и
одобрења за изградњу у оквиру
обједињене процедуре; обраду информација о
појединим предметима.
Одељење обавља и следеће послове: провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из
пројекта у складу са локацијским условима; да ли је
идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу
за изградњу у складу са издатим локацијским условима односно планом; старање о законитом вођењу
поступка издавања одобрења; припремање извештаја о раду; обављање и друге задатака и послова из
области припреме земљишта за грађење; издавање
потврда за изграђене темеље објеката; доношење
решења о припремним радовима и о пробном раду;
издавање дозволе за коришћење објеката/употребне
дозволе; издавање уверења о старости објеката; издавање уверења о етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих
употребних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступка легализације објеката; отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине
на грађевинском земљишту уз накнаду; утврђивање
престанка права својине; постзпка експропријације.
Одељење спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање
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студија о процени утицаја на животну средину;
поступа као заинтересовани орган код поступака
процене утицаја пред надлежним органом аутономне покрајине и пред надлежним министарством;
врши оцену и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја; обавља послове везане за
заштиту ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе
за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање инертног и неопасног отпада; издаје интегрисане дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи; издаје дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија;
припрема програме заштите животне средине и локалне акционе и санационе планове; сарађује са
удружењима и организацијама цивилног сектора;
спроводи активности за јачање свести о потреби
заштите животне средине; припрема годишње
извештаје и обавештава јавност о стању животне
средине; води евиденције и доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и министарству; врши послове заштите и унапређења природних добара и обавља друге послове везане за заштиту животне средине.
Обавља послове који се односе на: праћење
и унапређење функционисања јавних комуналних
предузећа и комуналних делатности; реализацију
пројеката и иницијатива са циљем модернизације
рада јавних комуналних предузећа и побољшања
комуналне инфраструктуре; израду нацрта општих
правних аката, одлука, уговора и решења који се
однсое на комуналне делатности;
израду
појединачних правних акта у комунално –
стамбеној области; вршење управног надзора над
радом предузећа која обављају послове из области
комуналних делатности; обављање послова у вези
са утврђивањем цена комуналних производа и
услуга; контролу спровођења основних начела
енергетске политике; дефинисања стратегије и
планова развоја енергетике на локалном нивоу;
прописивање услова и начина снабдевања
топлотном
енергијом
са
правилима
рада
дистрибутивне мреже за топлотну енергију; израду
предлога тарифног система за одређивање цене
топлотне енергије; обављање других послова из
области енергетике;
регулисање и управљање
саобраћајем на територији општине; управљање
површинама за паркирање и регулисања паркирања;
јавни превоз на територији општине; планирање
капацитета мрежа линија; управљање квалитетом у
систему јавног транспорта путника; надзор над
безбедношћу саобраћаја и такси превоза; израда
планске документације у циљу организације и
обезбеђења заштите од пожара, елементарних и
других већих непогода, организацију цивилне
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заштите;
израду
услова
за
успостављање
интегрисаног
система заштите и спасавања;
припрема планова за одбрану и остваривање
одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног
стања на територији општине/општина; вођење
управног поступка и доношења решења из стамбене
области; припремање нацрта решења за исељење
бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама; евидентирање
скупштина станара стамбених зграда на територији
општине и издавање уверења о формирању
скупштине станара и избору председика; припрему
предлога решења, уговора и анекса уговора о
откупу и закупу станова; вршење послова у вези са
преносом права закупа и замене станова; праћење
извршавања уговорних обавеза по основу закупа и
откупа на рате и провера законитог утврђивања
откупне цене стана и ревалоризације; подношење
пријава надлежним органима за исељење
бесправних корисника станова; сарадњу са
надлежним комуналним и јавним предузећима,
инспекцијским службама и другим надлежним
институцијама и учешће у принудном исељењу и
записничкој примопредаји стамбеног простора.
У Одељењу се прате и примењују закони и
други прописи из области имовинско - правних
односа у надлежности општини; спроводи поступак
прибављања и отуђења непокретности у јавној
својини општине, управља имовином која је у
јавној својини и својини општине, као и
непокретности које користе правни субјекти чији је
оснивач општина.
Обавља послове који се односе на: надзор
над применом Закона о планирању и изградњи и над
применом других прописа и општих аката, стандарда,
техничких норматива и норми квалитета, који се
односе на пројектовање, грађење и реконструкцију
објеката високоградње, нискоградња и других
објеката, као и на извођење појединих грађевинских
радова на тим објектима и грађење објеката на
прописан начин; праћење стања, предлагање мера и
надзор над применом закона и подзаконских аката из
области заштите животне средине, поступања са
отпадним материјама, заштити од нејонизујућих
зрачења, заштити природе, заштити од буке,
поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о
процени утицаја на животну средину; доношење
решења и налагање мера у области заштите животне
средине и праћење њиховог спровођења; праћење
стања, предлагања мера и инспекцијски надзор над
законитошћу рада правних лица које обављају
комуналну делатност и инспекцијски надзор над
поступањем предузетника и грађана у погледу
придржавања закона, других прописа и општих аката;
надзор у области уређивања и одржавања објеката и
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јавних површина; јавну хигијену, надзор над
уређењем Општине, јавних зелених површина,
функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља
водом и одвођења отпадних вода, снабдевања
електричном и топлотном енергијом, изношењем и
депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем
гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем
димничарских услуга; надзор над обављањем
делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће
јавних површина, над раскопавањем улица и других
јавних површина и друге послове комуналне
хигијене; праћење
стања, предлагање мера и
инспекцијски надзор над извршавањем закона и
других прописа на одржавању, заштити, изградњи и
реконструкцији локалних и некатегорисаних путева;
надзор над применом општинских одлука у којима се
регулише саобраћај; надзор над вршењем истовара и
утовара робе из моторних возила; праћење стања,
предлагање
мера и инспекцијски надзор над
законитиошћу у обављању друмског локалног
превоза и то: ванлинијског превоза путника,
линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за
сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси
превоза; праћење стања, предлагање мера и
инспекцијског надзора над радом установа у области
предшколског васпитања и образовања, основног и
средњег образовања; извршење извршних или
коначних решења из делокруга Општинске управе;
вођење потребних евиденција; сарадњу са другим
органима и организацијама ради међусобног
обавештавања, размене података, пружања помоћи и
заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски
надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова;
пружање стручне помоћи, припрему документације,
израду и ажурирање процене угрожености и планова
заштите и спасавања који обухватају превентивне
мере заштите којима се спречавају елементарне
непогоде или ублажава њихово дејство; израду мера
заштите и спасавања у случају непосредне опасности
од елементарних непогода; предузимање мера
ублажавања и отклањања непосредних последица од
елементарних непогода; организацију цивилне
заштите, успостављање интегрисаног система
заштите и спасавања који би објединили све
превентивне и оперативне мере заштите живота и
имовине грађана; предузимање мера и праћење
реализације мера из планова одбране и планова за
ванредне ситуације, посебно у делу предузимања
превентивних мера и процене ризика; сагледавање
последица штета насталих елементарном непогодом и
другим ванредним догађајима; обављање стручних и
административних послова за потребе Општинског
штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне
заштите, припрема планова за одбрану и остваривање
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одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног
стања на територији Опшштине.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
3.ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Члан 16.
Кабинет председник општине је посебна
организациона јединица која се образује за обављање
саветодавних и протоколарних послова, послова за
односе с јавношћу и административно-техничке
послова који су значајни за рад председника општине.
4. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
Члан 17.
Општинском управом руководи начелник,
као службеник на положају.
Руковођење радом унутрашњих организационих
јединица
Члан 18.
Радом основних организационих јединица
руководи:
• руководилац одељења,
• шеф службе.
Распоређивање руководилаца организационих
јединица
Члан 19.
Руководиоце организационих јединица из
члана 18. овог Правилника, распоређује начелник
Општинске управе.
Руководиоци организационих јединица из
члана 18. овог Правилника одлучују, доносе
решења у управном поступку, пружају стручна
упутства, координирају и надзиру рад запослених,
старају се о законитом, правилном и благовременом
обављању послова из свог делокруга и врше друге
послове по налогу начелника Општинске управе.
Руководиоци унутрашњих организационих
јединица одговарају за свој рад начелнику
Општинске управе.
За свој рад и рад службе којом руководе,
шефови служби непосредно су одговорни
руководиоцу одељења, у чијем саставу је
унутрашња организациона јединица.
Руковођење радом посебне организационе
јединице
Члан 20.
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Радом Кабинета председника општине као
посебне организационе јединице руководи шеф
кабинета.
Шеф кабинета и запослени на радним
местима у кабинету заснивају радни однос на
одређено време – док траје дужност председника
општине.
Шеф кабинета за свој рад одговара
председнику општине.
5. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
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Организационе јединице су дужне да
међусобно сарађују и да размењују потребне
податке и обавештења неопходна за рад.
6. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 22.
Правилник садржи радна места на
положајима, извршилачка радна места и радна
места на којима раде намештеници.

Члан 21.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Звање
Службеник на пол. 1.гр.
Службеник на пол. 2.гр.
Укупно:

Број радних места
1
1
2 радна места

Број службеника
1
1
2 службеника на
положају

Службеници извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
11
24
5
5
0
11
0
0
56 радних места

