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ВРАЊЕ
Понедељак,10.јун.2019.године.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА
314.
На основу члана 20., 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике
Србије” број: 129/2007, 83/14-др.закон,101/16др.закон и 47/2018), члана 2. став 1. тачка 53.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14, 68/15) и
члана 13. став 1. тачка 1. и члана 30. става 1. тачка
3.
Статута Градске општине Врањска Бања
(„Службени гласник града Врања бр. 6/19 )“,
Скупштина Градске општине Врањска Бања, на
седници одржаној дана 31.05.2019. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1
Остварени текући приходи и примања буџета
са пренетим средствима, као и извршени текући

Број -14- Страна-1329

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

расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градке
општине Врањска Бања у 2018. години износе у
хиљадама динара:
I Укупно остварени текући приходи, примања и
пренета средства 82.072 хиљадe динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци –
82.167 хиљадe динара
III Разлика пренетих средстава, укупних прихода,
примања и укупних издатака
(I – II) – 95 хиљадe динара.
Члан 2
У Билансу стања на дан 31. децембар 2018.
године (Образац 1) утврђена је укупна актива у
износу од 17.778 хиљада динара и укупна пасива у
износу од 17.778 хиљада динара.
Члан 3
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 2)
утврђени су следећи износи у хиљадама динара, и
то

1. Укупно остварени приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. прихода и примања – буџетски дефицит (р.бр.1 – р.бр.2)
4. Кориговање мањка односно вишка прихода и примања
а) покриће дефицита:
- делом пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за
покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351);

82.072
82.167
95
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- износа приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћених за
покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2353);
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349);
- дела износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита (ОП
2352) – 23,134 хиљада динара;
б) кориговање суфицита:
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2353)

195

Члан 4
Вишак или мањак прихода и примања ( суфицит и дефицит) утврђен у хиљадама динара:
Економска
Опис
Укупна средства
класификација
1
2
5 (3+4)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III)
3+7+8
82.072
II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2)
7+8
82.072
1. Текући приходи
7
82.072
2. Примања од продаје нефинансијске имовине
8
III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (3+4)
4+5
82.167
3. Текући расходи
4
66.323
4. Издаци за нефинансијску имовину
5
15.844

IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (3+4)
V ДЕФИЦИТ (II-III)
ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА
Мањак прихода и примања -дефицит, као
разлика између укупног износа текућих прихода,
примања
остварених
по
основу
продаје
нефинансијске имовине и укупног износа текућих
расхода и издатака за набавку нефинансијске
имовине, утврђен је у износу од 95 хиљадa динара.
На овај начин утврђени буџетски дефицит покривен
је:
•
•

делом пренетих неутрошених средстава из
ранијих година у износу од 195 хиљада
динара;
дела нераспоређеног вишка прихода и
примања из ранијих година коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године, у
износу 195 хиљаде динара;

Члан 5
У Извештају о капиталним издацима и
примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2018. године (Образац 3), утврђена су укупна
примања у износу од 0 хиљаду динара и укупни
издаци у износу од 15.844 хиљада динара.

3+4
(7+8)-(4+5)
део 3+9

82.167
-95
195

Члан 6
У извештају о новчаним токовима у периоду
од 1. јанура до 31. децембра 2018. године (Образац
4), утврђени су укупни новчани приливи у износу
од 82.267 хиљаде динара, укупни новчани одливи у
износу од 82.167 хиљаде динара и салдо готовине на
крају године у износу од 100 хиљаде динара.
Члан 7
У извештају о извршењу буџета у периоду од
1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 5)
утврђен је мањак примања у износу од 95 хиљада
динара.
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8
Укупно планирани и остварени текући
приходи
и
примања
према
економској
клсасификацији на четвороцифреном нивоу износе
у динарима:

Понедељак,10.јун.2019.године.

Број -14- Страна-1331
Остваре
ње

Економск
а
класифик
а-ција
7

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ВРСТЕ ПРИМАЊА

Текући приходи

План за
2018.

Ребаланс
2018.

Остварење
2018.

%

120,000

123.600

82.072

66.40%

710000

Порези

40,000

40.000

24.972

62.43%

711000

Порез на доходак,добит и
капиталне добитке

37,300

37.300

22,398

60.04%

Порез на доходак и капиталне
добитке који плаћају физичка
лица

37,300

37.300

22.398

60.04%

Порез на имовину

2,700

2.700

2.385

88.33%

Периодични порез на
непокретности

2,700

2.700

2.385

88.33%

Порез на добра и услуге

0

0

189

Порез,таксе и накнаде на
употребу добара, на дозволу да
се добра употребљавају или
делатности обављају

0

0

189

Трансфери од других нивоа
власти

80,000

83.600

47.720

57.08%

Текући трансфери од других
нивоа власти

80,000

83.600

47.720

57.08%

7111
713000
7131
714000

7145
733000
7331
740000

Други приходи

0

0

9.380

741000

Приходи од имовине

0

0

9.179

7415

Закуп непроизведене имовине

0

0

9.179

745000

Мешовити и нераспоређени
приходи

0

0

201

7451

Мешовити и нераспоређени
приходи

0

0

201

7

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

120,000

123.600

82.072

66.40%

7

УКУПНА СРЕДСТВА

120,000

123.600

82.072

66.40%

Члан 9
Укупно планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији
шестоцифреном нивоу износе у динарима:
Економска
класификација
Група Конто
700000

Врста прихода
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

нa

План
за 2018.

Ребала
нс 2018.

Остваре
ње 2018.

% оств.

Структ
ура %

120,000

123,600

82,072

66,40

100,00
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Порези
Порез на доходак, добит и
капиталне добитке

710000
711000

711111 Порез на зараде
Порез на приходе од
самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном
приходу, по решењу Пореске
711121 управе
Порез на приходе од
самосталних делатности који се
плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу
711122 Пореске управе
711190 Порези на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
713121 физичких лица
Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
713122 правних лица
ПОРЕЗ НА ДОБРА И
714000
УСЛУГЕ
Порез, таксе и накнаде на
употребу добара, на дозволу да
се добра употребљавају или
714511 делатности обављају
713000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ

733000
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40,000

40,000

24,783

61.96

100.00

37,300

37,300

22,398

60.05

100.00

25,300

25,300

20.295

80.22

100.00

4,500

4,500

610

13.55

100.00

5,000

5,000

647

12.94

100.00

2,500

2,500

846

33.84

100.00

2,700

2,700

2.385

88.33

100.00

1,200

1,200

1.135

94.58

100.00

1,500

1,500

1.250

83.33

100.00

0

0

189

100.00

0

0

189

100.00

80,000

83,600

47,720

57,08

100,00

80,000

83,600

47,720

57,08

100,00

0

0

9,380

100.00

0

0

9,179

100.00

0

0

9,179

100.00

0

0

201

100.00

0

0

201

100.00

Текући трансфери од градова у
корист нивоа општина
733157
ДРУГИ ПРИХОДИ
740000
741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741511 Закуп непроизведене имовине

745000

МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени
745151 приходи
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ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА буџета

120,000

123,600

82,072

66.40

100.00

УКУПНА СРЕДСТВА

120,000

123,600

82,072

66.40

100.00

Члан 10
Укупно планирани и извршени расходи и издаци по економској класификацији из свих извора
износе у динарима:

Екон.
клас.
1
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
460
465
470
472
480
481
482
483

ВРСТА РАСХОДА
2
РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали
посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјал)
Материјал
ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова

Укупна јавна
средства План
3

Средства
из буџета Извршење
4

Сопствен
и и други Укупна
извори средства извршењ Извршењ Структур
е
е
а%
5
6=4+5
7

16.735
13.100

15,826
12,500

15,826
12,500

19.26%
15.21%

2.349

2,238

2,238

2.73%

36

36

36

0.04%

150
1,000

148
904

148
904

0.18%
1.10%

100

0

0

73,739
17.333
305
11,830
8.010

49,066
12,150
81
7,181
5,334

49,066
12,150
81
7,181
5,334

59.71%
14.79%
0.10%
8.74%
6.49%

32,981
3,280

22,173
2,147

22,173
2,147

26.98%
2.61%

1,450
1,450
136

961
961
136

961
961
136

1.17%
1.17%
0.16%

136
360

136
334

136
334

0.16%
0.41%

310

303

303

0.41%

50

31

31
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КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште
УКУПНИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

500
510
511
512
541
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25.826
25.826
23.116
1,590
1,120

15,844
15,844
14,029
851
964

15,844
15,844
14,029
851
964

19.28%
19.28%
17.07%
1.04%
1.17%

118.246

82,167

82,167

100.00%

Члан 11
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по корисницима износе у динарима:

Раз
део

Гл
ав
а

Програм
-ска
Класиф.

Фу
нкц
ија

Поз
ици
ја

Ек
оно
м.
Кл
аси
ф.

1

2

3

4

5

6

1

1

2101

111
111
111
111

1
2
3
4
5

7
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

ИЗВР
ШЕНО

%
Изврше
ња

8

9

10

412
422
423
465

Функционисање скупштине
Извршна и законодавна власт
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери

01

Извори финансирања за Програмску
активност 2101-0001:
Приходи из буџета

3,388

3,146

92.86%

Свега за Програмску активност
2101-0001:

3,388

3,146

92.86%

01

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

3,388
3,388

3,146
3,146

92.86%
92.86%

01

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Свега за Главу 1:

3,388
3,388

3,146
3,146

92.86%
92.86%

01

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 1:

3,388
3,388

3,146
3,146

92.86%
92.86%

2101-0001

111

Опис

ПЛАНИ
РАНА
јавна
средства

411

2,300

2,215

96.30%

412
75
330
271

397
0
325
209

96.36%
0.00%
98.48%
77.12%
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1

2101
2101-0002

111
111
111
111
111

6
7
8
9
10

411

3,000

2,523

84.10%

537
75
1,500
354

452
29
1,164
229

84.17%
38.66%
77.60%
64.69%

5,466

4,397

80.44%

5,466

4,397

80.44%

01

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

5,466
5,466

4,397
4,397

80.44%
80.44%

01

Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2:

5,466
5,466

4,397
4,397

80.44%
80.44%

01

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

5,466
5,466

4,397
4,397

80.44%
80.44%

3,700

2.408

3,011

680

10

0

65.08%
22.58%
0.00%

6,721

3.088

6,721

3.088

6,721

3.088

6,721

3.088

412
422
423
465

01

3

511
541

Набавка грађевинског земљишта

1101
1101-П1

620

Извори финансирања за Програмску
активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
2101-0002:

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Пројекат: Изградња главне улице
Функција: Развој заједнице
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти

1

11
12
13

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних органа
Извршна и законодавна власт
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери

Број -14- Страна-1335

424

01

01

Извори финансирања за Пројекат
1101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1101-П1:
Извори финансирања за Програм
1101:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1101:

45.95%
45.95%

45.95%
45.95%

1336-Страна -Број -14-
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1102

1102-0001

640
640
640
640

14
15
16
17

421
425
426
511

01
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ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност:
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Функција: Јавна расвета
Стални трошкови

14,000

8.885

Текуће поправке и одржавање

1,800

1.510

Материјал

1,700

1.183

670

669

63.46%
83.88%
69.59%
99.85%

18,170

12.247

67.40%

18,170

12.247

588
900
1,090

480
500
505

81.63%
55.55%
46.33%

2,578

1.485

57.60%

2,578

1.485

57.60%

Зграде и грађевински објекти

460

0

0.00%

Свега за програмску активност 1102П1:

460

0

0.00%

Пројекат: Изградња зелене пијаце у
блоку бр. 10 у насељу Огош
Функција: Развој заједнице
Остале специјализоане услуге

10

0

Зграде и грађевински објекти

12

0

0.00%
0.00%

22

0

22

0

Зграде и грађевински објекти

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020001:

67.40%

Програмска активност: Одржавање
чистоће на површинама јавне
намене
Функција: Послови становања и
заједнице некласификовани на другом
месту

1102-0003

510
510

18/1
18
19

421

Стални трошкови

424

Остале специјализоване услуге

512

Машине и опрема

01

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020003:
Пројекат: Изградња водоводне
мреже –насеље Мишинци

1102-П1

Функција: Водоснабдевање

630

20

511

1102-П2

620

21
22

424
511

01

1102-П3

Извори финансирања за Пројекат
1102-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-П2:
Пројекат: Ескпропријација гробља
(Православно и Ромско)

0.00%
0.00%

Понедељак,10.јун.2019.године.
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Функција: Послови становања и
заједнице некласификовани на другом
месту
510
510

23
24

424

Остале специјализоване услуге

541

Набавка грађевинског земљишта

01

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020003:

100
1,100

0
964

0.00%
87.64%

1,200

964

80.33%

1,200

964

80.33%

Пројекат: Израда пројектно
техничке докментације за отворени и
затворени базен
Функција: Спортски и рекреациони
објекти

1102-П4

810

25

511

Зграде и грађевински објекти

1

0

0.00%

01

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020003:

1

0

0.00%

1

0

0.00%

Програмска активност: Производња
и дистрибуција топлотне енергије

001-0007

Функција: Остала енергија
436

26

425

01

01

Текуће поправке и одржавања осталих
објеката

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020003:
Извори финансирања за Програм
1102:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020003:

1

0.00%

1

0

0.00%

1

0

0.00%

22,432

14.696

65.51%

22,432

14.696

65.51%

97.66%
65.08%
75.37%

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701

Програмска активност: Управљање
саобраћајем
Функција: Друмски саобраћај

07010001
451
451
451

27
28
29

424

Специјализоване услуге

300

293

425

Текуће поправке и одржавање

590

384

511

Зграде и грађевински објекти

8,788

6.624

9,678

7.301

9,678

7.301

01

Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-

75.44%
75.44%
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0001:
Програмска активност: Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Функција: Друмски саобраћај

07010002
451
451
451

30
31
32

424

Остале специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

511

Зграде и грађевински објекти

01

Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 07010002:

01

300

243

24,332

17.572

370

366

81.00%
72.22%
98.92%

25.002

18.181

72.72%

25.002

18.181

72.72%

34,680

25.482

34,680

25.482

73.48%
73.48%

100
4,010

0
0

0.00%
0.00%

4,110

0

0.00%

4,110

0

0.00%

Текуће поправке и одржавање

5,098

2.494

48.92%

Извори финансирања за Пројекат
0401-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П1:

5,098
5,098

2.494
2.494

48.92%
48.92%

Извори финансирања за Програм
0401:
Приходи из буџета
Свега за Програм 0401:

9,208
9,208

2.494
2.494

27.09%
27.09%

Извори финансирања за Програм
0701:
Приходи из буџета
Свега за Програм 0701:

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност: Управљање
опадним водама
Функција: Управљање отпадним
водама

0401
04010004

520
520

33
34

424

Геодетске услуге

511

Зграде и грађевински објекти

01

Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 04010004:
Пројекат: Одржавање водотокова и
бујичних потока на територији ГО
Врањска Бања

0401-П1

Заштита животне средине
некласификована на другом месту
560

35

425

01

01
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ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Пројекат: Изградња вишенамеснке
Балон Сале

1301
1301-П1

Функција: Услуге рекреације и спорта

810
810

36
37

511

Зграде и грађевински објекти

541

Набавка грађевинског земљишта

01

01

Извори финансирања за Пројекат
1301-П1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1301-П1:
Извори финансирања за Програм
1301:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1301:

99.41%

5,600

5.567

10

0

5.610

5.567

5.610

5.567

5.610

5.567

5.610

5.567

7,800

7,762

1.400

1,389

36
150
1,000

36
148
842

100

0

2.800
155
10,000
2,600
1,160
1,580
825

2.785
53
5.399
1.889
212
963
523

136

136

310
50
300
500

303
31
0
346

100.00%
97.74%
62.00%
0.00%
69.20%

99.41%
99.41%

99.41%
99.41%

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602

472
482
483
511
512

Функционисање локалне самоуправе
и градских општина
Опште услуге јавне управе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнада за социјалну заштиту из
буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

1

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета

30.902

22.817

83.41%

Свега за Програмску активност
0602-0001:

30.902

22.817

83.41%

06020001

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

38
39
39/1
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49/1
50
50/1
51
52

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465

99.51%
99.21%
100.00%
98.66%
84.20%
0.00%
99.46%
34.19%
53.99%
72.65%
18.28%
60.95%
63.39%
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Програмска активност: Текућа
буџетска резерва
Функција: Финансијски и фискални
послови

06020009

112

47

499
12

Текућа ерзерва

Свега за програмску активност 06020009
Програмска активност: Стална
буџетска резерва
Функција: Финансијски и фискални
послови

06020010

112

48

499
11

Стална ерзерва

6,693

3.500

6,693

3.500

%

2,000

0

0.00%

Свега за програмску активност 06020009

2,000

0

0.00%

1

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

30.902
30.902

22.817
22.817

83.41%
83.41%

1

Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета
Свега за Главу 1:

118.246
118.246

77.644
77.644

57.66%
57.66%

Извори финансирања за Разделе 1,2
и 3:
Приходи из буџета
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2 И 3

127.100
127.100

85.187
85.187

61.76%
61.76%

01

Члан 12
Укупни јавни расходи и издаци по програмској класификацији износе у 000 динарима:
План
Шифра

Прог
рам

Прог
рамс
ка
акти
внос
т/
Прој
екат

Назив

Прихо
ди из
буџета
- 01

Со
пст
ве
ни
пр
их
од
и04

Тр
ан
сф
ер
и
од
др
уг
их
ни
во
а
вл
аст
и07

Нер
асп
оре
ђен
и
ви
шак
при
ход
а из
ран
ији
х
год
ина
- 13

Ост
али
изв
ори

Укуп
на
јавна
средс
тва

Приход
и из
буџета 01

Со
пст
вен
и
пр
ихо
ди 04

Извршење
Н
ер
ас
по
ре
ђе
н
и
ви
ш
ак
п
р
их
Тр од
анс
а
фе
из О
ри
ра ст
од
н
а
дру иј
л
гих их и
ни
го из
воа ди в
вла на о
сти
р
- 07 13 и

Укуп
на
јавна
средс
тва

%
извр
шењ
а
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просторно планирање
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4

5

6

8

9

10

11

12

Број -14- Страна-1341
13

15

16

17

18

6,721

6,721

3.088

3.088

45.95
%

Изградња главне улице

6,721

6,721

3.088

3.088

45.95
%

Програм 2.
Комунална делатност

22,362

22,432

14.696

3,635

65.51
%

11020001

Управљање/одржавање
јавним осветљењем

18,100

18,170

12.247

12.247

67.40
%

11020003

Уређење и одржавање
зеленила

2,578

2,578

1.485

1.485

57.60
%

1102П1

Изградња водоводне
мреже-насеље
Мишинци

460

460

0

0

0.00
%

1102П2

Изградња зелене пијаце
у насечу Огош

22

22

0

0

0.00
%

1102П3

Експропријација
земљишта за гробље

1,200

1,200

964

964

80.33
%

1

1

0

0

0.00
%

1

1

0

0

0.00
%

Програм 6. Заштита
животне средине

9,208

9,208

2.494

2.494

27.09
%

Управљање отпадним
водама

4,110

4,110

0

0

0.00
%

5,098

5,098

2.494

2.494

48.92
%

34,520

34,680

25.482

25.482

73.48
%

1101
1101П1
1102

1102П4
0010007
0401
04010004
0401П1

0701

Израда пројектно
техничке
документације за
отворени базен
Производња и
дистрибуција топлотне
енергије

Одржавање водотокова
и бујичник потока на
тер.ГО Врањска Бања
Програм 7.
Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

07010001

Управљање саобраћајем

9,638

9,678

7.301

7.301

75.44
%

07010002

Одржавање саобраћајне
инфраструктуе

24,882

25.002

18.181

18.181

72.72
%

Програм 14. Развој
спорта и омладине

4,410

5.610

5.567

5.567

99.23
%

Изградња балон сале

4,410

5.610

5.567

5.567

99.23
%

Програм 15. Локална
самоуправа

37,645

39.595

26.317

26.317

66.47
%

06020001

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

28,952

30.902

22.817

22.817

73.84
%

06020009

Текућа резерва

6,693

6,693

3.500

3.500

52.29
%

06020010

Стална резерва

2,000

2,000

0

0

0.00
%

114,86
6

118.24
6

77.644

77.644

65.66
%

1301
1301П1
0602

УКУПНИ ЈАВНИ
РАСХОДИ
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13
Завршни рачун буџета Градске општине
Врањска Бања садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018.
године до 31.12.2018. године,
3. Извештај
о
капиталним
расходима
и
финансирању у периоду 01.01.2018. године до
31.12.2018. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од
01.01.2018. до 31.12.2018. године,
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да
приказује разлике између одобрених средстава и
извршења у периоду 01.01.2018. године до
31.12.2018. године,
6. Објашњење
великих
одступања
између
одобрених средстава и извршења за период
01.01.2018. године до 31.12.2018. године,
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностраним и извршеним отплатама
дугова у периоду 01.01.2018. године до
31.12.2018. године,
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и
сталне буџетске резерве за период 01.01.2018.
године до 31.12.2018. године,
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2018.
године.
Члан 14
Извештај о извршењу Одлуке о буџету
градске општине Врањске Бање за 2018. годину је
саставни део ове Одлуке.

Понедељак,10.јун.2019.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНА ОСНОВА
Према одредбама члана 2.став 1. тачка 53.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13 ,142/2014 и 68/15)
локални орган управе надлежан за финансије
припрема Нацрт завршног рачуна буџета Градске
општине Врањска Бања, у коме исказује укупан
износ остварених прихода, извршених расхода и
финансијски резултат за период од 01. јануара до
31. децембра 2018. године.
Чланови 20, 32. и 66. Закона локалној
саоуправи (“Сл. гласник Републике Србије” број:
129/2007, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/2018),
такође чине правну основу за израду завршног
рачуна јединица локалне самоуправе. Члан 20. у
тачки 3. прописује надлежност општине да доноси
буџет и завршни рачун. Члан 32. тачка 2. прописује
да је Скупштина општине орган који доноси буџет и
завршни рачун општине. Члан 66. став 3. прописује
сходну примену одредби закона које се односе на
Скупштину општине на градску скупштину.
Члан 30.став 1. тачка 3 Статута Градске
општине Врањска Бања (“Сл. гласник града Врања,,
број: 6/2019) прописује да Скупштина Градске
општине доноси завршни рачуб Буџета градске
општине.
Члан 3. Правилниока о
финансијским извештајима дефинише садржину
Завршног рачуна локалне самоуправе.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Члан 15
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске
општине Врањска Бања за 2018. годину, заједно са
обрасцима за завршни рачун буџета Градске
Општине Врањска Бања за период 01. јануар – 31.
децембар 2018. године доставити Министарству
финансија, најкасније до 15. јуна 2019. године.
Члан 16
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику
Града Врања”.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА, дана 31.05.2019. године, број: 02-11/2019-01

Одлука о завршном рачуну буџета
је
законска обавеза која произлази из наведене правне
основе. Истовремено, одлука о завршном рачуну
буџета Градске општине Врањска Бања је начин
контроле извршних органа локалне власти од стране
одборника који чине локалну скупштину.
Разматрањем и усвајањем Одлуке о
завршном рачуну буџета од стране Скупштине
Градске општине и органа скупштине, доприноси се
транспарентности и демократичности процеса
буџетирања и демократичности укупног рада органа
и организација локалне самоуправе.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ САДРЖИНЕ ОДЛУКЕ

ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић,с.р.