Број службеника
10
22
5
5
0
11
0
0
53 службеника

Намештеници
Број радних места
Број намештеника
1.врста рад.места
0
0
2.врста рад.места
0
0
3.врста рад.места
0
0
4.врста рад.места
6
6
5.врста рад.места
1
1
Укупно:
7 радних места
7 намештеника
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
послове у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Радна места у Општинској управи су Председника општине.
следећа:
Услови: стечено високо образовање из
1.Начелник Општинске управе
научне области правне науке на основним
Звање: положај у I групи
академским студијама у обиму од најмање 240
број службеника на положају: 1
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
Опис послова: Руководи и координира струковним
студијама,
специјалистичким
радом Општинске управе; планира, усмерава и академским
студијама,
специјалистичким
надзире рад Општинске управе; усклађује рад струковним студијама, односно на основним
организационих јединица Општинске управе и студијама у трајању од најмање четири године или
обезбеђује њено функционисање као јединственог специјалистичким студијама на факултету, положен
органа; остварује сарадњу организационих јединица државни стручни испит, најмање пет година радног
у оквиру Општинске управе; обавља и друге
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искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
2.Заменик начелника Општинске управе
Звање: положај у II групи
број службеника на положају: 1
Опис
послова:
Замењује
начелника
Општинске управе у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност, у складу са
законом, Статутом општине, одлукама Скупштине
општине, Општинског већа и Председника
општине; обавља и друге послове из надлежности
Општинске управе
по овлашћењу начелника
управе.
Обавља све послове у вези са организацијом,
обједињљвањем и усмеравањем рада у одељењу за
општу управу и јавне службе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
6.1 ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
6.1.1.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
1. Руководилац Одељења
Звање: Самостални саветник
број службеника: 0
Опис посла: Руководи, организује и
планира рад Одељења, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у Одељењу;
стара се о законитом, правилном и благовременом
обављњу послова у Одељењу; прати и анализира
стање у областима из делокруга Одељења и
предлаже и планира мере за унапређење стања;
стара се о примени закона, стратегија, стратешких
докумената и других прописа из делокруга
Одељења; прати рад саветодавних и радних тела из
области друштвене делатности, установа чији је
оснивач ЈЛС, спровођење пројеката из ових
области, као и развоја интерсекторских услуга;
координира рад на припреми
израде нацрта,
односно предлога општих и других аката из
делокруга Одељења; руководи, организује и
планира рад Одељења, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у Одељењу;
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стара се о законитом, правилном и благовременом
обављњу послова у Одељењу; организује
извршавање нормативно-правних послова за
потребе органа општине; стара се о унапређењу
рада, побољшању ефикасности и односа према
грађанима и организацијама; стара се о стручном
оспособљавању и
усавршавању запослених;
припрема одговоре, информације и извештаје о раду
Одељења; организује и координира израду акта из
делокруга Одељења; учествује у раду колегијума
руководилаца
организационих
јединица;
присуствује седницама Општинског већа и
Скупштине општинр у својству овлашћеног
известиоца, по позиву;
сарађује са другим
одељењима у Општинској управи.
Организује, обједињује и усмерава рад Одељења за
општу управу и јавне службе, односно запослених у
Одељењу. Одговоран је за благовремено, законито и
правилно обављање послова из делокруга Одељења,
врши распоред послова на непосредне извршиоце,
пружа стручну помоћ извршиоцима послова,
непосредно учествује у припреми и изради аката
већег степена сложености за потребе органа
општине и виших органа. Сарађује са ресорним
Министарствима, јавним установам и предузећима.
Доноси решења и друге акте за које је овлашћен.
Обавља стручне послове у области рада и
радних односа запослених у Општинској управи,
постављених и изабраних лица, израђује нацрте
решења о заснивању и престанку радних односа,
план коришћења годишњих одмора, нацрте свих
решења из области радних односа, води евиденције
из области радних односа и обавља нормативне
послове за потребе Општинске управе. Обавља
послове овлашћеног лица за поступање по захтеву
за слободан приступ информацијама од јавног
зачаја за потребе општине Сурдулица и Општинске
управе у складу са Законом о информацијама од
јавног значаја.
Руководи радом службе, организује и прати
континуирано, баговремено и ефикасно извршавање
послова из делокруга службе, израђује решења
инвалидско борачке заштите и друштвених
делатности, води поступак и доноси решења о
признавању
права
на
личну,
породичну
инвалиднину, на ортопедски, инвалидски и дечји
додатак, накнаду за посмртне и погребне трошкове,
здравствену заштиту личних и породичних
инвалиднина, спроводи поступак за обезбеђење
борачког додатка борцима НОР-а који су ступили у
НОБ пре 09.09.1943. године, обезбеђује друге
видове заштите наведених корисника, на бесплату
повлашћену вожњу, право на бањско и климатско
лечење, право на ортпетска помагала, и санитарне
направе и друго. Води поступак и израђује решења
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о признавању својства ратног војног инвалида из
рата после 17.08.1990. године, врши и друге
административне послове.
Води евиденцију и картотеку у овој области,
израђује решења на право на кадровску помоћ и на
здравствену заштиту, упућује лица на лекарску
комисију за утврђивање стања неспособности,
обавља послове инвалидског додатка, додатка за
негу и помоћ од стране других лица, додатка на
децу, израђује нацрт решења о праву на месечна
новчана примања учесника НОР-а из ранијих
ратова, води картотеку досијеа учесника НОР-а, и
израђује решења о висини заштитног додатка за
личне и породичне инвалиднине.
Води одговарајуће евиденције о оствареним
правима из области борачко инвалидске заштите;
ради на пословима извршења одлуке о буџету;
обавља послове везане за обраду, праћење и
евидентирање примања из републичког Трезора из
области борачко инвалидске заштите; припрема
податке и информације од значаја за управни
поступак; обавља послове у вези са вођењем
евиденције предмета из области управног поступка;
спроводи решења о правима војних (личних и
породичних) инвалида, цивилних инвалида рата,
корисника месечног новчаног примања, борачког
додатка и материјалног обезбеђења, прати примања
и расходе; спроводи првостепени поступак везан за
решења о категоријама особа са инвалидитетом која
могу да користе посебно одређена паркинг места на
јавним паркиралиштима; даје обавештења и
информације странкама на основу евиденције о
примљеним,
обрађеним
и
експедованим
предметима.
Обавља
послове
управљања
људским
ресурсима.
Услови: Завршене студије другог степена —
мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени за завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) завршен правни факултет, пет година радног
искуства у струци, положени испит за рад у
органима државне управе као и познавање рада на
рачунару (МS Office пакет и интернет).
2. Послови
родитељског
додатка,
породиљског одсуства и послови дечијег додатка
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис послова: води првостепени управни
поступак и израђује првостепене управне акте о
праву на родитељски додатак, праву на накнаду
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зараде за време породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге
детета и права на накнаду трошкова боравка у
предшколској установи за децу без родитељског
старања и за децу ометену у развоју и права на
дечији додатак; припрема одговоре по жалбама за
потребе другостепеног органа; прикупља чињенице
и доказе релевантне за израду и вођење поступка;
врши електронску обраду података по посебном
програму утврђеном од стране надлежног
министарства за остваривање права на родитељски
додатак; за остваривање права на дечији додатак
врши електронску обраду података по посебном
програму утврђеном од стране надлежног
министарства; обавља послове у вези са вођењем
евиденције предмета из области управног поступка;
води одговарајуће евиденције о оствареним
правима; даје обавештења и информације
странкама.
Обавља финансијско-рачуноводствене послове
везане за исплату накнаде зараде за време
породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и
одсуства ради посебне неге детета; врши пријем и
оверу спискова за исплату накнада зараде за
запослене код послодавца, као и пратеће
документације која се доставља уз исплатне
спискове; проверава исправност обрачуна накнаде
зараде, пореза и доприноса, као и укупан износ за
рефундацију
средстава
послодавцима;
ради
комплетан обрачун и исплату накнаде зараде за
породиље које самостално обављају делатност које
немају друге запослене; води евиденцију корисника
код којих је извршена рефундација средстава и
корисника код којих је извршена исплата права.
обавља аналитичко-планске послове у области
дечије, социјалне и примарне здравствене заштите и
друштвене бриге о јавном здрављу; прати,
анализира и спроводи прописе из дечије, социјалне
и примарне здравствене заштите и друштвене бриге
о јавном здрављу; прати стање и реализацију
програма рада и развоја јавних установа у области
дечије, социјалне и примарне здравствене заштите и
друштвене бриге о јавном здрављу и квалитету,
доступности и ефикасности услуга које оне
пружају; прати и анализира стање у области,
проучава последице утврђеног стања и предлаже и
планира мере за унапређење стања и решавање
идентификованих проблема; израђује информације
и извештаје о утврђеном стању; иницира
одговарајуће мере које се односе на побољшање
квалитета, ефикасности и доступности услуга и
израду плана развоја делатности у области дечије,
социјалне и здравствене заштите и друштвене бриге
о јавном здрављу, односно спровођења утврђене
политике у овим областима; припрема предлог
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финансијског плана у поступку доношења одлуке о
буџету и прати његово извршење; прати релизацију
усвојених програма и финансијских планова
буџетских корисника и корисника који средства из
буџета реализују у оквиру програма и пројеката од
јавног интереса у наведеним областима, као и
наменско трошење средстава у овој области;
учествује у поступку за додељивање средстава за
финансирање, односно суфинасирање пројеката и
програма у наведеним областима; врши мониторинг
реализације пројеката и програма из делокруга рада
који се финансирају или суфинансирају из буџета
града у области из делокруга; води поступак и прати
реализацију права и услуга утврђених одлукама
органа града из области дечије, социјалне и
здравствене заштите; контролише и оверава тачност
књиговодствених исправа на основу којих се
подносе захтеви за плаћање Одељењу надлежном за
финансије; врши контролу планираних средстава у
буџету у смислу одобравања и корекције преузетих
обавеза од стране јавних установа; обавља послове
координатора Савета за здравље и интерресорне
комисије за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене или социјалне подршке
детету и ученику.
Услови: Завршене студије другог степена —
мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени за завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) завршен економски факултет, три године радног
искуства у струци, положени испит за рад у
органима државне управе као и познавање рада на
рачунару (МS Office пакет и интернет).
3.Послови пријема захтева за остваривање
породиљских права и права на родитељски и
дечији додатак и техничка припрема података
Звање: Сарадник
број службеника: 2
Опис послова: обавља административно техничке послове који су везани за пријем захтева и
контроле
исправности
и
комплетности
документације која се подноси уз захтев за
остваривање породиљских права и права на
родитељски и дечији додатак; пружа информације
странкама у вези остваривања породиљских права и
права на родитељски и дечији додатак; доставља
предмете у рад извршиоцима који решавају о праву;
обавља послов везане за експедицију решења;
обавештава странке о извршеним исплатама права
од стране министарства; издаје стандардне потврде,
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уверења, документа и извештаја ради остваривања
права заинтересованих страна.
Обавља послове припреме и обраде података
поднетих доказа у захтевима за остваривање дечијег
додатка, ажурира базу података поднетих захтева за
дечији додатак, пише опомене, сређује поднету
документацију, заводи поднете
захтеве, пре
архивирања врши попис аката у сваком предмету,
евидентира подношењем потврда корисника дечијег
додатка за редовно школовање деце и све остало
што се односи на вануправне предмете. Један од
извршиоца обавља и послове магационера при
економату, одговорна је за улаз, излаз и стање
канцеларијског,
репрезентативног
и
другог
материјала као и ситног инвентара и опреме у
магацину.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Општинске управе.
Услови: Завршене студије првог степена,
основне струковне студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука или запослени за
завршеним најмање трогодишњим студијама у
складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став 3.
Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр.
76/2005 и 97/2008), три године радног искуства,
положен испит за рад у органима државне управе и
познавање рада на рачунару (МS Office пакет и
интернет).
4.Послови грађанских стања, избеглица и
приватног предузетништва
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: води првостепени управни
поступак и доноси решења везана за лични статус
грађана: о накнадном упису у матичну књигу, о
исправци или поништају основног уписа у матичну
књигу, о исправци уписа у књизи држављана, о
промени личног имена, о дозволи за склапање брака
преко пуномоћника, о дозволи увида у матичне
књиге и др.; води првостепени управни поступак у
стварима у којима није прописана надлежност
другог органа; припрема решења о извршавању
управних аката правних лица, када она нису
законом овлашћена да их сама извршавају; издаје
уверења о животу за кориснике иностраних пензија;
издаје уверења о породичном стању за запослене у
иностранству; израђује извештаје о стању
решености предмета управног поступка.
Обавља послове заштите права пацијената на
територији јединице локалне самоуправе по
поднетим приговорима пацијената који сматрају да
им је ускраћено право на здравствену заштиту или
неко од права из области здравствене заштите у
здравственој
установи,
приватној
пракси,
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високошколској установи здравствене струке која
обавља здравствену делатност, или другом правном
лицу које обавља одређене послове здравствене
делатности; утврђује релевантне чињенице и
околности у вези са поднетим приговором и
основаност приговора на основу специјалистичког
знања и искуства у области здравства; решава по
приговору пацијената, пружа информације и савете
у вези са правима пацијената; , прати прописе који
регулишу област здравствене заштите; стара се о
остваривању квалитетне друштвене бриге за
здравље на нивоу јединице локалне самоуправе, о
обезбеђивању и спровођењу здравствене заштите од
интереса за грађане у циљу стварања бољих услова
за већу доступност и приступачност у коришћењу
здравствене заштите на територији јединице
локалне самоуправе у установама примарне и
секундарне здравствене заштите; учествује у изради
и реализацији акционих и стратешких планова,
пројеката из области примарне здравствене заштите
у којима се јединица локалне самоуправе појављује
као носилац активности или партнер; сарађује са
Саветом за здравство општине; прати прописе и
стручну
литературу
из
области
родне
равноправности и спровођења политике једнаких
могућности; пружа стручно-техничку помоћ и
координира радом тела Скупштине општине и
Општинског већа; учествује у припреми и изради
пројеката, програма, планова и других докумената;
обавља статистичко-евиденционе и друге послове
из домена родне равноправности; остварује сарадњу
и комуникацију са органима, институцијама и
невладиним организацијама и из области родне
равноправности.
Прати остваривање права националних мањина и
етничких група и предлаже мере у циљу њиховог
побољшања; сарађује са организацијама које
окупљају националне мањине и етничке групе и
помаже њихов рад; припрема информацију за
израду предлога финансијског плана у поступку
доношења одлуке о буџету за одређену буџетску
годину у области за коју је надлежан и прати
његово извршење; прати реализацију пројеката који
се тичу националних мањина и етничких група,
законску регулативу из ових области и предлаже
решења у вези с тим; спроводи и прати спровођење
аката органа града у оквиру делокруга радног места;
учествује у планирању и припреми одлука везаних
за
остваривање
права
на
евидентирање,
прикупљање података, утврђивање статуса и
положаја избеглих и прогнаних лица, збрињавање и
организовање смештаја избеглица и предузимање
активности у циљу обезбеђивања повратка у ранија
пребивалишта избеглих и прогнаних лица; израђује
предлог програма социјалне заштите социјално
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угрожених лица исоцијалне карте у сарадњи са
Центром за социјални рад; остварује сарадњу са
Комесаријатом за избеглице Републике Србије,
Црвеним крстом и другим хуманитарним
организацијама; обавља послове који се односе на
планирање, припрему, примену и реализацију
локалних стратешких докумената из делокруга;
учествује у изради нацрта пројеката по објављеним
конкурсима републичких и других удружења и
организација из делокруга; припрема извештаје о
спровођењу
стратешких
докумената;
прати
реализацију пројеката по приспелим донацијама.
Води управни поступак и припрема решења и друге
акте из стамбено-комуналне области; води управни
поступак и припрема нацрт решења за исељење
бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеној згради; води евиденцију
скупштина станара стамбених зграда на територији
локалне самоуправе; издаје уверења о образовању
скупштине зграде и избору председика.
Контролише начин коришћења стамбеног простора
којим располаже општина и грађевинско стање
станова и стамбених зграда; сарађује са надлежним
комуналним и јавним предузећима, инспекцијским
службама и другим надлежним институцијама;
учествује у принудном исељењу и врши записничку
примопредају стамбеног простора.
Обавља послове планирања одбране, сарадње
и координације са органима Министарства одбране
који су надлежни за планирање одбране. Обавља
послове цивилне заштите у складу са Законом о
ванредним ситуацијама у складу са Планом
функционисања система цивилне заштите у
ванредним ситуацијама и у складу са чл. 6. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите на
територији општине Сурдулица.
Обавља послове контроле забране пушења у
простору у коме је забрањено пушење, одговоран је
за спровођење мера забране пушења и у том циљу
обавезан је да надгледа и контролише забрану
пушења у складу са законом, да сачињава извештаје
о повреди забране пушења и да без одлагања исти
достави одговорном лицу.
Услови: Завршене студије другог степенамастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука - дипломирани
правник, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије или запослени за
завршеним најмање четворогодишњим студијама у
складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став 6.
Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр.
76/2005 и 97/2008) пет година радног искуства у
струци, положен испит за рад у органима државне
управе и познавање рада на рачунару (МS Office
пакет и интернет).
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5.Послови матичара за матично подручје
Сурдулица и послови администратора
Звање:Млађи саветник
број службеника: 1
Опис посла: обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне
књиге; уноси податке из матичних књига у
Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге;
издаје извод из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје
уверења о држављанству; обавља матичне послове у
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем
смртовница; стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
Ствара услове и омогућава повезивање са базом
података јединственог информационог система;
обавља послове дијагностичара у случајевима
техничких кварова рачунара и рачунарске опреме;
пружа стручну помоћ корисницима; обавља обуку
за кориснике; припрема анализе, извештаје и
информације у области рада јединственог
информационог система; учествује у изради
информатичких подсистема на бази усвојених
планова развоја; ради на примени новоуведених
информатичких модула и пружање потребне
подршке непосредним корисницима; стара се о
обезбеђивању
функционалног
стања
информационих подсистема; обавља стручне
послове одржавања и отклањања грешака у
функционисању програма.
Прикупља и прилагођава релевантне информације и
податаке од значаја за развој Географског
Информационог Система (ГИС)-а; координира
послове
уноса
података
са
становишта
усаглашености геореференциране векторске и
растерске графике са базама података; обавља
послове конверзије и прилагођавања података за
унос у ГИС; прикупља и управља подацима из
пописа и уписа имовине општине; обезбеђује
заштиту и интегритет података из области ГИС-а и
стара се о уредности документације; анализира и
дефинише додатне захтеве у односу на уведена
решења система; обавља стручне послове праћења
рада, стања и одржавања ГИС-а и отклањања
могућих грешака у функционисању програма; даје
стручна упутстава, врши анализе, упите и
коментарише добијене резултате; предлаже мера за
побољшање и унапређење ГИС-а.
Администрира и обезбеђује функционално
стање базе података; анализира и дефинише додатне
захтеве у односу на уведени информатички систем;
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обавља разне конверзије података и у случају
потребе експортовања и импортовања база или
функционалних
делова
база
података;
администрира сервере и радне станице у
рачунарској мрежи; стара се о обезбеђивању
функционалног
стања
мрежне
опреме
и
комуникација; обавља стручне послове одржавања и
отклањања
грешака
у
функционисању
информатичке мреже у органима општине.
Ради
на
унапређењу
информационих
технологија и увођењу елетронске управе у
Општинској управи општине Сурдулица; Врши
инсталацију, администрацију и конфигурацију
информационо-комуникационог
система
за
коришћење услуга на порталу еУправе и пружа
техничку подршку запосленима у коришћењу.
Услови:
Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама односно на студијама у трајању до три
године, положен посебан стручни испит за матичара
и овлашћење за обављање послова матичара,
завршене студије другог степена - мастер академске
студије стечене на пољу друштвено хуманистичких
наука,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије, основне
академске студије, четворогодишње студије
(240ЕСПБ) или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом 35.
и 39. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), завршен
приправнички стаж или најмање пет година
проведених у радном односу код послодавца,
положен државни стручни испит за рад у органима
државне управе, познавање рада на рачунару (МS
Office пакет и интернет).
6.Послови заменика матичара за матично
подручје Сурдулица и матично подручје Клисура
Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Опис посла: обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне
књиге; уноси податке из матичних књига у
Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге;
издаје извод из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје
уверења о држављанству; обавља матичне послове у
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем
смртовница; стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
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Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама односно на студијама у трајању до три
године, положен посебан стручни испит за матичара
и овлашћење за обављање послова матичара
завршене студије другог степена - мастер академске
студије стечене на пољу друштвено хуманистичких
наука,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије или запослени за
завршеним најмање четворогодишњим студијама у
складу са чланом 35. и 39. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 73/2018), , завршен приправнички стаж или
најмање пет година проведених у радном односу
код послодавца, положен државни стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару (МS Office пакет и интернет).

Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге;
издаје извод из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје
уверења о држављанству; обавља матичне послове у
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем
смртовница; стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама односно на студијама у трајању до три
године, положен посебан стручни испит за матичара
и овлашћење за обављање послова матичара,
положен испит за рад у органима државне управе,
пет година радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

7.Послови заменика матичара за матично
подручје Сурдулица и матично подручје Клисура
Звање: Виши референт
број службеника: 1
Опис посла: обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне
књиге; уноси податке из матичних књига у
Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге;
издаје извод из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје
уверења о држављанству; обавља матичне послове у
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем
смртовница; стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама односно на студијама у трајању до три
године, положен посебан стручни испит за матичара
и овлашћење за обављање послова матичара,
положен испит за рад у органима државне управе,
пет година радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

9.Послови заменика матичара ван матичног
подручја Сурдулица - матично подручје Божица
Звање: Виши референт
број службеника: 1
Опис посла: обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне
књиге; уноси податке из матичних књига у
Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге;
издаје извод из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје
уверења о држављанству; обавља матичне послове у
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем
смртовница; стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама односно на студијама у трајању до три
године, положен посебан стручни испит за матичара
и овлашћење за обављање послова матичара,
положен испит за рад у органима државне управе,
пет година радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

8.Послови заменика матичара ван матичног
подручја Сурдулица - матично подручје Власина
Рид и матично подручје Власина Округлица
Звање: Виши референт
број службеника: 1
Опис посла: обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне
књиге; уноси податке из матичних књига у

10.Послови заменика матичара ван матичног
подручја Сурдулица - матично подручје
Сувојница и Јелашница
Звање: Сарадник
број службеника: 1
Опис посла: обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне
књиге; уноси податке из матичних књига у
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Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге;
издаје извод из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје
уверења о држављанству; обавља матичне послове у
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем
смртовница; стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве.
Услови: Стечено високо образовање на
основним струковним студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен испит за рад у органима државне
управе и положен посебан испит за матичара,
овлашћење за обављање послова матичара, најмање
три године радног искуства у струци и познавање
рада на рачунару (МS Office пакет и интернет).
11.Послови ажурирања бирачког списка
Звање: Виши референт
Службеника: 1
Опис посла: обавља административне и
техничке послове припреме, обраде и уноса
података у систем за АОП ради ажурирања
јединственог бирачког списка; обавља послове у
вези са спровођењем решења о упису, брисању,
измени, допуни и исправци грешке у бази бирачког
списка по службеној дужности или на захтев
странака - до закључења бирачког списка; издаје
извод из бирачког списка и обавештења за потребе
личног изјашњавања грађана; издаје уверења о
изборном и бирачком праву; сачињава одговарајуће
информације и извештаје.
Услови:
стечено
средње
образовање
друштвеног, економског или природног смера у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ
12.Послови шефа службе писарнице
Звање: Сарадник
Службеника: 1
Опис посла: Руководи
радом
службе,
организује и континуирано прати да ли се послови
извршавају благовремено и у року у складу са
законом и осталим прописима. Врши набавку
потрошног материјала, ситног инветара и исти
предаје Одељењима и Службама, врши контролу
исправности рачуна о преузетој роби и води
картотеку набављене робе, врши набавку артикла за
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манифестације и скупове које организује општина у
згради или под покровитељством општине, води
евиденцију набављених мобилних телефона,
картица и допуна истих, врши пријаву и одјаву
запослених на пензијско и социјално осигурање
електронским путем, прима и обрађује захтеве
енергетски угроженох купаца електричне енергије.
Обавља и послове заштите података о личности у
складу са законом.
Обавља административне и техничке послове
за потребе функционера града; врши пријем и даје
потребна обавештења странкама; врши пријем и
експедицију поште; обавља послове одлагања,
чувања и архивирања документације; обавља
евиденционе и документационо-архивске послове
од значаја за рад функционера града.
Обавља административне и техничке послове
преузимања службене поште са поштанског фаха,
као и пријема аката и поднесака за експедовање из
надлежности органа општине; евидентира приспелу
пошту у одговарајуће књиге примљене поште;
распоређује и доставља акта, предмете, рачуне,
службене листове и публикације у рад органима
општине; води одговарајуће књиге за експедовање
службене поште и врши друге послове, у складу са
прописима о канцеларијском пословању; обавља
административне и техничке послове пријема и
класификације решених предмета, одлагања,
архивирања и развођења аката; води архивске књиге
и других евиденција о архивираним предметима;
манипулативни послови преношења решених
предмета након истека одређеног рока у архивски
депо; стара се о правилном смештају, чувању и
предаји архивске грађе и поштовању прописаних
рокова за архивирање предмета; обавља послове
излучивања безвредног регистратурског материјала
и предмета из архивског депоа по протеку рока
чувања; издаје преписе решења и предмета из
архиве на реверс; предаје архивске грађе органа
општине надлежном архиву.
Услови: Високо образовање на основним
струковним студијама стеченим на пољу друштвено
хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, или запослени са завршеним најмање
трогодишњим студијама у складу са чланом 127. а
у вези са чланом 95. став 3. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008)
правник, три године радног искуства у струци,
положен испит за рад у органима државне управе,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
13.Послови писарнице
Звање: Виши референт
Службеника: 3
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Опис посла: обавља административне и
техничке послове за потребе функционера града;
врши пријем
и даје потребна обавештења
странкама; врши пријем и експедицију поште;
обавља послове одлагања, чувања и архивирања
документације;
обавља
евиденционе
и
документационо-архивске послове од значаја за рад
функционера града.
Води евиденцију о печатима, штамбиљима,
обавља послове везане за оверу преписа, потписа и
рукописа и води одговарајуће евиденције прописане
законом. Обавља и друге послове по налогу
начелника Општинске управе.
Услови: средња стручна спрема, природног
или друштвеног смера, пет година радног искуства,
положен испит за рад у органима државне управе
познавање рада на рачунару. (MS Office пакет и
интернет).
14.Послови архивара
звање:Виши референт
Службеника: 1
Опис посла: води архивске књиге и других
евиденција
о
архивираним
предметима;
манипулативни послови преношења решених
предмета након истека одређеног рока у архивски
депо; стара се о правилном смештају, чувању и
предаји архивске грађе и поштовању прописаних
рокова за архивирање предмета; обавља послове
излучивања безвредног регистратурског материјала
и предмета из архивског депоа по протеку рока
чувања; издаје преписе решења и предмета из
архиве на реверс; предаје архивске грађе органа
општине надлежном архиву.
Услови:
стечено
средње
образовање
друштвеног смера у четворогодишњем трајању,
положен државни стручни испит, најмање пет
године радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
15. Послови вођења евиденције, одржавања
возила и послови возача
Звање: Намештеник- четврта врста радних места
Намештеник: 2
Опис посла: контролише возила и опрему
приликом уласка и изласка из гараже; врши пријем
возила из саобраћаја и издавање возила за саобраћај;
попуњава путне налоге, издаје гориво, прави
распоред коришћења возила у складу са примљеним
захтевима корисника; прима и издаје документацију
возачима путничких возила; обавља надзор над
психофизичким стањем возача путничких возила
(трезвеност, одмореност) и по потреби, непосредну
контролу
алкотестом;
контролише
путну
документацију; контролише спољашњи изглед
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возила приликом повратка, односно изласка возила
из гараже; контролише евентуално оштећење возила
и информацију о пријави штете од стране возача;
извештава у случају оштећености возила, на
предвиђеном
формулару
који
доставља
руководиоцу Одељења; прави забелешке у путном
налогу у случају да возило излази са механичким
оштећењима која не утичу на безбедност
саобраћаја; одржава возни парк и врши ситније
поправке и замену резервних делова на моторним
возилима; уговара поправке возила у овлашћеним
сервисним радионицама; потписује путни налог о
техничкој исправности возила.
Управља моторним возилом и превози
путнике за потребе органа општине; стара се о
техничкој исправности возила којим управља; води
евиденције о употреби моторног возила и пређеној
километражи; води евиденције о потрошњи горива
и мазива; води евиденције о замени делова и гума и
предаји дотрајалих замењених делова и гума;
отклања мање кварове на возилу; обавља прање и
чишћење моторног возила.
Услови:
стечено
средње
образовање
техничког смера у четворогодишњем трајању,
најмање једна година радног искуства у струци,
возачка дозвола ''Б'' категорије, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
16. Послови возача
Звање:Намештеник - четврта врста радних места
Намештеник: 1
Опис посла: управља моторним возилом и
превози путнике за потребе органа општине; стара
се о техничкој исправности возила којим управља;
води евиденције о употреби моторног возила и
пређеној километражи; води евиденције о
потрошњи горива и мазива; води евиденције о
замени делова и гума и предаји дотрајалих
замењених делова и гума; отклања мање кварове на
возилу; обавља прање и чишћење моторног возила.
Услови:
стечено
средње
образовање
техниког смера у трогодишњем или друштвеног,
економског
или
техничког
смера
у
четворогодишњем
трајању
или
стечено
специјалистичко образовање, најмање шест месеци
радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
17. Послови доставе
Звање: Намештеник -четврта врста радних места
Намештеник: 3
Опис посла: Обавља послове доставе свих
врста писмена за потребе Општинске управе и
Скупштине општине, Општинског већа, радних тела
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Скупштине и других органа и организација по
налогу руководиоца у седишту општине. Преузима
пошту од ЈП ПТТ са седиштем у Сурдулици за
општину и њенее органе, води интерну књигу о
предатим и преузетим актима достављени личном
доставом или брзом поштом, као и све остало што је
у вези са доставом поште у општини и њеним
органима. Обавља и друге послове по налогу
начелника Општинске управе.
Услови:
стечено
средње
образовање
друштвеног, економског или природног смера у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
18. Послови доставе за Месну канцеларију Сувојница
Звање: Намештеник — пета врста радних места
Намештеник: 1
Опис
посла:
обавља
техничке
и
најједноставније
пратеће
рутинске
послове
разношења и уручивање пошиљки, као и одношење
службених пошиљки на пошту; доставља позиве,
решења и друга аката из надлежности органа
општине, као и материјал за седнице органа
општине.
Услови: стечено образовање за рад у трајању
од две године, односно основно образовање са
стеченом или признатом стручном оспособљеношћу
I или II степена стручне спреме, најмање шест
месеци радног искуства.
19. Послови пријемне канцеларије
Звање: Млађи саветник
Службеник: 1
Опис посла: Обавља административне и
техничке послове преузимања службене поште са
поштанског фаха, као и пријема аката и поднесака
за експедовање из надлежности органа председника
општине;
евидентира
приспелу
пошту
у
одговарајуће књиге примљене поште; распоређује и
доставља акта, предмете, рачуне, службене листове
и публикације у рад органима општине; води
одговарајуће књиге за експедовање службене поште
и врши друге послове, у складу са прописима о
канцеларијском
пословању;
обавља
административне и техничке послове пријема и
класификације решених предмета, одлагања,
архивирања и развођења аката;
Обавља организационе послове за потребе
председника општине, успоставља телефонске везепозиве за председника, учествује у организацији
пријема гостију код председника општине, упућује
телеграме пријатељима и сарадницима, одговоран је
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за реализацију послова који се повремено јављају у
раду председника општине. Води евиденцију
странака које прима председник општине, прима
пошту на личност председника и по упутству
председника исту обрађује, води евиденцију захтева
странака које се обраћају председнику општине на
прописаним обрасцима, обрађује и архивира
предмете и захтеве поднети председнику општине.
Прати текуће активности председника општине и
прикупља податке од значаја за рад председника
општине од свих органа, организација и посебних
служби, јавних предузећа и јавних служби,
припрема информације, стручне анализе, мишљења,
извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале
за председника општине, врши послове пријема
странака који се непосредно обраћају председнику
општине у циљу решавања по њиховим
представкама, притужбама, захтевима и молбама,
уноси, обрађује и верификује податке и документа
настала у раду, припрема годишње извештаје о раду
предсдника општине.
Обавља и друге послове по налогу
председника општине и налогу начелника
општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије, четворогодишње студије (240 ЕСПБ) или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са
чланом 95. став 6. Закона о високом образовању
("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани
менаджер, завршен приправнички стаж или најмање
пет година проведених у радном односу код
послодавца, положен испит за рад у органима
државне управе и познавање рада на рачунару. (MS
Office пакет и интернет).
6.1.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И
ПРИВРЕДУ
20. Руководилац Одељења
Звање: Самостални саветник
Број службеник: 1
Опис посла: Руководи, организује и планира
рад Одељења, пружа стручна упутства, координира
и надзире рад запослених у Одељењу; припрема
нацрт одлуке о буџету, ребалансу, привременом
финансирању и завршном рачуну; руководи
пословима из области планирања, утврђивања,
контроле и наплате прихода; учествује у анализи
предлога
финансијских
планова
буџетских
корисника, врши мониторинг и евалуацију
финансијских
планова
по
програмској
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методологији; обавештава буџетске кориснике о
одобреним
расположивим
апропријацијама;
припрема акта за промену (преусмеравање)
апропријације и коришћење буџетске резерве;
учествује у изради квота и разматра захтев за
измену квоте и приговоре на одобрене квоте;
предлаже привремену обуставу извршења за
буџетске кориснике који не поштују одобрене квоте
и друге прописане норме; разматра предлог и
доноси план извршења буџета и одлучује о захтеву
за измену плана; разматра захтеве за преузмање
обавеза и захтеве за плаћање и трансфер средстава;
координира
извршавање
буџета;
одобрава
контролисане захтеве за плаћање и трансфер
средстава; оверава дневник и главну књигу; врши
интерну контролу рачуноводствених исправа и
предузима остале контролне поступке и процедуре;
сачињава обједињени ИОС; подноси периодичне
извештаје Општинском већу; одобрава обрачун
ревалоризације за откуп станова и одобрени зајам;
управља преговорима о задуживању; одговоран је за
рачуноводство зајмова и дугова; врши пласирање
слободних новчаних средстава и обавештава о томе
Управу за трезор; отвара подрачуне динарских и
девизних средстава корисника јавних средстава и
посебне наменске динарске рачуне корисницима
јавних средстава и осталим правним лицима и
другим
субјектима;
ближе
уређује
начин
коришћења средстава са подрачуна КРТ-а;
извештава о коришћењу средстава; води списак
буџетских корисника; обавља послове примене и
контроле цена услуга јавних предузећа и установа;
прати спровођење програма јавних предузећа и
установа; припрема и одобрава извештаје за
надлежна министарства и органе општине;
организује припремне радње за спровођење пописа;
врши израду консолидованог завршног рачуна и
сравњење пословних књига са добављачима,
буџетским корисницима и Управом за трезор;
учествује у припреми аката већег степена
сложености за потребе органа општине; организује
јавне расправе и друге облике учешћа јавности у
поступку припреме нацрта аката и одлука из
надлежности
Одељења;
прати