Након свих припремних радњи у трезору и
рачуноводству буџетских корисника и спроведених
књижења прихода и расхода и извршене припреме
прописаних образаца за исказивање података по
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завршном рачуну, урађена је Одлука о завршном
рачуну буџета градске општине Врањска Бања за
2018. годину. Као основ за израду завршног рачуна
користе се подаци из евиденције о извршењу буџета
и подаци из Извештаја о извршењу годишњих
финансијских планова које достављају буџетски
корисници.
Завршни рачун буџета састоји сe из општег и
посебног дела.
Општи део садржи:
- укупан износ планираних и остварених прихода и
примања ;
укупан износ планираних и остварених расхода и
издатака.
Посебан део садржи:
- приходе и примања на шестоцифреном нивоу;
-планирани и извршени распоред средстава по
буџетским корисницима.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
И ПРИМАЊА
Приходи буџета остварени су у износу од
82,072 хиљада динара.
Структура остварених текућих прихода и
примања у односу на укупна средства је следећа:
-711000 – Порез на доходак, добит и капиталне
добитке 22,398 хиљаде динара
- 713000 - Порез на имовину 2,385 хиљаде
динара,
- 714000- Порез на добра и услуге 189 хиљаде
динара
-733100- Текући трансфери од градова у корист
нивоа општина 47.720 хиљада динара,
- 741000 – Приход од имовине 9,179 хиљаде
динара,
- 745000 – Мешовити и нераспоређени приходи
201 хиљаде динара.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ИЗДАТАКА

РАСХОДА

И

Приликом распоређивања средстава буџета
било је потребно придржавати се важећих правних
норми, које својим дејством регулишу начин
финансирања одређених делатности и послова. Исто
тако стално је било потребно да се правилним
распоређивањем расположивих средстава буџета
обезбеде услови за несметано обаљање активности
за све кориснике буџета.
Текући
расходи
и
економској класификацији

издаци

према
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Укупно остварене расходе и издатке у
износу од 82,167 хиљаде динара, чине текући
расходи у износу од 66,323 хиљаде динара и издаци
у износу од 15.844 хиљада динара.
Расходи за запослене (410) учествују са
19,26% или 15,826 хиљадe динара. Од овог износа
15,21% односи се на плате и додатке и 2,73% на
социјалне доприносе запослених, а остатак су
накнаде и социјална давања запосленима.
Коришћење услуга и роба (420) учествује
са 59,71% или 49,066 хиљада динара, од чега
највеће учешће од 14,79% имају стални трошкови (
јавна расвета) 421, у износу од 12,150 хиљаде
динара, услуге по уговору – 423 ,8,74% или
7.181хиљаде динара, текуће поправке и одржавае –
425, у износу од 22,173 хиљаде динара или 26,98%,
а најмање трошкови путовања 81 хиљада динра.
Донације и трансфери (460) учествују са
1,17% или 961 хиљада динара за остале дотације и
трансфере
усмерене
Републицииздвајање
средстава на име умањења зарада од 10%.
Социјална заштита (470) учествује са 0,16%
или 136 хиљаде динара.
Остали расходи (480) учествују са 0,41%
или 334 хиљада динара и односе се на порезе ,
новчане казне и накнаду штете од стране држаних
органа.
Основна средства (510) учествују са 19.28%
или 15.844 хиљада динара, од чега зграде и
грађевински објекти 17.07% или 14,029 хиљада
динара, машине и опрема 1,04% или 851 хиљаде
динара и набавка грађевинског земљишта 1.17% или
964 хиљаде динара.
Расходи и издаци буџетских корисника и
осталих кориника
Извештај о примљеним донацијама и
кредитима од пословних банака за 2018. годину
У 2018. години буџет Градске Општине
Врањска Бања није имао кредитно.
Извештај о гаранцијама датим у току
2018. Године.
У току буџетске 2018. године Градска
општина Врањска Бања није давала гаранције.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

315.
На основу члана 32. став 1. тач.1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и
члана 30. став 1. тач. 2. Статута Градске општине
Врањска Бања („Службени гласник града Врања“,
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број 6/2019), Скупштина Градске општине Врањска
Бања, на седници одржаној 31.05.2019. године,
донела је
П О С Л О В Н И К
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА
Глава I
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет уређивања
Члан 1
Пословником Скупштине Градске општине
Врањска Бања ( у даљем тексту: Пословник) уређује
се конституисање, организација и рaд Скупштине
Градске општине Врањска Бања ( у даљем тексту:
Скупштина), начин остваривања права и дужности
одборника, јавност рада, број, делокруг и начин
рада радних тела Скупштине, права и дужности
председника и чланова радних тела Скупштине, као
и друга питања везана за рад Скупштине и радних
тела Скупштине.
Члан 2
Скупштина је највиши орган Градске
општине који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, законом, Статутом града
Врања и Статутом Градске општине Врањска Бања
(у даљем тексту: Статут).
Члан 3
Скупштину представља и заступа председник
Скупштине.
2. Језик, писмо и родна неутралност израза
Члан 4
У Скупштини је у службеној употреби
српски језик и ћирилично писмо, у складу са
Уставом, законом и Статутом.
Члан 5
Појмови у овом пословнику употребљени у
граматичком мушком роду подразумевају мушки и
женски природни род.
3. Печат Скупштине
Члан 6
Скупштина има печат округлог облика, који
садржи мали грб Републике Србије и текст:
„Република Србија - Град Врање Градска општина
Врањска Бања – Скупштина Градске општине“,
исписан на српском језику, ћириличним писмом.
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Текст печата исписује се у концентричним
круговима око малог грба Републике Србије, у
складу са законом.
Печат Скупштине поверава се на чување
секретару Скупштине.
Глава II
КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1. Сазивање конститутивне седнице Скупштине
Члан 7
Конститутивну седницу новог сазива
Скупштине сазива председник Скупштине из
претходног сазива, у року од 15 дана од дана
објављивања коначних резултата избора за
одборнике у Скупштини.
Ако је председник Скупштине из претходног
сазива одсутан или спречен, односно ако не жели да
сазове конститутивну седницу Скупштине у
законском року, седницу сазива најстарији
одборник из претходног сазива Скупштине који то
прихвати, у року од 15 дана од дана истека рока из
става 1. овог члана.
Уз позив за конститутивну седницу
Скупштине одборницима се доставља Статут,
Пословник и Етички кодекс понашања функционера
локалне самоуправе.
Скупштина се конституише најкасније у року
од два месеца од дана објављивања коначних
резултата избора за одборнике у Скупштини.
2. Председавање конститутивном седницом
Скупштине
Члан 8
Конститутивном седницом Скупштине, до
избора председника Скупштине, председава
најстарији кандидат за одборника који је присутан
на седници и који то прихвати ( у даљем тексту:
председавајући), а у раду му помажу по један
најмлађи кандидат за одборника са две изборне
листе које су добиле највећи број одборничких
мандата и секретар Скупштине из претходног
сазива.
Уколико кандидати за одборнике са неке од
изборних листа из става 1.овог члана нису
присутни, односно не одреде кандидата за
одборника да помаже председавајућем у раду, то
право стичу кандидати за одборнике за изборне
листе која има следећи највећи количник
одборничких мандата.
Одредбе овог пословника које се односе на
овлашћења председника Скупштине у председавању
седницом Скупштине примењују се и на
председавајућег конститутивне седнице Скупштине.
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3. Дневни ред конститутивне седнице
Скупштине
Члан 9
На конститутивној седници Скупштине,
кандидати за одборнике имају право гласања о
утврђивању дневног реда конститутивне седнице,
избору Верификационог одбора и потврђивању
мандата одборника, у складу са законом и овим
пословником.
Члан 10
На конститутивној седници Скупштине, у
складу са законом, врши се потврђивање мандата
одборника, бира се председник Скупштине и
поставља секретар Скупштине.
Пре преласка на потврђивање мандата
одборника, председник Изборне комисије за
спровођење избора за одборнике у Скупштини
градске општине Врањска Бања ( у даљем тексту:
Изборна комисија Градске општине), односно
секретар по овлашћењу председник
Изборна
комисија Градске општине, подноси Извештај о
спроведеним изборима за одборнике.
О извештају из става 2.овог члана
Скупштина не врши претрес и не одлучује.
На конститутивној седници, поред обавезних
тачака из става 1. овог члана, може се вршити и
избор заменика председника Скупштине, избор
извршних органа Градске општине, као и
именовање сталног скупштинског радног тела
надлежног за кадровска питања и именовање
председника и чланова Изборне комисије Градске
општине.
Именовање сталног скупштинског радног
тела надлежног за кадровска питања и именовање
председника и чланова Изборне комисије Градске
општине
може се вршити уколико се на
конститутивној седници Скупштине образују
одборничке групе, у складу са овим пословником.
Члан 11
Скупштина се сматра конституисаном
избором председника Скупштине и постављењем
секретара Скупштине.
4. Потврђивање мандата одборника
Члан 12
Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата и траје четири ( 4 ) године,
односно до престанка мандата одборника тог сазива
Скупштине.
Потврђивање мандата одборника врши се на
основу уверења о избору за одборника и Извештаја
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Изборне комисије Градске општине
о
спроведеним изборима за одборнике.
Потврђивање мандата одборника може се
вршити и за оне кандидате за одборнике који нису
присутни на конститутивној седници Скупштине,
под условима и на начин утврђен овим
пословником.
5. Верификација одборника
Члан 13
Скупштина, на конститутивној седници, на
предлог председавајућег, јавним гласањем, већином
гласова присутних кандидата за одборнике, образује
Верификациони одбор од три члана, и то по једног
члана- кандидата за одборника са три изборне листе
које су добиле највећи број одборничких мандата у
Скупштини.
Уколико кандидати за одборнике са неке од
изборних листа из става 1.овог члана нису присутни
или не одреде свог кандидата за одборника за члана
Верификационог одбора, то право стичу кандидати
за одборнике са изборне листе која има следећи
највећи количник одборничких мандата.
Верификационим одбором председава његов
најстарији члан.
Верификациони одбор одлучује консензусом.
Члан 14
По образовању Верификационог одбора,
председавајући одређује паузу у раду Скупштине,
најдуже до 30 минута, како би Верификациони
одбор сачинио извештај, у складу са овлашћењима
прописаним овим пословником.
Верификациони одбор, на основу извештаја
Изборне комисије Градске општине, утврђује да ли
су подаци из уверења о избору сваког кандидата за
одборника истоветни са подацима из извештаја
Градске изборне комисије и да ли су уверења за
одборнике издата од Градске изборне комисије, као
надлежног органа, и о томе подноси извештај
Скупштини.
Извештај Верификационог одбора садржи
образложен предлог:
-да се потврде мандати одборника за
кандидате за одборнике за које су уверења о избору
за одборника у сагласности са извештајем Изборне
комисије Градске општине;
-да се одложи потврђивање мандата
одборника за поједине кандидате за одборнике ( у
случају неслагања,
односно
неистоветности
података из уверења о избору за одборника и
извештаја Изборне комисије Градске општине, или
издавања уверења за одборнике од стране
неовлашћеног органа);
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-да се не потврде мандати одборника за
поједине кандидате за одборнике ( наступање
смрти, престанак пребивалишта, односно наступање
другог случаја због којег се мандат не може
потврдити), уз документовање о наступању таквог
случаја.
О извештају Верификационог одбора отвара
се претрес.
Члан 15
О потврђивању мандата одборника за оне
кандидате за одборнике за које су, према извештају
Верификационог одбора, уверења за одборнике у
сагласности са извештајем Изборне комисије
Градске општине, Скупштина одлучује у целини,
јавним гласањем, већином гласова присутних
кандидата за одборнике.
О одлагању потврђивања мандата одборника,
односно о непотврђивању мандата одборника у
случајевима из чл. 14.ст. 3, ал. 2 и 3 овог
пословника, Скупштина одлучује појединачно,
јавним гласањем, већином гласова присутних
кандидата за одборнике.
У гласању могу учествовати кандидати за
одборнике којима су мандати додељени у складу са
законом којим се уређују локални избори и који
имају уверење Градске изборне комисије да су
изабрани.
Уколико се председавајућем, односно
најмлађем кандидату за одборника који помаже
председавајућем у раду, одлаже потврђивање
мандата, односно одборнички мандат му се не
потврди у смислу става 2.овог члана, председавање
конститутивном седницом Скупштине преузима
следећи присутан најстарији одборник који то
прихвати, а у раду му помаже следећи најмлађи
одборник са изборне листе кандидата за одборника
за кога је одложено потврђивање мандата, односно
којем мандат одборника није потврђен.
Када Скупштина одложи потврђивање
мандата одборника, истим актом обавезаће Изборну
комисију Градске општине да изврши проверу
ваљаности уверења о избору за одборника и о томе
поднесе извештај на првој наредној седници
Скупштине, ради потврђивања мандата одборника у
складу са одредбама овог пословника.
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Скупштине претходног сазива Скупштине и
престаје мандат сталних радних тела Скупштине.
Престанком мандата Скупштине по основу
из става 1.овог члана престаје мандат извршних
органа Градске општине, с тим што исти врше
текуће послове из своје надлежности до ступања на
дужност нових извршних органа, односно
председника Градске општине и већа Градске
општине.
6. Заклетва одборника
Члан 17
Одборници којима је потврђен мандат
полажу заклетву, читањем и потписивањем свечане
изјаве, која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду
Скупштине Градске општине Врањска Бања
придржавати Устава, закона и Статута Градске
општине Врањска Бања и да ћу часно и
непристрасно
вршити
дужност
одборника,
руководећи се интересима Градске општине“
Након
полагања
заклетве
одборници
потписују текст заклетве који се прилаже изборном
материјалу.
Одборници којима је потврђен мандат у
одсуству, полажу заклетву у смислу става 1. овог
члана на првој наредној седници, односно некој од
наредних седница Скупштине на којој присуствују.
Потврђивање мандата одборника након
конституисања Скупштине
Члан 18
Када Скупштина после конституисања
одлучује о потврђивању мандата нових одборника,
у гласању, поред одборника могу да учествују и
кандидати за одборнике којима су мандати
додељени у складу са законом којим се уређују
локални избори и који имају уверење Изборне
комисије Градске општине о избору за одборника.
Од кандидата за одборника се пре
потврђивања мандата прибавља писана сагласност
да прихвата мандат одборника.
Потврђивање мандата одборника врши се на
начин и по поступку утврђеним одредбама овог
пословника које се односе на потврђивање мандата
одборника на конститутивној седници Скупштине.
Глава III

Члан 16
Даном потврђивања мандата новоизабраних
одборника престаје мандат одборника Скупштине
из претходног сазива.
Престанком
мандата
одборника
из
претходног сазива Скупштине у смислу става 1.
овог члана, истовремено престаје функција
председника Скупштине и заменика председника

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
И ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
1.