спровођење
општинских одлука из области финансија и покреће
иницијативе за измену прописа и аката Скупштине
општине; доноси правилнике, упутства и друга акта
којима се детаљније уређује поступање запослених
у
Одељењу;
управља
рачуноводственим
информационим системом; одговоран је за чување
пословних књига, рачуноводствених исправа и
финансијских извештаја и присуствује уништењу
истих којима је прошао прописани рок чувања;
утврђује предлог захтева Министарству финансија
за одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто
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текућих прихода; одобрава потписом по потреби
решења и друга акта које Одељење доноси у
управном поступку; стара се о ажурирању пореске
базе и свеобухватности пореских обвезника;
преузимању
података
од
других
органа,
организација, установа и нивоа власти; стара се о
благовременом утврђивању пореских обавеза;
координира, организује и контролише редовност
канцеларијске и теренске контроле; предузима мера
ради наплате пореског дуга; израђује, проверава и
врши обједињавање локалних пореских извештаја;
одобрава захтеве за одлагање плаћања пореског
дуга до одређеног износа; одобрава локална пореска
управна акта; стара се о ажурности локалног
пореског књиговодства и евиденција; пружа
стручну помоћ пореским обвезницима; издаје
налоге за теренску контролу;
Прати стање у области привреде и локалног
економског развоја као и реализацију утврђених
политика у тим областима и предлаже подстицајне
мере за њихово унапређење; припрема нацрте
закључака и одлука за органе града; припрема
анализе, информације и извештаје из делокруга
Одељења; остварује сарадњу са међународним
организацијама,
надлежним
установама
и
институцијама на општинском, регионалном и
републичком нивоу у циљу усаглашавања мерa за
бржи привредни развој града, као и пословним
удружењима и удружењима грађана; координира
послове везане за планирање, припрему и
реализацију развојних пројеката и капиталних
инвестиција у области јавне инфраструктуре и
пружа помоћ Комисији за стратешко планирање;
остварује сарадњу и координира рад одељења са
радом других одељења Општинске управе; прати и
врши анализу послова везаних за пољопривреду,
водопривреду, туризам, као и других послова
везаних за привреду, израду буџета и билансирање
буџетских средстава од значаја за развој привреде.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) дипломирани економиста, пет година радног
искуства у струци, положен испит за рад у органима
државне управе и познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
21. Послови буџета
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
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Опис посла: Обавља најсложеније послове
буџета. Прикупља податке за израду Одлуке буџета
општине, предлаже износе апропријација који се
уносе у нацрт буџета, учествује у припреми буџета.
Прати
наменско
коришћење
финансијских
средстава корисника буџета. Води инвестиције које
се финансирају из буџета општине. Припрема
предлог Одлуке о привременом финансирању и
решења о одобрењу средстава из текуће буџетске
резерве. Даје препоруке корисницима у вези буџета,
врши сравњење евиденције са корисницима буџета.
Прима документацију и изводе Управе за трезор,
контира и књижи сву документацију за буџет,
саставља завршни рачун буџета и друге извештаје.
Прати отплате продатих станова и кредита датих за
стамбену изградњу и врши ревалоризацију рата за
отплату станова и кредита. Обавља и послове
аналитичко-материјалног,
финансијског
књиговодства и магацинско књиговодство.
Припрема спискове за исплату новчаних
примања корисника права из борачко-инвалидске
заштите и кадровачке помоћи. Саставља извештаје о
утрошеним средствима за поменуте намене. Врши
ликвидатуру путних налога и прати реализацију
јавних набавки.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и по налогу начелника Општинске
управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) дипломирани економиста, пет година радног
искуства у струци, положен испит за рад у органима
државне управе и познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
22. Послови трезора
Звања: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: Обавља послове трезора
прописане законом о буџетском систему и другим
прописима који уређују буџетски систем, а то су
финансијско планиране, управљање готовинским
средствима, контрола расхода и управљање дугом.
Прати прилив укупних примања и текућих прихода
на рачуну трезора, као и захтеве за извршење
укупних издатака и текућих расхода. Анализира
готовинске токове, план извршења буџета и
сервисирање дуга, одобрава плаћања на терет
буџетских средстава.
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Врши пријем и проверу захтева за плаћање,
врши контролу валидности захтева након провере
документације – књиговодствених исправа и
расположивог права за одређену врсту расхода.
Води регистар захтева и помоћну књигу, води
главну књигу и помоћне књиге и прати усклађивање
исте са главном књигом трезора. Саставља
извештаје.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и по налогу начелника Општинске
управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) дипломирани економиста, три године радног
искуства у струци, положен испит за рад у органима
државне управе и познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
23. Послови обрачуна плате, накнаде и других
примања изабраних, постављених лица и запослених и ангажованих лица
Звање:Саветник
број службеника: 1
Опис посла:
-врши обрачун плата запослених у Општинској
управи као и плате запослених у органима општине
(Скупштина општине, Председник општине и
Oпштинско веће);
-врши обрачун накнаде додатка за рад дужи од
пуног радног времена, ноћни рад, за рад на дан
државног и верског празника, накнаде за
неискоришћени годишњи одмор због престанка
радног односа, накнада за боловање до 30 дана и
остала лична примања запослених у органима
општине;
-Врши обрачун накнада по уговору о делу, уговору
о привременим и повремени м пословима, уговор о
ауторском делу, обрачун накнада за вештачење, и
осталих накнада;
-врши обрачун доприноса и пореза на лична
примања уз сваки платни списак;
-врши обрачун накнада одборницима, члановима
Општинског већа и радних тела као и других
накнада;
-Врши унос обрачунатих плата и накнада
електронским путем ( ППП ПД);
-Контира и књижи обавезе по обрачуну плата,
исплату плате и трошкове плата и накнада као и
контирање и књижење благајне;
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-Књижи сва лична примања запослених у картице
плата и води евиденцију ефективних часова рада
запослених и на основу тих података саставља М-4
Образац за сваког запосленог појединачно и даје
Потврду запосленим и ангажованим лицима о
уплаћеном порезу и социјаним доприносима на
годишњем нивоу;
-води картотеку свих обустава запослених;
-издаје потврде запосленима о висини примања и
даје разне извештаје на захтев Управе за Трезор,
секретара Скупштине и начелника Општинске
управе;
-врши усаглашавање плата свих запослених са
важећим прописима а о евентуалним иступањима
обавештава непосредног начелника;
Доставља документацију припремљену за исплату
непосредном руководиоцу на потпис. Припрема
налог за пренос средстава и обавља послове
електронског плаћања.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења и начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије,
основне
академске
студије,
четворогодишње студије (240ЕСПБ) или запослени
са
завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са
чланом 95. став 6. Закона о високом образовању
("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани
економиста, три године радног искуства у струци,
положен испит за рад у органима државне управе и
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
24. Послови ликвидатуре
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: Пријем рачуна и ситуација, завођење истих у књигу улазних рачуна и ликвидирање рачуна . Проверавање исправности сваког рачуна са уговорима, (формална и рачунска провера,
и провера правилног задужења рачуна у Централни
регистар фактура) .Свакодневно праћење стања обавеза по испостављеним и регистрованим рачунима и ситуацијама у Централом регистру фактура, и
припрема захтева за плаћање са одговарајуће апропријације уз преткодну проверу рачуна са надлежном службом (наручиоцем услуга) и добијање
сагласности од стане истих, да је предметна пословна промена ствано тражена, односно, наручена. У
вези са тим, ради на одобравању и овери рачуна од
стране начелника и руководиоца осталих органа
општине, попуњавање захтева за плаћање, налога за
пренос средстава са одговарајуће економске класи-
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фикације и пратипозиције буџета и финансијског
плана. Врши електронско плаћање (реализовање
налога преко управе за трезор). Контира и књижи
обавезе према добављачима и измирење обавеза
према истим. Врши интерни обрачун ПДВ-а , за
послове из области грађевинарства , и саставља
захтев за плаћање ове обавезе и на крају врши плаћање ПДВ-а, по одговарајућим ситуацијама. Проверава податке из достављених ИОС-а (извода отворених ставки) од старне добављача услуга или радова, и потврђује њихову исправност.
Ради на провери и обради захтева за плаћање и пренос средстава Удружењима грађана,
спортским организацијама, верским заједницима и
медијима , који се финансирају за програме и пројекте по јавном позиву. Такође врши обради и
исплату ододбрених захтев за пружење једнократне
новчане помоћи и разних других захтева за социјалну заштиту деце и грађана.
Ради на евиденцији, тачније завођењу налога
за службена путовања у земљи и иностранству у
књигу евиденције служебних путовања и врши
обрачун накнаде по истим, уз истовремену проверу
документације која је потребна да се нађе уз путне
налоге (за налоге за службени пут у иностранство:
одлука, обрачун, решење и пратећа документација
за исплату).Након извршеног обрачуна накнаде по
путном налогу, доставља исте на оверу овлашћеним
лицима органа општине.
Прати утрошак погонског горива по пређеном километру на основу достављених извештаја
од стране возача о пређеној километражи и утрошеној количини горива, и исти упоређује са утврђеним
нормативима, и доставља извештај о одступањима,
непосредном руководиоцу.
Ради финансијски део посла из области борачко инвалидске заштите, који подразумевају
обрачун и исплату корисницима цивилних инвалида рата и корисницима борачко – инвалидске заштите из средстава Републике Србије (Требовање
средстава од министарства за рад и исплата по требовању средстава), као и ванредне исплате и обрачуни по решењима министраства за рад.
Ради
на
пословима
финансијскоматеријалног књиговодства.
Ради на систематизацији података, потребних за израду Информатора о раду, и месечни
извештај - Регистар запослених.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и по налогу начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије,
основне
академске
студије,
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четворогодишње студије (240ЕСПБ) или запослени
са
завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са
чланом 95. став 6. Закона о високом образовању
("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани
економиста, три године радног искуства у струци,
положен испит за рад у органима државне управе и
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
25. Послови благајне
Звање: Виши референт
број службеника: 1
• Саставља налоге благајне (за наплате и
исплате);
• саставља спискове за исплату плата и
накнада;
• подиже готовину код Управе за Трезор;
• Врши исплату накнада за службено путовање
уз састављање захтева за плаћање;
• Врши исплату накнаде одборницима,
члановима општинског већа, радних тела као
и других накнада ( накнаде комисијама,
надзор, технички пријем и сл. );
• Води дневник благајне;
• врши одлагање благајне и одлагање
документације;
• Помаже у изради обрасца М4 и ППП
обрасца;
• Доставља извршиоцу на пословима Трезора
податке за месечни извештај о платама и
накнадама за образац (Регистар запослених);
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и по налогу начелника Општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
друштвеног, економског или природног смера,
положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
26. Послови књиговодства месних заједница,
општинских фондова и синдиката ООСС
Општинске управе
Звање: Виши референт
број службеника: 1
Врши контирање рачуна свих месних
заједница, књижи изводе банака и све промене на
рачунима месних заједница, води синтетичку и
аналитичку картотеку за месне заједнице, израђује
периодичне и годишње обрачуне, припрема налоге
за исплату са рачуна месних заједница и друге
послове из делокруга месних заједница у области
финансија, обавља рачуноводствене послове за
фонд здравства, фонд за развој пољопривреде и
друге општинске фондове. Обавља финансијско-
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књиговодствене послове за фондове и рачуне
посебних
намена,
као
и
финансијскокњиговодствене послове за ОО савеза синдиката
Општинске
управе.
Саставља
финансијске
извештаје за месне заједнице, фондове и синдикат и
доставља
из
надлежном
органу.
Врши
усаглашавање евиденције месних заједница,
фондова и синдиката са главном књигом трезора.
Учествује у припреми буџета у области рада месних
заједница, фондова и синдиката.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и по налогу начелника Општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
27. Послови пољопривреде и водопривреде
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: Прати и анализира кретања у
области пољопривреде и развоја села и израђује
потребне
извештаје,
анализе,
програме,
информације и нацрте општих и посебних аката;
учествује у припреми нацрта Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја града и учествује у реализацији
активности предвиђених овим Програмом и
учествује у изради и спровођењу развојних
пројеката у области руралног и пољопривредног
развоја града; води управни поступак и одлучује по
захтевима за промену намене пољопривредног
земљишта, утврђује накнаду сходно закону и
учествује у поступку комасације пољопривредног
земљишта; учествује у изради Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
замљишта;
учествује у раду Комисије за
утврђивање штете од елементарних непогода,
Комисије
за
давање
у
закуп
државног
пољопривредног земљишта; израђује нацрте аката
којим се одлучује о начину коришћења пашњака и
привођењу пашњака другој култури и стара се о
њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са
сузбијањем биљних штеточина и болести ширих
размера; сарађује са министарством надлежним за
област пољопривреде и другим стручним службама,
представницима
агробизнис
сектора,
пољопривредним
удружењима
и
другим
релевантним организацијама и институцијама и
стара
се
о
благовременом
информисању
пољопривредних произвођача о питањима од
значаја за ову област.
Услови: Завршене студије другог степена,
мастер академске студије стечене на пољу