Избор председника Скупштине
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Члан 19
Председник Скупштине се бира из реда
одборника, на предлог најмање једне трећине
одборника, на мандатни период од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника.
Одборник може да учествује у предлагању
само једног кандидата.
Члан 20
Предлог
кандидата
за
председника
Скупштине подноси се председавајућем у писаном
облику.
Предлог садржи: име и презиме кандидата,
назив изборне листе са које је изабран за одборника,
образложење са биографијом кандидата, писану
сагласност кандидата, име и презиме представника
предлагача и потписе предлагача.
Председавајући упознаје одборнике са
предлозима кандидата за председника Скупштине.
Представник предлагача има право да у име
предлагача образложи предлог.
Предложени кандидат за председника
Скупштине има право да се представи, краћим
обраћањем Скупштини.
О предлогу кандидата за председника
Скупштине отвара се претрес.
Након претреса, председавајући утврђује
листу кандидата за председника Скупштине по
азбучном реду презимена кандидата.
Уколико неки од кандидата имају исто име и
презиме, редослед на листи утврђује се по азбучном
реду имена једног од родитеља.
Уколико је председавајући кандидат за
председника
Скупштине,
председавање
конститутивном седницом Скупштине преузима
следећи присутан најстарији одборник који то
прихвати.
2. Гласање за избор председника Скупштине
Члан 21
Гласањем за избор председника Скупштине
руководи председавајући.
За израду и штампање гласачких листића,
као и за утврђивање резултата гласања за избор
председника Скупштине, бира се Комисија од три
члана.
За члана Комисије из става 2. овог члана,
одређује се по један одборник са три изборне листе
које су добиле највећи број одборничких мандата у
Скупштини.
Уколико одборници са неке од изборних
листа из става 3.овог члана нису присутни, или не
одреде одборника за члана Комисије, то право стичу
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одборници са изборне листе која има следећи
највећи количник одборничких мандата.
Комисија се бира јавним гласањем, већином
гласова присутних одборника.
Комисијом председава њен најстарији члан.
Кандидат за председника Скупштине не
може бити члан Комисије.
Рад Комисије се завршава подношењем
извештаја о резултатима гласања за избор
председника Скупштине и предајом записника и
гласачких листића председавајућем.
Члан 22
Тајно гласање за избор председника
Скупштине врши се у сали у којој се одржава
конститутивна седница.
Гласање се врши на гласачким листићима.
Штампа се онолико гласачких листића
колико има одборника у Скупштини.
Гласачки листићи су исте величине, облика и
боје и оверени печатом Скупштине.
На гласачком листићу за избор председника
Скупштине наводе се кандидати по редоследу
утврђеном у листи кандидата, а испред презимена и
имена сваког кандидата је редни број. Гласа се само
за једног кандидата, заокруживањем редног броја
испред презимена кандидата.
Ако је предложен само један кандидат, на
гласачком листићу, испод презимена и имена
кандидата, са леве стране је реч „за“, а са десне
стране реч „против“. Гласање се врши
заокруживањем речи „за“ или „против“ кандидата.
Члан 23
Одборнику се уручује гласачки листић тако
што прилази столу председавајућег, по прозивци
председавајућег.
Председавајући уручује гласачки листић, а
секретар Скупштине означава у списку одборника,
код имена и презимена одборника, да му је уручен
гласачки листић.
За гласање се обезбеђује гласачка кутија и
параван.
Гласачка кутија мора бити од провидног и
чврстог материјала која обезбеђује сигурност
гласачких листића и тајност гласања, празна и пре
почетка гласања запечаћена.
Кад одборник попуни гласачки листић
прилази месту где се налази гласачка кутија и у њу
убацује гласачки листић, а секретар Скупштине у
списку одборника означава, код имена и презимена
одборника, да је одборник гласао.
Гласање се закључује када гласа и последњи
одборник који жели да гласа, а најкасније 15 минута
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након што је гласачки листић уручен последњем
прозваном одборнику.
3. Утврђивање резултата гласања
Члан 24
По закључењу поступка гласања, Комисија
утврђује резултат гласања у сали у којој је и гласање
обављено.
Пре отварања гласачке кутије, пребројаће се
неуручени гласачки листићи и ставити у посебан
коверат.
Члан 25
Утврђивање резултата гласања обухвата
податке о броју:
-уручених гласачких листића;
-гласачких листића који су убачени у
гласачку кутију;
-неупотребљених гласачких листића;
-неважећих гласачких листића;
-важећих гласачких листића и укупан број
гласова који је добио кандидат, односно сваки
кандидат за председника Скупштине уколико се
избор врши између два или више кандидата;
Утврђивање резултата гласања обухвата и
констатацију да је кандидат изабран, односно када
се гласа о избору између два или више кандидата,
који је кандидат изабран, односно да ниједан
кандидат није изабран потребном већином гласова..
Неважећим гласачким листићем сматра се
гласачки листић који није попуњен или гласачки
листић који је тако попуњен да се не може поуздано
утврдити за ког кандидата је одборник гласао,
односно да ли је одборник гласао „за“ или „против“
кандидата, као што је:
-гласачки листић на коме је одборник
заокружио или подвукао више од једног редног
броја испред презимена и имена кандидата;
-гласачки листић на коме је додат и
заокружен нови кандидат.
Важећим гласачким листићем сматра се
гласачки листић на коме је одборник заокружио
„за“ или „против“ кандидата (ако је на гласачком
листићу један кандидат), односно ако је заокружен
редни број испред презимена и имена кандидата
(ако су на гласачком листићу више кандидата), као
и гласачки листић који је попуњен на начин из којег
се са сигурношћу може закључити за кога је бирач
гласао, као што је:
-гласачки листић на коме је одборник
заокружио и подвукао презиме и име кандидата, ако
је на гласачком листићу један кандидат;
-гласачки листић на коме је одборник
заокружио или подвукао редни број и презиме и име
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кандидата, или само презиме и име, ако су на
гласачком листићу више кандидата.
Ако је гласачки листић попуњен на начин из
кога се поуздано може утврдити за кога је одборник
гласао, гласачки листић се сматра важећим и ако су
на листићу исписани или нацртани коментари, или
што су имена неких кандидата прецртана.
Уколико Комисија утврди да је у гласачкој
кутији број гласачких листића већи од броја
одборника који су гласали, поништва се гласање и
спроводи поновни поступак гласања, на истој
седници.
Члан 26
О утврђивању резултата гласања Комисија
сачињава записник који потписују сви чланови
Комисије.
Председавајући Комисије је дужан да усмено
саопшти записник о утвђивању резултата гласања за
избор председника Скупштине и записник са
гласачким листићима преда председавајућем.
Председавајући објављује резултат гласања
за избор председника Скупштине.
Члан 27
За председника Скупштине изабран је
кандидат који је добио већину гласова од укупног
броја одборника.
Ако су предложена два кандидата, а ниједан
није добио потребну већину, поступак кандидовања
и избора се понавља.
Ако су предложена више од два кандидата, а
ниједан није добио потребну већину, понавља се
гласање између два кандидата која су добила
највећи број гласова, односно између више
кандидата која су добила највећи једнак број
гласова.
Ако ни у другом кругу гласања ниједан
кандидат из става
3. овог члана није добио
потребну већину, поступак кандидовања и избора се
понавља.
Члан 28
Председник Скупштине ступа на дужност по
објављивању резултата гласања и преузима
председавање седницом.
Ако изабрани председник Скупштине није
присутан на седници, председавајући одборник
наставља председавање до избора заменика
председника
Скупштине,
уколико
се
на
конститутивној седници Скупштине врши његов
избор.
4. Избор заменика председника Скупштине
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Члан 29
Предлагање кандидата и избор заменика
председника Скупштине спроводи се на начин и по