Четвртак,25.април.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

техничко-технолошких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008),
диплпмирани пољопривредни инжењер, три године
радног искуства у струци, положен испит за рад у
органима државне управе, познавање рада на
рачунару.
(MS Office пакет и интернет).
28. Стручни и управни послови у области
водопривреде
Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Води поступак и припрема решења за
издавање водопривредних услова, водопривредних
сагласносоти и водопривредних дозвола за
изградњу, проширење и реконструкцију сеоских
водовода.
Води
поступак
за
издавање
водопривредних услова за сађење дрвећа и
жбунастог биља и њихову сечу у кориту реке за
велику воду и на обали, за издавање
водопривредних услова за промену катастарске
културе земљишта на ерозивним подручјима, за
издавање водопривредних услова за објекте, осим
индустријске, чије се отпадне воде испуштају у
јавну канализацију, води поступак за издавање
одобрења за употребу објеката и постројења по
предходно издатој водопривредној дозволи.
Припрема нацрте одлука за потребе Скупштине и
њених органа, предлаже мере за решавање
одређених проблема из области водопривреде.Води
поступак за издавање решења о промени намене
пољопривредног
земљишта
у
грађевинско
земљиште и учествује у доношењу плана за уређење
пољопривредног земљишта у државној својини.
Обавља и дрге послове по налогу начелника
Одељења и по налогу начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена,
мастер академске студије стечене на пољу
техничко-технолошких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008),
завршен приправнички стаж или најмање пет
година проведених у радном односу код
послодавца, положен испит за рад у органима
државне управе, познавање рада на рачунару. (MS
Office пакет и интернет).
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Служба за економски развој
29. Послови шефа службе
број службеника 1
Звање: Самостални саветник
Опис посла: Руководи радом Службе,
организује и прати континуирано, благовремено и
ефикасно извршавање послова из делокруга службе
у складу са прописима. Прати реализацију
стратешких докумената везано за подстицање и
усмеравање локалног економског развоја; прати
домаће и међународне конкурсе; сарађује са
Националном службом за запошљавање у
реализацији мера активне политике запошљавања;
учествује и реализује активности подршке локалној
пословној заједници за ширење постојећих и
заснивање нових бизниса; остварује комуникацију
са надлежним установама и институцијама на
локалном,
регионалном,
покрајинском
и
републичком нивоу, привредним субјектима и
пословним
удружењима,
невладиним
организацијама и донаторима везано за економски
развој општине. Организује и координира
активности у циљу промоције вредности и
принципа функционисања ЕУ;
информише
руководство општине о ЕУ програмима и току
преговора за приступање ЕУ; прати прописе ЕУ од
локалног значаја; прати и прикупља информације о
новим ЕУ програмима и фондовима важним за
локалну самоупарву; пружа подршку и координира
активности за аплицирање код ЕУ фондова;
анализира и процењује постојеће програме подршке
ЕУ; идентификује потенцијалне партнере из ЕУ
ради заједничког учешћа на пројектима; Обавља
послове на стратешком докуименту општине,
Акционом плану, ради у регионалним радним
групама, анализира отворене позиве за конкурисање
на позиву за пројекте. Ради са заинтересованим
странама и корисницима пројекта у сврху припреме
пројекта, ради са партнерима на пројекту. Обавља
послове консултације са доносиоцима одлука у вези
са аплицирањем, попуњава буџет пројекта,
попуњава логички оквир пројекта. Организује
догађаје на пројекту, комуницира са партнерима и
донаторима. Припрема и доставља извештаје
агенцијама, ради на терену са корисницима и
заинтересованим
странама.
Прати
преглед
интернета ради изналажења отворених пројеката за
конкурисање. Комуницира са јавним предузећима и
установама у вези пројеката. Прикупља и
прилагођава релевантне информације и податаке од
значаја за развој Географског Информационог
Система (ГИС)-а; координира послове уноса
података
са
становишта
усаглашености
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геореференциране векторске и растерске графике са
базама података; обавља послове конверзије и
прилагођавања података за унос у ГИС; прикупља и
управља подацима из пописа и уписа имовине
општине; обезбеђује заштиту и интегритет података
из области ГИС-а и стара се о уредности
документације; анализира и дефинише додатне
захтеве у односу на уведена решења система;
обавља стручне послове праћења рада, стања и
одржавања ГИС-а и отклањања могућих грешака у
функционисању програма; даје стручна упутстава,
врши анализе, упите и коментарише добијене
резултате; предлаже мера за побољшање и
унапређење ГИС-а..
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС",
бр. 76/2005 и 97/2008) - дипл.инж. архитектуре, пет
година радног искуства у струци, положен испит за
рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
30. Послови израде пројектних предлога, економског развоја и европских интеграција
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис послa: анализира, прикупља и обрађује
информације и податке потребне за израду
стратешких докумената и израђује прилоге за
релевантна
стратешка
документа;
прати
реализацију стратешких докумената везано за
подстицање и усмеравање локалног економског
развоја; обавља послове прикупљања, обраде и
анализе података, формирања и ажурирања базе
података пословних информација од значаја за
локални економски развој; прати домаће и
међународне конкурсе, и обавља аналитичкооперативне послове који се односе на припрему и
реализацију развојних пројеката, обезбеђење
додатних финансијских средстава, помоћ и подршку
потенцијалним инвеститорима и предузетницима у
домену улагања и отварања предузећа; сарађује са
Националном службом за запошљавање у
реализацији мера активне политике запошљавања;
учествује и реализује активности подршке локалној
пословној заједници за ширење постојећих и
заснивање нових бизниса; обавља послове
организације
и
реализације
маркетиншкопромотивних кампања и промоција пословних
концепата и потенцијала општине за улагања;
обавља послове у вези са мониторингом и
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евалуацијом спровођења пројеката и припремом
извештаја о пројектима одрживог економског
развоја; остварује комуникацију са надлежним
установама и институцијама на локалном,
регионалном, покрајинском и републичком нивоу,
привредним субјектима и пословним удружењима,
невладиним организацијама и донаторима везано за
економски
развој
општине.
Организује
и
координира активности у циљу промоције
вредности и принципа функционисања ЕУ;
информише
руководство општине о ЕУ
програмима и току преговора за приступање ЕУ;
прати прописе ЕУ од локалног значаја; прати и
прикупља информације о новим ЕУ програмима и
фондовима важним за локалну самоупарву; пружа
подршку и координира активности за аплицирање
код ЕУ фондова; анализира и процењује постојеће
програме подршке ЕУ; идентификује потенцијалне
партнере из ЕУ ради заједничког учешћа на
пројектима.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
техничко-техлошких
наука,
специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) дипломирани инжењер пољопривреде, три године
радног искуства у струци положен испит за рад у
органима државне управе и познавање рада на
рачунару. (MS Office пакет и интернет).
31. Послови економског развоја
Звање: Саветник
број службеника: 0
Обавља послове на стратешком докуименту
општине, Акционом плану, ради у регионалним
радним групама, анализира отворене позиве за
конкурисање на позиву за пројекте, ради на
пословима прикупљања статистичких податка за
пројектне предлоге. Ради са заинтересованим
странама и корисницима пројекта у сврху припреме
пројекта, ради са партнерима на пројекту. Обавља
послове консултације са доносиоцима одлука у вези
са аплицирањем, попуњава апликациони формулар,
попуњава буџет пројекта, попуњава логички оквир
пројекта, прикупља и прирема документацију за
аплицирање или потписивање уговора, штампа и
шаље пројектну документацију, припрема и
анализира активности на пројекту Припрема и
доставља извештаје агенцијама, ради на терену са
корисницима и заинтересованим странама. Прати
преглед интернета ради изналажења отворених
пројеката за конкурисање. Комуницира са јавним
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предузећима и установама у вези пројеката, сређује
документацију.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) дипломирани економиста, три године радног
искуства, положен испит за рад у органима државне
управе и познавање рада на рачунару. (MS Office
пакет и интернет).
32. Послови службеника за јавне набавке
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис послова: учествује у припреми плана
јавних набавки и његовом усаглашавању са
финансијским
планом
односно
одобреним
расположивим апропријацијама; обавља послове
спровођења поступака јавних набавки; припрема
одлуке о покретању поступка јавних набавки;
предлаже критеријуме за избор најповољније
понуде; учествује у припреми модела уговора;
прикупља понуде у координацији са Комисијом за
јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне
набавке када је прописано да је члан службеник за
јавне набавке; доставља обавештења о додели
уговора о јавним набавкама свим понуђачима;
доставља буџетском кориснику примерак одлуке о
покретању поступка, записник о отварању понуда,
извештај о стручној оцени понуда, извештај о
додели уговора и модел уговора понуђача који је
изабран; учествује у припреми коначних уговора о
јавним набавкама и копију уговора доставља
буџетском кориснику; врши објављивање аката на
порталу јавних набавки; врши проверу и
испитивање тржишта за предметну јавну набавку;
припрема извештаје о спроведеним поступцима;
прима требовања за јавне набавке и упоређује
требовања са уговорима и спецификацијама;
комплетира финансијску документацију и доставља
је ликвидатури; прати извршење јавних набавки у
складу са закљученим уговорима; води евиденцију о
јавним
набавкама
и
врши
архивирање
документације; у поступцима јавних набавки
обавља све административно-техничке послове за
Комисију;
Услови: Завршене студије другог степена - мастер
академске студије стечене на пољу друштвено
хуманистичких наука, специјалистичке академске
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студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са
чланом 95. став 6. Закона о високом образовању
("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани
економиста, пет година радног искуства у струци,
положен стручни испит за рад у државном органу,
стручни испит за службеника за јавне набавке и
познавање рада на рачунару. (MS Office пакет и
интернет).
СЛУЖБА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ
33. Послови шефа службе
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: Руководи радом службе,
организује и прати континуирано, благовремено и
ефикасно извршавање послова из делокруга службе
у складу са прописима. Одговоран је за
благовремено, законито и правилно обављање
послова из делокруга рада службе. Обавља послове
контроле законитости и правилности обрачунавања
локалних јавних прихода, учествује у изради
методолошких упутства у вези пореске контроле
локалних јавних прихода и припрема извештаје у
вези обрачуна, наплате и контроле локалних јавних
прихода.Пружа стручну помоћ запосленима у
извршавању
најсложенијих
послова.
води
првостепени поступак по изјављеним жалбама на
решења донета у поступку утврђивања локалних
јавних прихода, обавља и друге правне односно
управно-правне послове за потребе службе,
учествује у изради Одлука које се односе на
утврђивање локалних јавних прихода.
Распоређује послове на непосредне извршиоце,
стара се о благовременој наплати свих прихода
буџета општине предлаже најбржи и најефикаснији
начин
наплате
ненаплаћених
буџтских
прихода.Стара се о ефикасној наплати накнаде за
коришћење
градског
грађевинског
земљишта.Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења и начелника Општинске
управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени за завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) дипломирани економиста, пет година радног
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искуства у струци положен испит за рад у органима
државне управе, познавање рада на рачунару.
(MS Office пакет и интернет).
34. Послови утврђивања локалних јавних прихода, послови пореског инспектора канцеларијске
контроле
Звање: Саветник
број службеника: 2
Опис посла: врши пријем, обраду контролу
и унос података из пореских пријава; врши
припреме за благовремено и законито утврђивање
локалних јавних прихода; припрема порески акт
којим се установљава појединачна пореска обавеза
и одређује порески обвезник, пореска основица и
износ пореске обавезе; предузима радње и
активности неопходне за утврђивање чињеничног
стања ради утврђивања локалних јавних прихода;
одређује исправе и доказе, рок, место и начин
доставе на увид и проверу ради утврђивања
чињеничног стања; обавља увиђај ради утврђивања
или разјашњења чињеница од значаја за
опорезивање и саставља записник о обављеном
увиђају са налазима и примедбама пореског
обвезника, као и разлозима за евенутално одбијање
потписивања записника; припрема нацрта пореских
управних аката; израда пореског решења на основу
података из пословних књига и евиденција пореског
обвезника, чињеничног стања утврђеног у поступку
конроле и евиденцијама локалне пореске управе;
проверава пореску базу пре штампања решења
локалних јавних прихода; припрема нацрт решења
локалних јавних прихода; прати достављање
пореских решења, води евиденцију о току
достављања и стара се о адекватном припајању
доказа о достави одговарајућем пореском предмету;
припрема и доставља јавности оглас којим
обавештава пореске
обвезнике о индексу
ревалоризације и дану доспећа локалног јавног
прихода; припрема привремено пореско решење на
основу до тада утврђеног чињеничног стања и
пореско решење за коначно утврђивање пореза чиме
укида привремено решење; пружа стручну помоћ
пореским обвезницима; израђује
методолошка
упутстава за утврђивање обавеза по основу
локалних јавних прихода; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка за неподношење
пореске пријаве; припрема симулације и анализе
које служе за израду одлука које доноси Општинско
веће и Скупштина општине; припрема извештаје о
утврђеним локалним јавним приходима.
Врши припрему годишњег плана контроле
водећи рачуна о ефикасности наплате; проверава
законитост у раду и правилност испуњавања
пореских обавеза од стране пореских обвезника;
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проверава тачност, потпуност и усклађеност са
законом, односно другим прописом података
исказаних у пореској пријави и другим актима
обвезника упоређивањем са подацима из пореског
рачуноводства и других службених евиденција које
води
локална
пореска
управа,
нарочито
проверавајући математичку тачност, формалну
исправност и потпуност пореске пријаве и других
достављених аката; доноси закључак којим налаже
пореском обвезнику отклањање грешке, односно
допуну пријаве или другог акта; ажурира базу
локалних пореских јавних прихода; врши проверу
исправности књиговодствених докумената пре
књижења, врши унос (књижење) исправних
књиговодствених докумената, разматра и припрема
одговарајући акт по захтеву за повраћај и
прекњижавање средстава; врши контролу и
спровођење ручних налога; припрема извештај у
вези пореског књиговодства, учествује у изради
пореског завршног рачуна; врши издавање пореских
уверења о подацима из пореског књиговодства
локалних јавних прихода; сачињава записник,
разматра примедбе на записник и сачињава
допунски записник о контроли; даје обавештења и
саветује пореске обвезнике;
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) —
дипломирани економиста,
три године раног
искуства, положен испит за рад у органима државне
управе и познавање рада на рачунару.(MS Office
пакет и интернет).
35. Послови пореске контроле, пореског извршитеља и принудне наплате
Звање: Сарадник
број службеника: 1
Опис послова: врши припрему годишњег
плана контроле водећи рачуна о ефикасности
наплате; проверава законитост у раду и правилност
испуњавања пореских обавеза од стране пореских
обвезника; на основу налога за контролу врши
теренску контролу у пословним просторијама
пореског обвезника или на другом месту у
зависности од предмета контроле; врши послове
контроле законитости и правилности обрачунавања
и благовремености плаћања локалних јавних
прихода; сачињава записник, разматра примедбе на
записник и сачињава допунски записник о
котнроли; припрема нацрт решења за отклањање
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утврђених неправилности у поступку контроле,
контролише подношење пореских пријава за
утврђивање локалних јавних прихода решењем и
учествује у изради нацрта пореског решења у
теренској
контроли;
учествује
у
изради
методолошких упутстава у вези теранске контроле;
учествује у опредељивању захтева за израду, измену
и допуну софтверских подршки за пореску
контролу локалних јавних прихода, припрема
извештаје у вези контроле локалних јавних прихода;
даје обавештења и саветује пореске обвезнике.
Учествује у изради планова редовне и
принудне наплате; спроводи поступак принудне
наплате; врши увећање пореског дуга на дан
почетка принудне наплате; прибавља информације
о покретним стварима и потраживањима пореског
обвезника; врши упис заложног права у регистре
заложних права; у поступку одлучивања о одлагању
плаћања дугованог пореза врши проверу датог
средства обезбеђења принудне наплате и проверу
вредности (износа) у односу на висину пореског
дуга и даје предлог о избору предложених односно
доступних средстава обезбеђења и проверава доказе
пореског обвезника да је обезбедио одабрано
средство обезбеђења; припрема предлог аката
којима се поништава споразум, односно укида
решење; и приступа наплати из датог средстава
обезбеђења
слањем
обавештења
пореском
обвезнику или принудном наплатом; стара се о томе
да се одбију евентуални захтеви за одлагање
плаћања дугованог пореза обвезницима којима су
поништени споразуми, односно укинута решења;
даје мишљење на захтев пореског обвезника који је
закључио уговор о финансијском реструктурирању;
врши попис покретних ствари и непокретности;
подноси захтев надлежном суду за доношење
решења за дозволу уласка у стан или друге
просторије; прибавља доказ о непокретности које су
својина
пореског
обвезника
од
катастра
непокретности; подноси захтев за брисање залоге,
односно хипотеке и обавештава банку и дужника
пореског обвезника и пореског обвезника о
престанку важења решења; врши процену
пописаних ствари, саставља записник о извршеном
попису и процени и одузима пописане покретне
ствари; доноси закључак по приговору; обавештава
потенцијалне власнике; учествује у одређивању
почетне вредности непокретности, припрема
решење
о
утврђеној
почетној
вредности
непокретности; доноси решење по приговору; врши
заплену непокретности која није уписана у
одговарајући регистар; учествује у продаји
непокретности; доноси закључак о одређивању
начина продаје, припрема оглас о продаји
непокретности; саставља записник о јавном
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надметању и току непосредне погодбе; припрема
решење о продаји непокретности; припрема решење
о преносу непокретности у својину града и
доставља га пореском обвезнику и катастру
непокретности; доставља доказ о намирењу
катастру са налогом да се хипотека брише;
обавештава
надлежни
орган
да
преузме
непокретност у државину; пружа стручну помоћ
пореским обвезницима.
Услови: Високо образовање на основним
струковним студијама стеченим на пољу друштвено
хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, или запослени са завршеним најмање
трогодишњим студијама у складу са чланом 127. а у
вези са чланом 95. став 3. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) економиста,
три године раног искуства у струци
положен испит за рад у органима државне управе и
познавање рада на рачунару.(MS Office пакет и
интернет).
36. Послови пореског књиговодства, извештавања и благајне
Звање: Млађи саветник
број службенка: 1
Води јединствено пореско књиговодство за
основне и јавне приходе, евидентира утврђене
пореске обавезе у пореско књиговодство, књижи
извршене уплате по основу локалних јавних
прихода , израђује порески завршни рачун, обрађује
и саставља информације и извештаје за потребе
пореске
администрације,
органа
локалне
самоуправе и других органа. Прати и предлаже
начин одлучивања по поднетим захтевима за
прекњижавање и повраћај локалних јавних
прихода.Прати тачност и ажурност пореског
књиговодства, обављаја наплату редовних јавних
прихода.Прима и обрађује захтеве за издавање
уверења о подацима из пореског књиговодства и
издаје уверења и обавља све административнотехничке послове за потребе службе.
Обавља и друге послове по налогу шефа
служве, начелника Одељења и
начелника
Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије,
основне
академске
студије,
четворогодишње студије (240ЕСПБ) или запослени
са завршеним најмање четворогодишњим студијама
у складу са чланом 35. и 39. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 73/2018), дипломирани менаджер, положен
испит за рад у органима државне управе, завршен
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приправнички стаж или најмање пет година
проведених у радном односу код послодавца и
познавање рада на рачунару (МS Office пакет и
интернет).
37. Послови прекршајног поступка и управно
правни послови
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: вођење првостепеног поступка по
изјављеним
жалбама;
доноси
закључак
о
одбацивању недопуштене, неблаговремене или од
неовлашћеног лица изјављене жалбе првостепеном
пореском органу; разматра наводе из жалбе и
оцењује да ли је жалба оправдана, да ли је потребно
спроводити ново утврђивање чињеница, да ли
спроведени поступак при утврђивању био непотпун;
по потреби врши измену пореског управног акта;
стара се о поштовању рокова за одлучивање по
жалби; доноси закључак о обустављању поступка
по жалби; доноси закључак о привременом прекиду
поступка по жалби до решавања претходног
питања; доставља акта другостепеном пореском
органу, пореском обвезнику и по потреби суду.
Учествује у припреми и изради уговора у
поступцима јавних набавки и обавља послове у
вези вођења регистра јавне својине на територији
општине Сурдулица.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени за завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) дипломирани правник, три године радног искуства у
струци, положен испит за рад у органима државне
управе, познавање рада на рачунару.(MS Office
пакет и интернет).
6.1.1.3.ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАМНИЗАМ,
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
38. Руководилац Одељења
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: Руководи, организује и планира
рад Одељења, пружа стручна упутства, координира
и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о
законитом, правилном и благовременом обављaњу
послова у Одељењу; припрема предлоге стратешких
докумената и прати спровођење стратешкопланских докумената из делокруга Одељења;
учествује у дефинисању приоритета за планско
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уређивање на територији јединице локалне
самоуправе; стара се о унапређењу рада и односа
према грађанима, предузећима и установама;
давање одговора, информација и извештаја о
питањима из рада Одељења; израђује и обезбеђује
израду нацрта и предлога општих и других аката из
делокруга Одељења за надлежне органе града;
учествовање у раду органа општине када се
разматрају питања из надлежности Одељења;
учествује у реализацији пројеката од интереса за
развој општине; припрема акате из делокруга
одељења; води рачуна о стручном усавршавању и
оспособљавању запослених; сарађује са другим
одељењима у општинској управи.
Стара се о унапређењу функционисања комуналних
система; даје смернице за израду( или прати)
програма пословања јавних комуналних предузећа;
припрема акте за поверавање обављања куманалних
делатности; рада и односа према грађанима,
предузећима и установама; припрема одговоре
анализе, информације и извештаје из делокруга
Одељења; израђује и обезбеђује израду нацрта и
предлога општих и других аката из делокруга
Одељења; предлаже пројекте од интереса за развој
општине;
прати
и
предлаже
унапређење
функционисања јавних комуналних предузећа и
комуналних делатности; сарађује са другим
одељењима у Општинској управи.
Прати и проучава стање у свим областима
инспекцијског деловања и даје предлоге за
предузимање одговарајућих мера; по потреби одлази
на терен са инспекторима; усклађује активности
инспекцијских служби; припрема извештаје о раду
Одељења за Скупштину општине, Општинско веће и
по потреби за органе аутономне покрајине и
Републике; припрема анализе, информације и
извештаје о стању у области инспекцијског надзора
и предлаже мере за унапређење рада; остварује
сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења,
правним и физичким лицима у циљу ефикасног
обављања
инпекцијског
надзора;
утврђује
оперативне планове рада Одељења и припрема
одговоре на представке и одборничка питања.
Обавља послове припреме базе података и апликација
за коришћење у Географском информационом систему, координацију послова на креирању и одржавању
база података корисника и перманентни развој Географског информационог система (ГИС)
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл.
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РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани
архитекта, најмање пет година радног искуства у
струци, положен испит за рад у органима државне
управе и познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
39. Послови комуналног инспектора
Звање:Саветник
број службеника: 3
Опис посла: Обавља послове инспекцијског
надзора над применом Закона о трговини, Закона о
комуналним делатностима, Закон о заштити
животиња, Закона о ветерини и др.Општинских
одлука које је донела Скупштина општине
Сурдулица и других прописа у области комуналне
хигијене и одржавања чистоће и уређења
Сурдулице и других насељених места на подручју
Сурдулице. Контролишу рад јавних предузећа из
области комуналних делатности у вези спровођења
општинских Одлука које се односе на одржавање
чиситоће и других комуналних делатности, хватање
паса луталица, одржавање хигијене на Власини.
Воде управни поступак, доносе решења и
предузимају мере и радње у вршењу надзора.
Овлашћени су да изричу и наплаћују мандатне
казне на лицу места у складу са законом и Одлукама
Скупштине општине, као и да подносе прекршајне
пријеве пртив лица која не поступају по решењу
комуналне инспекције. Врше контролу радног
времена угоститељских, трговинских и занатских
објеката и др.
Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада
комуналних организација и поступака грађана,
предузетника и правних лица у погледу придржавања
закона, других прописа и општих аката; врши надзор
над спровођењем прописа који се односе на кориснике
и даваоце комуналних услуга у погледу услова и
начина коришћења и давања услуга, уређивања и
одржавања објеката и јавних површина, прати јавну
хигијену, уређење општине, јавних зелених површина,
јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења
отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном
енергијом, изношење и депоновање смећа,
сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске
услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина,
продају пољопривредних и других производа ван
пијачног простора, раскопавање улица и других јавних
површина, лепљење плаката на забрањеним местима
и друге послове комуналне хигијене; сарађује са
комуналним редарима у одржавању хигијене у
општини; припрема решења и стара се о њиховом
извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима
мере за уклањање ствари и предмета са јавних
површина.
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Обавља и друге послове по налогу шефа
инспекције, начелника Одељења и начелника
Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу природно
математичких наука, техничко технолошких наука или
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије
или
запослени
са
завршеним
најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом 127. а
у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) , три
године радног искуства у струци, положен испит за
рад у органима државне управе, положен испит за
инспектора, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
40. Послови комуналног референта
Звање: Виши референт
број службеника: 1
Опис посла: Врше контролу коришћења и
одржавања јавних површина и зеленила. Издаје
налог за уклањање ствари и предмета са јавних
површина, које су остављене противно прописима
из општинских Одлука о комуналним делатностима.
Врши надзор над спровођење Одлука о комуналном
уређењу и хигијени на територији општине, Одлуке
о радном времену угостититељских, трговинских и
занатских објеката, Одлуке о држању домаћих
животиња, Одлуке о постављању монтажних
објеката на јавним површинама, сезонских
мобилијара и покретних тезги, Одлуке о одржавању
фасада и спољних делова зграде, Одлуке о
комуналној хигијени и заштити подручја посебне
намене – Власина. Прати спровођење Одлуке о
водоводу и канализацији, врше контролу раног
времена, а решења доносе комунални инспектори.
У поступку вршења надзора сачињава
записник, налаже мере и о томе обавештава
комуналног инспектора и шефа општинске
инспекције, ради доношења решења, спровођење
извршења и подношење одговарајућих пријава.
Обавља и друге послове по налогу шефа
општинске инспекције, начелника Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: Средња стручна спрема природног
смера, пет година радног искуства, положен испит за
рад у органима државне управе и познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
41. Послови инспектора за друмски саобраћај
Звање:Саветник
број службеника: 1
Опис посла: врши инспекцијски надзор над
законитошћу у обављању друмског локалног
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превоза и то: ванлинијског превоза путника,
линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за
сопствене потребе лица и ствари и аутотакси
превоза; прегледа возила и контролише потребну
документацију за возила, прегледа аутобуска
стајалишта, контролише важеће редове вожње,
уговоре о ванлинијском превозу са списком
путника, отпремнице и спискове радника у превозу
за сопствене потребе; утврђује идентитет
превозника, возног особља и других одговорних
лица за обављање превоза, као и надзор над
применом општинских одлука у којима се регулише
превоз у друмском саобраћају; сачињава записнике
о увиђају и саслушању странака;
предузима
управне мере за које је законом овлашћен; доноси
решење и и стара се о њиховом спровођењу;
подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка и пријаве за привредни преступ; сарађује
са другим инспекцијама у циљу ефикаснијег
вршења надзора; ради извештаје за Скупштину
општине, Општинско веће и надлежне републичке
органе; по потреби врши инспекцијски надзор над
извршавањем закона и других прописа на
одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији
локалних и некатегорисаних путева, надзор над
применом општинских одлука у којима се регулише
саобраћај и саобраћајна сигнализација;
издаје
дозволе за вршење истовара и утовара робе из
моторних возила.
Проверава радну, техничку и другу
документацију за изградњу, реконструкцију и
одржавање општинских и некатегорисаних путева,
испуњеност услова прописаних за лица која врше
послове
пројектовања,
техничке
контроле,
руковођења извођењем радова, стање општинских и
некатегорисаних путева, правилно одржавање
општинских путева, услове одвијања саобраћаја, да
ли
се радови изводе у складу са техничком
документацијом, да ли постоји употребна дозвола за
коришћење општинских путева, да ли се ванредни
превоз врши са посебном дозволом и друге послове
утврђене Законом о јавним путевима.Врши
контролу ванредног превоза, искључује из
саобраћаја возила којима се обавља ванредни превоз
без потребне дозволе, одређује место паркирања
овог возила до прибављања дозволе, на предлог
управљача пута ограничава коришћење јавног пута
ако је јавни пут у таквом стању да саобраћај није
могућ или је могућ саобраћај појединих врста
возила, забрањује саобраћај и предлаже органу за
техничко регулисање саобраћаја забрану саобраћаја
или саобраћај одређене врсте возила на јавном путу,
његовом делу или путном објекту ради одржавања
спортских или других манифестација ако је могуће
преусмеравање саобраћаја.
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Забрањује извођење радова, који се не односе
на текуће одрћжвање пута, реконструкцију и
изградњу, налаже рушење и уклањање објекта на
путу и путном појасу.
Подноси прекршајне пријаве, пријаве за привредни
преступ и кривичне пријаве надлежним органима из
ове области.
Обавља и послове спровођења мера заштите
од пожара утврђене законом и другим општим
актима, сарађује са надлежним органима из ове
области, обавља непосредну контролу спровођења
утврђених или предложених мера заштите од
пожара, налаже одговорном лицу хитно отклањање
недостатака или забрану рада, врши периодичне
обиласке главног објекта и помоћних објеката,
стара се о уредном вођењу евиденције из области
заштите од пожара, спроводи план обуке
запослених из области заштите од пожара,
контролише исправност противпожарних апарата
(врме пуњења) и врши друге активности прописане
законом и правилницима из ове области. Обавља
послове безбедности и здравља на раду у
Општинској управи у складу са Законом о
безбедности и здравља на раду, израђује предлог
нормативних аката из ове области, предузима
одговарајуће мере из оквира своје надлежности у
овој области а све у складу са законом.
Обавља послове инспекцијског надзора над
применом Закона о трговини, Закона о комуналним
делатностима, Закон о заштити животиња, Закона о
ветерини и др.Општинских одлука које је донела
Скупштина општине Сурдулица и других прописа у
области комуналне хигијене и одржавања чистоће и
уређења Сурдулице и других насељених места на
подручју Сурдулице. Контролишу рад јавних
предузећа из области комуналних делатности у вези
спровођења општинских Одлука које се односе на
одржавање чиситоће и других комуналних
делатности, хватање паса луталица, одржавање
хигијене на Власини. Воде управни поступак,
доносе решења и предузимају мере и радње у
вршењу надзора. Овлашћени су да изричу и
наплаћују мандатне казне на лицу места у складу са
законом и Одлукама Скупштине општине, као и да
подносе прекршајне пријеве пртив лица која не
поступају по решењу комуналне инспекције. Врше
контролу
радног
времена
угоститељских,
трговинских и занатских објеката и др.
Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада
комуналних организација и поступака грађана,
предузетника и правних лица у погледу придржавања
закона, других прописа и општих аката; врши надзор
над спровођењем прописа који се односе на кориснике
и даваоце комуналних услуга у погледу услова и
начина коришћења и давања услуга, уређивања и
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одржавања објеката и јавних површина, прати јавну
хигијену, уређење општине, јавних зелених површина,
јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења
отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном
енергијом, изношење и депоновање смећа,
сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске
услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина,
продају пољопривредних и других производа ван
пијачног простора, раскопавање улица и других јавних
површина, лепљење плаката на забрањеним местима
и друге послове комуналне хигијене; сарађује са
комуналним редарима у одржавању хигијене у
општини; припрема решења и стара се о њиховом
извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима
мере за уклањање ствари и предмета са јавних
површина.
Обавља и друге послове по налогу шефа
инспекције, начелника Одељења и начелника
Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС",
бр. 76/2005 и 97/2008) - специјалиста струковни
инжењер саобраћаја, три година радног искуства у
струци, положен испит за рад у органима државне
управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
42. Послови техничког регулисања саобраћаја
Звање:Саветник
број службеника: 1
Опис посла: Води поступак за доношење
решења којим се налаже управљачу пута
постављање, замена допуњавање и обнављање
саобраћајне сигнализације, даје саглсност о
усклађености пројекта са утврђеним режимом
саобраћаја. опреме пута и објеката и опреме за
заштиту пута и саобраћаја, забрањује саобраћај или
саобраћај одређене врсте возила на општинском
путу, његовом делу или путном објекту ако се
општински пут налази у таквом стању да се на њему
неможе одвијати саобраћај или се неможе одвијати
саобраћај
одређене
врсте
возила
ради
реконструкције и одржавање општинског пута и у
другим Законом предвиђеним случајевима и то
приврермено или стално, оверава техничку
документацију за радове на ојачању, на
рехабилитацији
и
појачаном
одржавању
општинских путевима и улицама. Образује
комисију за технички преглед изведених радова на
периодичном одржавању општинског пута и издаје
акт о пријему тих радова. Води поступак у циљу
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доношења решења за преусмеравање саобраћаја у
околним улицама, врши техничко регулисање
саобраћаја на
општинским и некатегорисаним
путевима и улицама.
Региструје и оверава ред вожње за градски и
приградски превоз. Издаје такси дозволе за возило и
допунске такси дозволе за запослене.
Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења и начелника Општинске
управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени за завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС",
бр. 76/2005 и 97/2008) - специјалиста струковни
инжењер саобраћаја, најмање три године радног
искуства у струци, положен испит за рад у орган
државне управе и познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
43. Послови инспектора за заштиту животне средине
Звање:Саветник
број службеника: 1
Опис посла: врши надзор над применом Закона о
заштити животне средине, Закона о поступању са
отпадним материјама, Закона о процени утицаја на
животну средину, Закона о интегрисаном спречавању
и контроли загађивања животне средине и учествује у
изради програма Фонда за екологију; припрема
решења, налаже мере и стара се за њихово
спровођење; подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и
пријаве за привредни преступ;
сарађује са
републичким инспекцијама и другим органима и
организацијама у циљу ефикаснијег обављања
инспекцијског надзора; води прописане евиденције за
рад инспекције; припрема извештаје за Скупштину
општине, Општинско веће и надлежне органе
аутономне покрајине и органе Републикње; обавља и
друге послове утврђене законом.
Врши послове Општинске управе који се
односе на старање о спровођењу система заштите и
унапређивања животне средине и одређивању мера
и поступака заштите од штетних утицаја делатности
на животну средину,
Врши
инспекцијски надзор у области заштите животне
средине. У области заштите ваздуха од загађења,
налаже предузимање мера у смислу смањивања
емисије опасних и штетних материја. Припрема
предлоге
за обављање преко средстава
информисања података о квалитету ваздуха.
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Учествује у припреми предлога за побољшање
квалитета ваздуха. О утврђеном стању сачињава
записник и налаже предузимање одговарајућих
мера предузимање мера заштите ваздуха и
земљишта од загађивања, заштите од буке на
територији Општине, у стамбеним, занатским и
комуналним
објектима,а
ради
утврђивања
испуњености прописаних услова з.жив.сред. за
почетак обављања делатности радњи и предузећа ,
У области заштите од буке налаже власницима
односно корисницима извора буке мерења у свим
случајевима када се посумља да је ниво буке изнад
дозвољене. Утврђује поседовање исправа о нивоу
буке, извора буке и поседовање упутства о мерама
заштите за изворе буке у промету. У случају
прекорачења нивоа буке налаже предузимање мера
заштите од буке односно забране коришћења извора
буке у складу са Законским овлашћењима.
предузимање законом предвиђених мера и радњи
заштите од нејонизујућих зрачења, и предузимање
свих потребних мера и радњи из области заштите
животне средине и друге послове предвиђене
законом и прописима донетим на основу закона и
одлука Скупштине Општине; врши надзор над
активностима сакупљања и транспорта инертног и
неопасног отпада, као и привременог складиштења
инертног и неопасног отпада на локацији
произвођача, односно власника отпада; утврђује
испуњеност услова и спровођење мера утврђених у
одлуци о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину; контролише примену
Закона о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине; врши и инспекцијски
надзор на заштићеним подручјима које проглашава
надлежни орган јединице локалне самоуправе;
доноси решења и закључке, подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка, подноси пријаве
за покретање поступка за привредни преступ и
подноси кривичне пријаве; учествује у припреми
информација за државне органе и медије, поступа
по пријавама и извештајима о предузетим мерама;
утврђује да ли се управљање природним ресурсима
врши према стратешким документима у складу са
законом; контролише да ли се спроводе мере и
услови заштите животне средине у планирању и
изградњи.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена - мастер
академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС",
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бр. 76/2005 и 97/2008) — дипломирани инжењер
заштите животне средине, најмање три године радног
искуства у струци, положен испит за рад у органима
државне управе, положен испит за инспектора,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
44. Послови процене утицаја, праћење стања,
заштита и унапређење животне средине
Звање:Саветник
број службеника: 1
Води поступак процене утицаја на животну
средину за пројекте за које одобрење за изградњу
издаје надлежни општински орган, води поступак у
вези доношења одлуке о садржају и обима студије о
процени утицаја на животну средину, о давању
сагласности на студију о процени утицаја или
одбијању захтева о давању сагласности на ову
студију, води поступак у вези одлучивања о изради
нове студије о процени утицаја или ажурирања
постојеће студије, на основу спроведеног поступка
и извештаја техничке комисије, ставља на увид
комплетну документацију о спроведеном поступку
процене утицаја заинтересованим органима и
организацијама и представницима јавности.
Организује и спроводи презентације и јавне
расправе о пројекту и студиј, о донетим одлукама
обавештава јавност на начин прописан законом,
води евиденцију о спроведеним поступцима и
донетим одлукама као и јавну књигу.
Даје мишљења у поступку процене утицаја на
животну средину за пројекте који се реализују на
територији општине а који спроводи други
надлежни орган.
Води поступак утврђивања услова и мера
заштита животне средине у поступку доношења
просторних и урбанистичких планова, води
поступак вршења процене утицаја одређених
планова и програма на животну средину (стратешка
процена) у току поступка припреме и усвајање
планова у области просторног и урбанистичког
планирања
или
коришћења
земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања
отпадом, управљањем водама, телекомуникацијма,
туризма, очувања природних станишта и дивље
флоре и фауне, којима се даје сагласност на
извештај о стратешкој процени утицаја одређених
планова и програма на животну средину.
Опис посла: Води поступак на издавања
интегралне дозволе за постројење и активности које
могу имати негативне утицаје на здравље људи и
животну средину и материјална добра за која
дозволу и одобрења за изградњу, почетак рада
односно извођење или обављање активности издаје
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општински
орган, води
регистар
издатих
дозвола.рши израду и реализацију акционих и
санационих планова и програма и пројеката у
обалсти животне средине, врши континуалну
контролу и праћење стања животне средине
(мониторинг) на територији града у свим областима
животне средине, доноси програм заштите животне
средине као и програм мониторинга ради праћења
промена и преузимања мера заштите животне
средине и води локални регистар извора загађивања
животне средине, израђује извештаје о стању
животне средине и подноси Скупштини на
усвајање. Информише јавност о стању и
квалитетност
животне
средине,
предлаже
Скупштини годишњи програм Фонда за заштиту
животне средине и стара се о његовом спровођењу.
Утврђује мере и услове заштите од буке,
односно звучне заштите у плановима, програмима и
пројектима укључујући и оне на које даје сагласност
у поступку стратешке процене и процене утицаја на
заштиту животне средине односно поступку
издавања интегрисане дозволе, врши акустично
зонирање, учествује у доношењу локалног акционог
плана заштите од буке, врши информисаност
јавности о буци у складу са законом.
Доставља
податке
о
квалитету
ваздуха
Министарству, Агенцији за заштиту животне
средине и средствима јавног информисања,
организује додатна и ванредна мерења квалитета
ваздуха, учествује у доношењу краткорочних
акционих планова ради заштитите здравља људи и
животне средине у складу са Законом о заштити
ваздуха, налаже оператору изради плана о смањењу
емисија из стационарних извора и даје сагласност
на план, издаје дозволу за рад за новоизграђене и
реконструисане стационарне изворе загађивања
ваздуха.Учествује у изради локалног плана
управљања отпадом, стара се о његовом
спровођењу, извештава о реализацији извештај
доставља Министарству и Агенцији. Организује и
спроводи управљањем комуналним односно
инертним и неопасним отпадом на својој
територији, издаје дозволе за сакупљање и
транспорт инертног и неопасног отпада и издаје
дозволе за привремено складиштење инертног и
неопасног отпада. Води регистар издатих дозвола и
доставља га Агенцији.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са
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чланом 95. став 6. Закона о високом образовању
("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) — дипломирани
инжењер заштите животне средине, најмање три
године радног искуства у струци, положен испит за
рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).

СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ
ПРОЦЕДУРУ
45. Послови шефа службе
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: Обавља послове обједињене
процедуре издавања грађевинске и употребне дозволе, обавља послове руководиоца у обједињеној
процедури и одговоран је за ефикасно спровођење
обједињене процедуре, израђује решења о
грађевинској дозволи за изградњу, доградњу,
надградњу
објеката,
потврђују
техничку
документацију, израђује решења о употребној
дозволи објеката, издаје решења о одобравању
радова на реконструкцији објеката, инвестиционом
одржавању објеката, санацији и уклањању препрека
за особе са инвалидитетом, адаптацији објеката и
промени намене објеката, а све у складу са чл. 145.
Закона о планирању и изградњи.
Проверава испуњеност формалних услова за
поступање по захтеву за издавање локацијских
услова,
грађевинске
дозволе,
привремене
грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења
радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве
завршетка објекта у конструктивном смислу,
пријаве завршетка израде темеља, вршење контроле
усклађености података наведених у изводу из
пројекта за грађевинску дозволу са издатим
локацијским условима; контролише усклађеност
идејног решења са законом, правилницима и
планским документом; врши контролу усклађености
идејног пројекта са законом, правилником,
планским документом и локацијским условима
уколико су издати; израђује нацрте локацијских
услова, контролише поднету документацију уз
захтев за измену решења о грађевинској дозволи и
измену локацијских услова; контролише техничке
документације поднете уз захтев за издавање
привремене грађевинске дозволе; учетвује у изради
анализа, информација и извештаја из свог делокруга
рада; прибавља препис листа непокретности и
копије плана од надлежне службе РГЗ, услове за
пројектовање и прикључење од имаоца јавних
овлашћења, податке о висини доприноса за уређење
грађевинског земљишта и неопходну документацију
по службеној дужности; контролише усклађеност
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изграђених темеља са издатом грађевинском
дозволом, издаје потврде о пријему изјаве о
завршетку израде темеља, прибавља податке о
висини доприноса за уређење грађевинског
земљишта;
остварује
сарадњу
са
јавним
предузећима и другим имаоцима јавних овлашћења;
контролише Идејно решење код потврђивања
Урбанистичког
пројекта,
идентификације
катастарских парцела и обухвата граница истих на
основу података из катастарских и других планова;
учествује у поступку потврђивања урбанистичких
пројеката; контролише усклађеност са законом,
планом и подзаконским актима и потврђује пројекте
парцелације и препарцелације; издаје уверење да се
катастарска парцела налази или не налази у
границама грађевинског реона.
Покреће поступак озакоњења по службеној
дужности обавештава странке о документацији
неопходној за спровођење поступка озакоњења,
прибавља сагласности за озакоњење објекта од
управљача јавног добра, односно организације
надлежне за заштиту природних, односно
културних добара, као и од других институција чија
сагласност је неопходна за окончање поступка
озакоњења; спроводи поступак озакоњења у складу
са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и
доставља обавештења надлежним органима о
поднетим захтевима; води ажурну евиденцију о
кретању предмета од подношења захтева до
архивирања; доставља правоснажна решења о
озакоњењу Републичком геодетском заводу служби за катастар непокретности и грађевинској
инспекцији; води првостепени управни поступак;
контролише да ли су решени имовинско-правних
односи; израђује нацрт решења о озакоњењу објекта
и нацрт закључака које доноси у току поступка
озакоњења; припрема извештаје о броју поднетих и
решених предмета као и извештаје везане за
озакоњење
објеката;
израђује
потребне
информације, анализе и извештаје; објављује списак
донетих решења на интернет страници надлежног
органа. провераве испуњеност формалних услова за
поступање по захтеву за издавање локацијских
услова,
грађевинске
дозволе,
привремене
грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења
радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве
завршетка објекта у конструктивном смислу,
пријаве завршетка израде темеља,
израђивање
нацрта грађевинске дозволе, решења о одобрењу
извођења радова и употребне дозволе; учествује у
изради анализа, информација и извештаја из свог
делокруга рада, проверава испуњеност имовинскоправних услова за издавање грађевинске дозволе;
објављује на интернет страни надлежног органа
закључке о одбацивању захтева; води првостепени
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управни поступак, прослеђује потврде Комисије за
технички преглед објекта о пуштању објекта у
пробни рад грађевинској инспекцији; издаје
уверења о старости објеката и уверења о етажирању
посебних делова објеката, потврде да је издата
грађевинска и употребна дозвола за објекат, ставља
клаузулу правоснажности, прослеђује Пројекат за
извођење и Главни пројекат заштите од пожара на
сагласност
МУП-у,
сектору
противпожарне
заштите; прибавља податке о висини доприноса за
уређење грађевинског земљишта,
иницира
подношење пријаве за привредни преступ, односно
прекршајне пријаве, против
имаоца јавних
овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења и предузима друге неопходне радње за
несметано и правилно функционисање Регистра;
води првостепени управни поступак, доставља
правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ
Служби за катастар непокретности; издаје потврде и
уверења на захтев старнке; припрема предлог
одлука из области урабнизма и усаглашава са
законима, израђује потврду о пријави радова
инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији;
обавештава инвеститора уколико нису испуњени
законски услови за подношење пријаве радова.
Спроводи поступк озакоњења, прибавља
сагласности за озакоњење објекта од управљача
јавног добра, односно организације надлежне за
заштиту природних, односно културних добара, као
и од других институција чија сагласност је
неопходна за окончање поступка озакоњења;
спроводи поступак озакоњења у складу са законом,
издаје уверења о поднетом захтеву и доставља
обавештења надлежним органима о поднетим
захтевима; води ажурну евиденцију о кретању
предмета од подношења захтева до архивирања;
доставља правоснажна решења о озакоњењу
Републичком геодетском заводу - служби за
катастар непокретности и грађевинској инспекцији;
води првостепени управни поступак; контролише да
ли су решени имовинско-правних односи; израђује
нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт
закључака које доноси у току поступка озакоњења;
припрема извештаје о броју поднетих и решених
предмета као и извештаје везане за озакоњење
објеката; израђује потребне информације, анализе и
извештаје; објављује списак донетих решења на
интернет страници надлежног органа.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена - мастер
академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
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студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС",
бр. 76/2005 и 97/2008) — дипломирани инжењер
грађевине, пет година радног искуства, положен
исипит за рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
46.
Послови
грађевинарства
и
послови
регистратора у обједињеној процедури
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: Обавља послове обједињене
процедуре издавања грађевинске и употребне дозволе. Обавља послове регистратора обједињене
процедуре (електронска база података) која база
садржи податке о сваком појединачном предмету,
акту надлежног органа, податке о документацији
која је прибављена и приложена у поступку
обједињене процедуре, која је јавно доступна. Води
Регистар обједињених процедура, омогућава
доступности података о току сваког појединачног
предмета, објављивање локацијских
услова,
грађевинске и употребне дозволе, као и решења у
електронском облику путем интернета; омогућава
Централној евиденцији преузимање података, аката
и документације садржане у Регистру; иницира
подношење пријаве за привредни преступ, односно
прекршајне пријаве, против
имаоца јавних
овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења и предузима друге неопходне радње за
несметано и правилно функционисање Регистра;
Израђујe решења о грађевинској дозволи за
изградњу, доградњу, надградњу објеката, потврђују
техничку документацију, израђује решења о
употребној дозволи објеката, издаје решења о
одобравању радова на реконструкцији објеката,
инвестиционом одржавању објеката, санацији и
уклањању препрека за особе са инвалидитетом,
адаптацији објеката и промени наменне објеката, а
све у складу са чл.145. Закона о планирању и
изградњи
Издаје уверења о степену изграђености
објекта, обрађује и доставља жалбе другостепеном
органу и израђује нацрте закључака у области
управног поступка.У поступку легализације по
извршеном увиду на лице места сачињавају
записник ради утврђивања испуњености услова за
легализацију,
припремају
обавештење
о
испуњености услова у вези пријаве објекта у
поступку легализације, израђују решења о
грађевинској дозволи у поступику легализације,
воде поступак и израђује решења о грађевинској и
употребној дозволи у поступку легализације и у
случају да непостоји могућност за легализацију
доносе решења о одбијању захтева за легализацију.
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Припремају и достављају месечни и годишњи
извештај републичком заводу за статистику.
Спроводи поступк озакоњења, прибавља
сагласности за озакоњење објекта од управљача
јавног добра, односно организације надлежне за
заштиту природних, односно културних добара, као
и од других институција чија сагласност је
неопходна за окончање поступка озакоњења;
спроводи поступак озакоњења у складу са законом,
издаје уверења о поднетом захтеву и доставља
обавештења надлежним органима о поднетим
захтевима; води ажурну евиденцију о кретању
предмета од подношења захтева до архивирања;
доставља правоснажна решења о озакоњењу
Републичком геодетском заводу - служби за
катастар непокретности и грађевинској инспекцији;
води првостепени управни поступак; контролише да
ли су решени имовинско-правних односи; израђује
нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт
закључака које доноси у току поступка озакоњења;
припрема извештаје о броју поднетих и решених
предмета као и извештаје везане за озакоњење
објеката; израђује потребне информације, анализе и
извештаје; објављује списак донетих решења на
интернет страници надлежног органа. провераве
испуњеност формалних услова за поступање по
захтеву
за
издавање
локацијских
услова,
грађевинске дозволе, привремене грађевинске
дозволе, решења о одобрењу извођења радова,
употребне дозволе, пријаве радова, пријаве
завршетка објекта у конструктивном смислу,
пријаве завршетка израде темеља,
израђивање
нацрта грађевинске дозволе, решења о одобрењу
извођења радова и употребне дозволе; учествује у
изради анализа, информација и извештаја из свог
делокруга рада, проверава испуњеност имовинскоправних услова за издавање грађевинске дозволе;
објављује на интернет страни надлежног органа
закључке о одбацивању захтева; води првостепени
управни поступак, прослеђује потврде Комисије за
технички преглед објекта о пуштању објекта у
пробни рад грађевинској инспекцији; издаје
уверења о старости објеката и уверења о етажирању
посебних делова објеката, потврде да је издата
грађевинска и употребна дозвола за објекат, ставља
клаузулу правоснажности, прослеђује Пројекат за
извођење и Главни пројекат заштите од пожара на
сагласност
МУП-у,
сектору
противпожарне
заштите; прибавља податке о висини доприноса за
уређење грађевинског земљишта,
иницира
подношење пријаве за привредни преступ, односно
прекршајне пријаве, против
имаоца јавних
овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења и предузима друге неопходне радње за
несметано и правилно функционисање Регистра;
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води првостепени управни поступак, доставља
правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ
Служби за катастар непокретности; издаје потврде и
уверења на захтев старнке; припрема предлог
одлука из области урабнизма и усаглашава са
законима, израђује потврду о пријави радова
инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији;
обавештава инвеститора уколико нису испуњени
законски услови за подношење пријаве радова.
Спроводи поступк озакоњења, прибавља
сагласности за озакоњење објекта од управљача
јавног добра, односно организације надлежне за
заштиту природних, односно културних добара, као
и од других институција чија сагласност је
неопходна за окончање поступка озакоњења;
спроводи поступак озакоњења у складу са законом,
издаје уверења о поднетом захтеву и доставља
обавештења надлежним органима о поднетим
захтевима; води ажурну евиденцију о кретању
предмета од подношења захтева до архивирања;
доставља правоснажна решења о озакоњењу
Републичком геодетском заводу - служби за
катастар непокретности и грађевинској инспекцији;
води првостепени управни поступак; контролише да
ли су решени имовинско-правних односи; израђује
нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт
закључака које доноси у току поступка озакоњења;
припрема извештаје о броју поднетих и решених
предмета као и извештаје везане за озакоњење
објеката; израђује потребне информације, анализе и
извештаје; објављује списак донетих решења на
интернет страници надлежног органа.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС",
бр. 76/2005 и 97/2008) — дипломирани инжењер
архитектуре, три године радног искуства, положен
исипит за рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
47. Послови грађевинске инспекције
Звање: Саветник
број службеника: 2
Опис посла: врши надзор над применом
Закона о планирању и изградњи и других прописа и
општих аката, стандарда, техничких норматива и
норми квалитета, који се односе на пројектовање,
грађење и реконструкцију објеката; врши надзор над
извођењем појединих грађевинских радова на тим
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објектима; контролу грађења објеката на прописан
начин; припрема решења и налаже мере и стара се за
њихово спровођење; сачињава записник о уклањању
објекта односно његовог дела који доставља органу
надлежном за послове катастра непокретности;
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка,
односно кривичне пријаве и пријаве за привредне
преступе; сарађује са републичким инспекцијама,
комуналном полицијом и другим органима и
организацијама у циљу ефикаснијег обављања
надзора; води евиденције прописане за грађевинску
инспекцију; припрема извештаје за Скупштину
општине, Општинско веће и надлежне републичке
органе; прикупља податке и прати и анализира
стање у области свог делокруга.
Сарађује са
републичким инспекцијама, комуналном полицијом и
другим органима и организацијама у циљу
ефикаснијег обављања надзораи са; води евиденције
прописане за грађевинску инспекцију, ради извештаје
за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне
републичке органе.
Врше послове инспекцијског надзора над
изградњом објеката за које грађевинску дозволу
издаје општинска управа; Доносе решења о
уклањању објекта или његовог дела, ако се објекат
гради или је његово грађење завршено без
грађевинске дозволе; о обустави радова ако се
објекат не гради према грађевинској дозволи; ако
инвеститор није закључио уговор о грађењу, у
складу са овим законом, ако изграђени темељи нису
усклађени са главним пројектом; ако је настављено
грађење и после доношења решења о обустави
радова; инвеститору, односно власнику објекта
забрањује даље уклањање објекта ако се објекат
уклања без решења о дозволи уклањања објекта;
доноси решење о обустави радова, ако инвеститор
није решењем одредио стручни надзор; кад није
прибављена писмена потврда о усаглашености
изграђених темеља са главним пројектом; кад се
објекат за који је издата грађевинска дозвола
користи без употребне дозволе до прибављања
употребне
дозволе;
налаже
прибављање
грађевинске дозволе, односно забрану коришћења
објекта када се објекат за који је издата грађевинска
и употребна дозвола користи за намену која није
утврђена грађевинском и употребном дозволом;
налаже завршетак грађења објекта за објекат за који
је издата грађевинска дозвола, који није завршен у
року садржаном у пријави почетка грађења објекта
у остављеном року; затварање градилишта кад се
објекат гради, односно изводе радови без
грађевинске дозволе.
Извршиоци на овим пословима припремају
Закључке о дозволи извршења; и друге Закључке у
складу са прописима о управном поступку; обрађује
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и доставља жалбе другостепеном органу, пише
информације
републичком
грађевинском
инспектору; подноси прекршајне пријаве, кривичне
пријаве, пријаве за привредни преступ, спроводи
извршење решења о уклањању објекта , обавља и
друге послове у складу са законом.
Учествује у поступку озакоњења објеката.
Обављају и друге послове по налогу шефа
општинске инспекције, начелника Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС",
бр. 76/2005 и 97/2008) - дип.инж. грађевине три
године радног искуства у струци, положен испит за
рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
48. Послови урбанистичког планирања
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: Oбавља послове на издавању
обавештења о локацији, издаје локацијске услове,
издаје локацијске услове увидом у планску
документацију,
издаје
локацијске
услове
прибављањем услова за пројектовање и прикључење
од имаоца јавних овлашћења, издаје локацијске услове
по прибављању услова за пројектовање и прикључење
од имаоца јавних овлашћења, као и све остало као
референт у поступку обједињене процедуре
прописано Правилником о поступку обједињене
процедуре, издаје информацију о локацији на основу
планских докумената, потврђује урбанистички
пројекат по предходно обављеној јавној презентацији
и прибављеном извештају са мишљењем Комисије за
планове, потврђује пројекат
парцелације и
препарцелације, издаје услове за исправку граница
суседних парцела, издаје уверења о чињеницама о
којима води или неводи службену евиденцију,
припрема документациону основу за израду
просторних и урбанистичких планова, ради на
припремању, доношењу и спровођењу просторних и
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката.
Припрерма нацрте Одлука и других аката за
Скупштину и Општинско веће. Припрема нацрте
Решења и других управних аката из своје
надлежности.
Обавља послове припреме базе података и
апликација за коришћење у Географском информационом систему, координацију послова на креирању и