поступку који је овим пословником предвиђен за
избор председника Скупштин
5. Постављење секретара Скупштине
Члан 30
Секретар Скупштине поставља се на предлог
председника Скупштине, јавним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника, на четири
године и може бити поново постављен.
Предлог кандидата за секретара Скупштине
подноси се усмено или у писаној форми.
Предлог кандидата за секретара Скупштине
садржи: име и презиме кандидата, краћу
биографију, образложење и писану сагласност
кандидата.
За секретара Скупштине може бити
постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са
положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање три године.
Постављењем секретара Скупштине престаје
функција секретара Скупштине из претходног
сазива Скупштине.
Ако кандидат за секретара Скупштине не
добије потребну већину, поступак предлагања
кандидата и постављање секретара Скупштине се
понавља.
До постављења секретара Скупштине у
смислу става 6.овог члана, послове из његове
надлежности обављаће секретар Скупштине из
претходног сазива.
Глава IV
ИЗБОР И ПРЕСТАНАК МАНДАТА
ИЗВРШНИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
1. Избор
Члан 31
Скупштина бира извршне органе Градске
општине најкасније у року од месец дана од дана
њеног конституисања.
Избор извршних органа, у складу са
одредбама овог пословника, може се вршити и на
конститутивној седници Скупштине.
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Извршни органи Градске општине јесу:
председник Градске општине и Веће Градске
општине.
Председник Градске општине има заменика
који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Веће Градске општине чине председник
Градске општине, заменик председника Градске
општине и пет (5) чланова које бира Скупштина, на
време од четири године. тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника.
Председник Градске општине је председник
Већа Градске општине по функцији.
Заменик председника Градске општине је
члан Већа Градске општине по функцији.
Члан 32
Кандидата за председника Градске општине
предлаже председник Скупштине.
Кандидат за председника Градске оппштине
предлаже кандидата за заменика грпредседника
Градске општине и кандидате за чланове Већа
Градске општине.
Предлог из става 1. и 2. овог члана садржи:
име и презиме кандидата, назначење функције за
коју
се
кандидат
предлаже,
биографију,
образложење и писану сагласност кандидата.
О предлогу кандидата за избор председника
Градске општине, заменика председника Градске
општине и чланова Већа Градске општине, води се
обједињени претрес.
Члан 33
Скупштина одлучује о избору председника
Градске општине, заменика председника Градске
општине и чланова Већа Градске општине
истовремено и обједињено, тајним гласањем, на
једном гласачком листићу.
На гласачком листићу, поред назнаке да се
гласа за председника Градске општине , заменика
председника Градске општине и чланове Већа
Градске општине, наводи се име и презиме
кандидата са назначењем функције на коју се
кандидат бира, а испод имена и презимена
кандидата, са леве стране је реч „за“, а са десне
стране реч „против“. Гласање се врши
заокруживањем речи „за“ или „против“ кандидата.
Тајно гласање се врши на начин и по
поступку прописаним одредбама овог пословника за
избор председника Скупштине.
Члан 34
Председник Градске општине и заменик
председника Градске општине бирају се из реда
одборника.
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Избором на функцију, председника Градске
општине и заменика председника Градске општине
престаје мандат одборника у Скупштини.
Чланови Већа Градске општине не могу бити
истовремено одборници.
Одборнику који буде изабран за члана Већа
Градске општине престаје одборнички мандат.
Скупштина на истој седници, након избора
председника Градске општине и заменика
председника Градске општине, односно члана Већа
Градске општине из реда одборника, без претреса и
одлучивања, утврђује да је председнику Градске
општине и заменику председника Градске општине,
односно члану Већа Градске општине из реда
одборника, престао одборнички мандат.
Чланови Већа Градске општине могу бити
задужени за једну или више одређених области из
надлежности Градске општине.
Задужења чланова Већа Градске општине у
смислу става 6. овог члана одређују се након
њиховог избора, решењем Већа Градске општине,
на предлог председника Градске општине, у складу
са Пословником Већа Градске општине.
Члан 35
Председник Градске општине и заменик
председника Градске општине су на сталном раду у
Градској општини.
Чланови Већа Градске општине могу бити на
сталном раду у Градској општини, о чему се
изјашњавају лично након избора, писаним путем,
сталном скупштинском радном телу надлежном за
кадровска питања.
Уколико нису на сталном раду, чланови Већа
Градске општине имају право на новчану накнаду,
која се утврђује посебном одлуком Скупштине.
2. Престанак мандата извршних органа Градске
општине
Члан 36
Мандат председника Градске општине,
заменика председника Градске општине и чланова
Већа Градске општине престаје пре истека времена
на које су бирани подношењем оставке или
разрешењем, у складу са законом, Статутом и овим
пословником.
3. Разрешење и оставка председника Градске
општине
Члан 37
Председник Градске општине може бити
разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложен предлог најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који је изабран.
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О предлогу за разрешење председника
Градске општине, Скупштина мора расправљати и
одлучити у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине, уз примену
минималног рока за сазивање седнице у смислу
закона, Статута и одредаба овог пословника које се
односе на сазивање седнице Скупштине.
Ако Скупштина не разреши председника
Градске општине, одборници који су поднели
предлог за разрешење не могу поново предложити
разрешење председника Градске општине пре
истека рока од шест месеци од одбијања претходног
предлога.
Председник Градске општине може поднети
оставку.
О поднетој оставци председника Градске
опшптине, председник Скупштине обавештава
одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине.
Разрешењем или подношењем оставке
председника Градске општине престаје мандат
заменика председника Градске општине и чланова
Већа Градске општине.
У случају из става 6. овог члана, Скупштина
ће изабрати председника Градске општине и Веће
Градске општине најкасније у року од месец дана од
дана разрешења или оставке председника Градске
општине.
4. Разрешење и оставка заменика председника
Градске општине и чланова Већа Градске
општине
Члан 38
Заменик председника Градске општине,
односно члан Већа Градске општине може бити
разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложен предлог председника Градске општине
или најмање једне трећине одборника, на исти
начин на који је изабран.
Када предлог за разрешење заменика
председника Градске општине или члана Већа
Градске општине подноси председник Градске
општине, дужан је да Скупштини истовремено са
предлогом за разрешење поднесе и предлог за избор
новог заменика председника Градске општине или
члана Већа Градске општине. Скупштина
истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору.
У случају да Скупштина разреши заменика
председника Градске општине или члана Већа
Градске општине на предлог једне трећине
одборника, председник Градске општине је дужан
да на првој наредној седници Скупштине поднесе
предлог за избор новог заменика председника
Градске општине или члана Већа Градске општине.
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Заменик председника Градске општине и
члан Већа Градске општине могу поднети оставку.
О поднетој оставци заменика председника
Градске општине или члана Већа Градске општине,
председник Скупштине обавештава одборнике на
почетку прве наредне седнице Скупштине.
У случају из става 5. овог члана, председник
Градске општине је дужан да на првој наредној
седници Скупштине поднесе предлог за избор новог
заменика председника Градске општине или члана
Већа Градске општине.