Број -11- Страна-1115

одржавању база података корисника и перманентни
развој Географског информационог система (ГИС).
Предлаже стратешке одлуке о развоју и
уређењу насеља на територији општине; иницира
урбанистичко уређење појединих целина, предлаже
приоритете у прибављању и опремању грађевинског
земљишта, заштити простора и уређивању јавног
простора; прати промене и процесе у простору;
израђује
урбанистичке
анализе,
изводе
из
урбанистичких планова, аналитичке подлоге за
предлагање приоритета у изради; врши измену и
стављање ван снаге урбанистичке документације,
израђује програме за израду планова и припрема
одлуке о изради планова; координира, прати рад и
сарађује са носиоцима израде планова; проверава
усклађености планова у току израде са плановима
шире просторне целине, законом и подзаконским
актима; прегледа, проверава и припрема нацрте и
предлоге урбанистичких планова у поступку израде и
доношења, оглашавања и спровођења процедуре
раног јавног увида и припремање извештаја о раном
јавном увиду; обавља послове у вези са прибављањем
услова јавних предузећа у фази израде планова,
доставља на стручну контролу, оверу, издавање
елабората
планских
докумената,
вођење
и
евидентирање документације и чува матрице
елабората, мониторинг и евалуацију урбанистичких
планова; остварује сарадњу са струковним
организацијама и учетвује у припреми и расписивању
урбанистичко-архитектонских конкурса за просторе и
објекте значајне за општину, сарађује, а по потреби
учетвује у раду Комисије за планове; обавља послове
оглашавања и спровођења процедуре потврђивања
урбанистичких
пројеката,
израђивања
нацрта
информације о локацији, прибављања услова,
сагласности и мишљења јавних предузећа и других
надлежних органа неопходних за израду локацијских
услова; сарађује са обрађивачем плана; доставља
обавештења надлежним органима у поступку израде
планова; доставља странкама одговор-став Комисије
за планове по уложеним примедбама на план или
Урбанистички пројекат у току јавног увида; даје
обавештења о намени простора и могућности градње
по захтевима странака, израђује обавештења о
могућности парцелације и препарцелације; прикупља
податке и документацију за израду Програма за
постављање привремених објеката и осталих
програма у области урбанизма и уређења простора.
Oбавља послове на издавању обавештења о локацији,
издаје локацијске услове, издаје локацијске услове
увидом у планску документацију, издаје локацијске
услове прибављањем услова за пројектовање и
прикључење од имаоца јавних овлашћења, издаје
локацијске услове по прибављању услова за
пројектовање и прикључење од имаоца јавних
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овлашћења, као и све остало као референт у поступку
обједињене процедуре прописано Правилником о
поступку обједињене процедуре, издаје информацију
о локацији на основу планских докумената, потврђује
урбанистички пројекат по предходно обављеној јавној
презентацији и прибављеном извештају са мишљењем
Комисије за планове, потврђује пројекат парцелације и
препарцелације, издаје услове за исправку граница
суседних парцела, издаје уверења о чињеницама о
којима води или неводи службену евиденцију,
припрема документациону основу за израду
просторних и урбанистичких планова, ради на
припремању, доношењу и спровођењу просторних и
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката.
Припрерма нацрте Одлука и других аката за
Скупштину и Општинско веће.Припрема нацрте
Решења и других управних аката из своје
надлежности. Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења и налогу начелника Општинске
управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени за завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС",
бр. 76/2005 и 97/2008) - дипл.инж. архитектуре, три
године радног искуства у струци, положен испит за
рад у органима државне управе познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
49. Послови шефа за инвестиције и комуналне
делатности
Звање: Самостални Саветник
број службеника: 1
Опис посла: Руководи радом службе,
организује и прати континуирано, благовремено и
ефикасно извршавање послова из делокруга
надлежности службе.Обавља послове израде нацрта
Програма уређивања грађевинског земљишта и
Програм
рада,
врши
израду
техничке
документације, обавља послове вођења инвестиције,
врши израду предмера и предрачуна радова за
инвестиционо и текуће одржавање, сарађује са
пројектантима у изради пројектне документације,
врши стручни надзор у току грађења објеката,
односно извођења грађевинских радова, учествује у
техничком прегледу грађевинских објеката као
представник инвеститора, врши обрачун доприноса
за уређивање грађевинског земљишта, израђује
пројектне задатке, врши контролу пројектне
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документације, учествује у изради Програма,
Планова и Одлука у складу са важећим
прописима.Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења и начелника Општинске управе.
Врши надзор над применом законских и других
прописа и општих аката; прати и проучава стање у
свим областима инспекцијског деловања и даје
предлоге за предузимање одговарајућих мера; по
потреби одлази на терен са инспекторима; усклађује
активности
инспекцијских служби;
припрема
извештаје о раду Одељења за Скупштину општине,
Општинско веће и по потреби за органе аутономне
покрајине и Републике; припрема анализе,
информације и извештаје о стању у области
инспекцијског надзора и предлаже мере за
унапређење рада; остварује сарадњу са органима,
имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким
лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског
надзора; утврђује оперативне планове рада Одељења
и припрема одговоре на представке и одборничка
питања.
Организује, обједињује и усмерава рад
општинске инспекције. Одговоран је за благовремено,
законито и правилно обављање послова из делокруга
општинске инспекције. Врши распоред послова на
непосредне извршиоце, пружа стручну помоћ извршиоцима, непосредно учествује у изради аката већег
степена сложености. Обавља стручне послове на припремању, доношењу решења и закључака као и осталих аката. Подноси прекршајне пријаве, кривичне
пријаве и пријаве за привредне преступе у области
комуналне делатности Припрема Одлуке из
надлежности комуналне делатности. Учеству је у
изради решења којима се налаже извршење неке радње од стране комуналног референт, помаже комуналним референтима у решавању сложених ситуација и
предмета, као и комуналном инспектору, прати рад и
грађевинске инспекције, даје им појединачно налоге
када је потребно предузети неку радњу која не трпи
одлагање.
Услови: Завршене студије другог степена –
масте академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању (Сл.Гл.РС
бр.76/2005 и 97/2008), пет година радног искуства,
положен испит за рад у органима државне управе,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
50. Послови за инвестиције и комуналне
делатности
Звање: Саветник
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број службеника: 1.
Опис посла: Обавља послове израде нацрта
Програма уређивања грађевинског земљишта и
Програм
рада,
врши
израду
техничке
документације, обавља послове вођења инвестиције,
врши израду предмера и предрачуна радова за
инвестиционо и текуће одржавање, сарађује са
пројектантима у изради пројектне документације,
врши стручни надзор у току грађења објеката,
односно извођења грађевинских радова, учествује у
техничком прегледу грађевинских објеката као
представник инвеститора, врши обрачун доприноса
за уређивање грађевинског земљишта, израђује
пројектне задатке, врши контролу пројектне
документације, учествује у изради Програма,
Планова и Одлука у складу са важећим
прописима.Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена – масте
академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању (Сл.Гл.РС
бр.76/2005 и 97/2008), три године радног искуства,
положен испит за рад у органима државне управе,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
51. Послови електротехнике
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: Обавља послове надзора над
одржавањем
уличне
расвете
и
светлосне
сигнализације и предузима неопходне радње у циљу
исправног функционисања истих, као и требовање
потребног материјала за одржавање јавне расвете.
Припрема потребну документацију за издавање
грађевинских дозвола, прикључака објеката на НН
мрежу и сличне послове, врши надзор над
извођењеем радова на ниско напонској мрежи,
уличној расвети и светлосној сигнализацији које
финансира општина. Обавља послове припреме
тендерске документације из ове области. Сарађује
са фирмама које раде на уличној расвети,
нисконапонској мрежи и светлосној сигнализацији,
учествује
у техничком прегледу електроенергетских објеката као представник инвеститора.
Израђује пројектне задатке, врши контролу
пројектне
документације, учествује у изради
Програма, Планова и Одлука у складу са важећим
прописима.Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења и начелника Општинске
управе.
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Услови: Завршене студије другог степена –
масте академске студије стечене на пољу техничко
технолошких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени са завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са
чланом 95. став 6. Закона о високом образовању
(Сл.Гл.РС бр.76/2005 и 97/2008), три године радног
искуства, положен испит за рад у органима државне
управе, познавање рада на рачунару.(MS Office
пакет и интернет).
52. Имовинско правни послови
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: Води поступак и припрема
решења
о
конверзији,
експропријацији,
деекспропријацији,
административном
преносу
непокретности; води поступак утврђивања земљишта
за редовну употребу објекта; води поступак и
закључује споразуме о накнади за експроприсану
непокретност; води поступак отуђења и давања у
закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем;
води поступак отуђења грађевинског земљишта
непосредном погодбом; води поступак откупа станова
у својини општине; води поступак прибављања
неизграђеног земљишта у јавној својини; води
поступак враћања земљишта, изузимања земљишта
које је одређено као јавно грађевинско; води поступка
поништавања решења о изузимању; припрема решење
о утврђивању права коришћења; води поступак по
захтевима странака за враћање сеоских утрина и
пашњака; прима на записник споразум о накнади и
обезбеђењу друге непокретности; поступа по
замолницама других органа; припрема решења о
утврђивању права коришћења грађевинског земљишта
ранијим сопственицима; утврђује престанак права
коришћења земљишта; одлучује по приговорима
странака; организује увиђај на терену у сарадњи са
службом за катастар непокретности; предлаже
надлежним органима доношење одговарајућих
општих и појединачних аката потребних за
ефикаснији рад на овим пословима; прибавља по
службеној дужности неопходну документацију; води
првостепени управни поступак; доставља управна
акта јавном правобраниоцу; припрема закључивање
споразума о накнади; одређује вештачење; сарађује са
Комисијом општине за отуђење и давање у закуп
општинског земљишта; прикупља понуде, води
записник на отварању понуда, подноси захтеве служби
рачуноводства за обрачун откупне цене стана,
обавештава странке о висини откупне цене и
роковима отплате, припрема уговор и анекса уговора о
откупу стана, оверава код нотара уговор и анекс
уговора о откупу станова, доставља уговор
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општинском правобранилаштву; издаје уверења о
исплати откупне цене стана у целости; издаје оверене
преписе решења о национализацији објеката и
грађевинског земљишта; издаје оверене преписе
решења о одузетој имовини по основу аграрне
реформе;
издаје
оверене
преписе
решења
поступајућег органа; води евиденције о кретању
предмета од подношења захтева до архивирања;
припрема нацрт одлука и уговора о коришћењу и
располагању имовином; прикупља документацију за
упис имовине у одговарајуће јавне регистре; води
јединствени регистар непокретности у јавној својини
локалне самопуправе; води и ажурира портфолија
имовине у јавној својини ЈЛС.
Припрема предлоге за утврђивање јавног
интереса
у
поступку
експропријације
и
административног преноса земљишта који се
достављају
Влади Републике Србије. Води
поступак експропријације и припрему уговора о
откупу станова из државне својине, припрему
нацрта одлука и других аката за Скупштину и
Општинско веће, издавање уверење и друге акте из
делокруга својих послова, вођење поступака у
складу са Законом о јавној својини и поступање по
захтевима у складу са Законом о реституцији.
Обавља послове око пописа имовине, доставља
НЕП обрасце Дирекцији за имовину, око уписа
права јавне својине на непокретности на којима је
корисник општина Сурдулица у складу са Законом
о јавној својини, доставља Служби за катастар
непокретности издата уверења од стране Дирекције
за имовину ради уписа права својине на општину
Сурдулица, сачињава записник, прибавља листове
непокретности
код
Службе
за
катастар
непокретности за потребе органа општине.
Овлашћено је лице за обављање послова
Регистратора Регистра стамбених заједница сходно
одредбама закона о становању и одружавању зграда
(Сл.Гл.РС бр. 104/2016), односно обезбеђује
законито, ажурно и тачно вођење Регистра
стамбених заједница.
Обављају и друге послове по налогу
начелника Одељења и начелника Општинске
управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу друштвено
хуманистичких наука, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије или
запослени за завршеним најмање четворогодишњим
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС",
бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани правник, пет
година радног искуства у струци, положен испит за
рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
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6.2.
ПОСЕБНА
ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА
КАБИНЕТ
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
1. Помоћник председника општине за послове из
области комуналне инфраструктуре
Опис послова:
прати покривеност
комуналном инфраструктуром на
подручју
општине; израђује базе података, предлог плана за
инфраструктурне радове на подручју општине на
годишњем нивоу; сагледава потребе за унапређење
квалитета живота на селу; сарађује са јавним
предузећима и месним заједницама; припрема
извештаје, информације и анализе по захтеву
председника општине и обавља и друге послове по
налогу председника општине.
Помоћници покрећу иницијативе, предлажу
пројекте и дају мишљења у вези са питањима која
су од значаја за развој општине у областима за које
су постављени и врше друге послове утврђене
актом о организацији Општинске управе.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу природно
математичких наука - дипломирани просторни
планер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије или запослени
са завршеним најмање четворогодишњим студијама
у складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став
6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр.
76/2005 и 97/2008).
Радно искуство: једна година
Посебни услови: познавање
рачунару (MS Office пакет и интернет).

рада

на

2. Помоћник председника општине за послове
економског развоја
Опис послова: спроводи утврђену политику
локалног економског развоја; прикупља податке од
значаја за инвестирање у општину и предлаже
подстицајне мере на унапређењу локалног
економског развоја; остварује контакте и сарадњу са
потенцијалним
инвеститорима;
сарађује
са
ресорним министарствима, привредном комором,
као и другим органима, организацијама и
институцијама;
саставља извештаје, анализе и
информације и обавља и друге послове по налогу
председника општине.
Помоћници покрећу иницијативе, предлажу
пројекте и дају мишљења у вези са питањима која
су од значаја за развој општине у областима за које
су постављени и врше друге послове утврђене
актом о организацији Општинске управе.
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Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) —
дипломирани економиста, положен испит за рад у
органима државне управе и познавање рада на
рачунару.
Радно искуство: једна година
Посебни услови: познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет)
3. Помоћник председника општине за друштвене
делатности
Опис послова: прати примену прописа и
општих аката на нивоу општине, координира
примену прописа у установе образовања, културе и
Канцеларију за младе
у циљу реализације
заједничких пројеката на нивоу општине; учествује
у раду савета за младе; учествује у изради локалног
акционог плана за младе и прати његову
реализацију; идентификује проблеме и потребе
граађана
у
локалној
заједници;
остварује
комуникацију и сарадњу са међународним
организацијама
и
институцијама;
припрема
извештаје, анализе и обавља и друге послове по
налогу председника општине.
Услови: Завршене студије другог степена мастер академске студије стечене на пољу
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) —
дипломирани правник, положен испит за рад у
органима државне управе и познавање рада на
рачунару.
Радно искуство: једна година
Посебни услови: познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА
ГЛАВА I
Основне одредбе
Члан 1.
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Правилником
о
организацији
и
систематизацији радних места у Општинском
правобранилаштву општине Сурдулица (у даљем
тексту: Правилник) уређују се организационе
јединице
и
њихов
делокруг,
руковођење
организационим јединицама, називи и описи радних
места, звања у којима су радна места разврстана,
потребан број запослених за свако радно место,
врста и степен образовања, радно искуство и други
услови за рад на сваком радном месту у
Општинском
правобранилаштву
општине
Сурдулица.
Процедура усвајања Правилника
Члан 2.
Предлог Правилника припрема општински
правобранилац и доставља га Општинском већу на
усвајање.

-

-

Поглавља правилника
Члан 3.
Правилник се састоји од следећих поглавља:
Глава I - Основне одредбе,
Глава II - Oрганизација и систематизација
радних
места
у
Општинском
правобранилаштву, и
Глава III - Прелазне и завршне одредбе.
Систематизација радних места

Члан 4.
У Правилнику су систематизована следећа
радна места:
Функционери – изабрана и
2 радна места
постављена лица
Службеници - извршиоци

број радних места

Референт

1

Члан 5.
Укупан број систематизованих радних места
у
Општинском
правобранилаштву
општине
Сурдулица је 3 и то :
1. 2 функционера – изабрана и постављена лица, и
2. 1 службеник на извршилачком радном месту.
ГЛАВА II
ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Члан 6.
1. Општински правобранилац
Број извршилаца: 1
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Опис послова: руководи радом Општинског
правобранилаштва; доноси годишњи распоред
послова и задатака, као и друга акта од значаја за
несметан рад и функционисање органа; одлучује о
правима и дужностима државних службеника и
намештеника; одговара за свој рад и рад
Општинског
правобранилаштва
Скупштини
општине и Општинском већу; предузима правне
радње и користи правна средсатва пред судовима и
другим надлежним органима ради остваривања
заштите имовинских права и интереса општине,
њених органа и организација и других правних лица
чије се финансирање врши из буџета општине или
из других средстава општине; по захтеву, заступа и
друга правна лица чији је оснивач општина у
погледу њихових имовинских права и интереса,
када интерес тих лица није у супротности са
функцијом коју врши правобранилац; предузима
потребне мере ради споразумног решавања спорног
односа, у складу са законом; даје правна мишљења
у вези закључивања правних послова имовинске
природе правним лицима чије имовинске интересе и
права заступа, као и другим лицима, на њихов
захтев; за свој рад и рад правобранилаштва
непосредно је одговоран Скупштини општине и
Општинском већу.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштврено-хуманистичких наука
(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,
достојност обављања правобранилачке функције,
положен правосудни испит, најмање три године
радног искуства у струци после положеног
правосудног испита, познавање рада на рачунару
(MS office пакет и интернет).

њених органа и организација и других правних лица
чије се финансирање врши из буџета општине или
из других средстава општине; по захтеву, заступа и
друга правна лица чији је оснивач општина у
погледу њихових имовинских права и интереса,
када интерес тих лица није у супротности са
функцијом коју врши правобранилац; предузима
потребне мере ради споразумног решавања спора у
складу са законом; даје
мишљења у вези
закључивања правних послова имовинске природе
правним лицима чије имовинске интересе и права
заступа, као и другим лицима, на њихов захтев.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштврено-хуманистичких наука
(правне науке) на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, достојност обављања функције
заменика правобраниоца, најмање две година
радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS office пакет и интернет).

2. Заменик општинског правобраниоца
Број службеника: 1
Опис послова: замењује правобраниоца у
свим његовим овлашћењима, пословима и радним
задацима у случају његове одсутности или
спречености за обављање његове дужности, помаже
правобраниоцу у руковођењу и обављању осталих
послова и радних задатака; обавља послове у складу
са законом и другим прописима; предузима правне
радње и користи правна средстава пред судовима и
другим надлежним органима ради остваривања
заштите имовинских права и интереса општине,

ГЛАВА III

3.СекретарОпштинског правобранилаштва
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: координира радом писарнице
Општинског правобранилаштва; припрема нацрте
финансијског плана правобранилаштва; припрема
решења у вези остваривања права из радног односа;
учествује у припреми и изради програма и плана
рада и извештаја о раду.
Услови: средње образовање друштвеног
смера у четворогодишњем трајању, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци, знање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).

Прелазне и завршне одредбе
Члан 24.
У Општинској управи општине Сурдулица, у
Одељењу за финансије и привреду у члану 23. тачки
23. Послови обрачуна плате, накнаде и других
примања изабраних, постављених лица и
запослених и ангажованих лица и тачки 24. Послови
ликвидатуре, од ступања на снагу овог Правилника
до повратка привремено одсутног запосленог који је
био распоређен на радно место Послови обрачуна
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плате, накнаде и других примања изабраних,
постављених лица и запослених и ангажованих лица
и послови ликвидатуре, предвиђа се звање млађи
саветник и услови: Високо образовање на основним
академским студијама стеченим на пољу друштвено
хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова или запослени са завршеним најмање
четворогодишњим студијама у складу са чланом
127. а у вези са чланом 95. став 3. Закона о високом
образовању (Сл.Гл.РС бр.76/2005 и 97/2008) –
дипломирани економиста, познавање рада на
рачунару.
Члан 25.
Матичари и заменици матичара који на дан
ступања на снагу Закона о матичним књигама
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 20/2009
и 145/2014 и 47/2018), сходно члану 89. овог закона,
немају високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у образовнонаучном пољу Друштвено-хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године друштвеног смера,
настављају да обављају послове ако положе посебан
стручни испит за матичара у року од три године од
дана почетка примене овог закона.
Члан 26.
Распоређивање служеника и намештеника
извршиће се најкасније у року од 15 дана од
ступања на снагу Правилника.
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Члан 27.
Даном ступања на снагу Правилника
престају да важе Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Сурдулица број 110-22/16-01 од
01.12.2016. године, Правилник о изменама и
допунама
правилника
о
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Сурдулица број 110-3/17-01 од 14.03.2017.
године, Правилник о изменама и допунама
правилника о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине
Сурдулица број 110-3/17-01 од 24.09.2017. године,
Правилник о изменама и допунама правилника о
организацији и системазизацији радних места у
Општинској управи општине Сурдулица број 1107/17-01 од 25.12.2017. године, Правилник о
изменама и допунама правилника о организацији и
системазизацији радних места у Општинској управи
општине Сурдулица број 110-19/18-01 од
21.12.2018. године,
Члан 28.
Правилник ступа на снагу даном усвајања од
стране Општинског већа општине Сурдулица.
Члан 29.
Правилник објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
дана: 18.04.2019. године, број: 110-5/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.
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