раду радних тела Скупштине и врши друге послове
утврђене законом, Статутом и овим пословником.
Председник Скупштине може бити на
сталном раду у Градској општини, о чему се
изјашњава лично након избора, писаним путем,
сталном скупштинском радном телу надлежном за
кадровска питања.
Уколико није на сталном раду, председник
Скупштине има право на новчану накнаду, која се
утврђује актом сталног Скупштинског радног тела
надлежног за кадровска питања.

5. Утврђивање престанка функције извршних
органа и вршење текућих послова

Члан 41
Председник Скупштине има заменика који
помаже председнику у обављању послова из његове
надлежности и замењује га у случају његове
одсутности или спречености да обавља своју
дужност.
Ако заменику председника Скупштине
мирују права из радног односа услед избора на ту
функцију, заменик председника Скупштине може
бити на сталном раду, о чему се изјашњава лично
након
избора,
писаним
путем,
сталном
скупштинском радном телу надлежном за кадровска
питања.
Уколико није на сталном раду, заменик
председника Скупштине има право на новчану
накнаду, која се утврђује актом сталног
скупштинског радног тела надлежног за кадровска
питања.

Члан 39
О поднетој оставци председника Градске
општине, заменика председника Градске општине
или члана Већа Градске општине, Скупштина не
отвара претрес и не одлучује, већ само решењем
утврђује престанак функције председника Градске
општине, заменика председника Градске општине
или члана Већа Градске општине, подношењем
оставке.
Председник Градске општине, заменик
председника Градске општине или члан Већа
Градске општине који су разрешени или су поднели
оставку, остају на дужности и врше текуће послове
до избора новог председника Градске општине,
заменика председника Градске општине или члана
Већа Градске општине.
Престанком мандата Скупштине престаје
мандат извршних органа, с тим да они врше текуће
послове из своје надлежности до ступања на
дужност нових извршних органа, односно
председника или чланова привременог органа, ако
Скупштини престане мандат због распуштања
Скупштине.
Глава V
ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1. Председник и заменик председника
Скупштине
Члан 40
Председник Скупштине представља и
заступа Скупштину, организује рад Скупштине,
сазива седнице, предлаже дневни ред седнице
Скупштине, председава седницама Скупштине,
стара се о примени Пословника Скупштине и
остваривању јавности рада Скупштине, потписује
акта које доноси Скупштина, остварује сарадњу са
председником Градске општине и Већем Градске
општине, стара се о благовременом и усклађеном

Члан 42
Председнику Скупштине престаје функција
пре истека времена на које је изабран разрешењем,
подношењем оставке или престанком мандата
одборника у Скупштини, под условима и на начин
утврђеним законом.
Председник Скупштине може бити разрешен
на предлог најмање једне трећине одборника, на
начин и по поступку предвиђеном за избор
председника Скупштине.
О предлогу за разрешење председника,
Скупштина је обавезна да се изјасни на првој
наредној седници од дана подношења захтева за
разрешење.
Председник Скупштине може поднети
оставку на самој седници Скупштине (усмено или у
писаној форми) или између две седнице Скупштине
( у писаној форми).
Уколико је оставка поднета на самој седници
Скупштине, функција му престаје даном одржавања
седнице на којој је поднео оставку.
Уколико је оставка поднета између две
седнице Скупштине, о томе се обавештавају
одборници на почетку наредне седнице Скупштине,
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у ком случају Скупштина, без претреса и
одлучивања, решењем утврђује да је председнику
Скупштине престала функција даном подношења
писане оставке.
У случају престанка мандата одборника,
Скупштина без претреса и одлучивања решењем
утврђује да је председнику Скупштине престала
функција даном одржавања седнице на којој је
утврђено да му је одборнички мандат престао.
Члан 43
У случају престанка функције председника
Скупштине пре истека времена на које је изабран,
Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној
седници, започети поступак избора председника
Скупштине у складу са одредбама овог пословника.
Дужност председника Скупштине, до избора
новог председника, врши заменик председника
Скупштине.
Избор новог председника Скупштине врши
се најкасније у року од месец дана од дана
престанка функције председника Скупштине.
Гласањем за избор председника Скупштине
руководи заменик председника Скупштине, коме у
раду помажу по један представник предлагача и
секретар Скупштине, ако овим пословником није
другачије одређено.
Уколико је заменик председника Скупштине
кандидат за новог председника Скупштине,
гласањем за избор председника Скупштине
руководи најстарији присутан одборник на седници
Скупштине који то прихвати, коме у раду помажу
по један представник предлагача и секретар
Скупштине.
Члан 44
У случају истовременог престанка функције
председника и заменика председника Скупштине,
седницу сазива, председава седницом до избора
новог председника Скупштине и руководи гласањем
за избор председника Скупштине, најстарији
одборник који то прихвати, коме у раду помажу по
један
представник
предлагача
и
секретар
Скупштине.
Члан 45
Заменику председника Скупштине престаје
функција пре истека времена на које је изабран,
подношењем оставке, разрешењем или престанком
мандата одборника у Скупштини, на начин и по
поступку прописаном за престанак функције
председника Скупштине.
2. Секретар Скупштине
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Члан 46
Секретар Скупштине стара се о обављању
стручних и других послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних
тела, руководи административним пословима
везаним за њихов рад и врши друге послове
утврђене законом, Статутом и овим пословником.
Секретар Скупштине је одговоран за
благовремено
достављање
одборницима
обавештења, тражених података, списа и упутства
када се они односе на делокруг и рад Скупштине,
односно за благовремено достављање надлежном
органу Републике Србије тражених података,
списа и исправа, када се надзор врши над радом и
актима Скупштине.
Члан 47
Секретару Скупштине престаје мандат
конституисањем новог сазива Скупштине.
Секретару Скупштине престаје функција пре
истека времена на које је постављен, разрешењем
или подношењем оставке.
Скупштина може, на образложен предлог
председника Скупштине, разрешити секретара
Скупштине пре истека времена на које је
постављен, на исти начин на који је постављен.
Секретар Скупштине може поднети оставку.
Кад секретар Скупштине поднесе оставку на
самој седници, функција му престаје даном
одржавања седнице на којој је поднео усмену или
писану оставку.
Уколико секретар Скупштине поднесе
писану оставку између две седнице Скупштине, о
поднетој
оставци
председник
Скупштине
обавештава одборнике на почетку прве наредне
седнице Скупштине.
У случају из става 6.овог члана, Скупштина
без претреса и одлучивања, решењем утврђује да је
секретару Скупштине престала функција даном
подношења писане оставке.
Члан 48
Постављење новог секретара Скупштине
врши се најкасније у року од месец дана од дана
престанка функције секретара Скупштине.
У случају да секретар Скупштине нема
заменика, секретар Скупштине коме је престала
функција разрешењем или подношењем оставке,
остаје на дужности до постављења новог секретара
Скупштине.
4. Одборничке групе
Члан 49
Одборници Скупштине имају право
образују одборничку групу.

да
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Одборничка група може да се образује на
конститутивној седници Скупштине, а најкасније
седам дана од дана конституисања Скупштине.
Одборничку групу чине одборници једне
политичке странке или коалиције политичких
странака, или групе грађана које имају најмање пет
одборника.
Одборничку групу од најмање пет одборника
могу удруживањем да образују и одборници
политичке странке, коалиције политичких странака
или групе грађана, које имају мање од пет
одборника.
Одборници који припадају политичкој
странци или коалицији политичких странака које су
у изборима учествовале као странке или коалиције
националних
мањина
могу да
формирају
одборничку групу са најмање три одборника.
Одборничка група се образује тако што се
председнику Скупштине подноси списак са
потписима чланова одборничке групе. На списку се
посебно назначава председник и заменик
председника одборничке групе.
Одборник може бити члан само једне
одборничке групе.
Одборник који није члан ни једне
одборничке
групе,
доставља
обавештење
председнику Скупштине да ће у Скупштини
иступати самостално.
О промени састава одборничке групе, њен
председник, у писаној форми, обавештава
председника Скупштине. Обавештење садржи
потписану писану изјаву одборника да приступа
одборничкој групи.
У случају да одборник иступа из одборничке
групе, о томе писаним путем обавештава
председника Скупштине.
О образовању нове или промени састава у
постојећој
одборничкој
групи,
председник
Скупштине обавештава одборнике на почетку прве
наредне седнице.
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Председник
одборничке
групе
има
заменика, који га замењује у случају његове
одсутности или спречености.
У току седнице Скупштине, одборничка
група може овластити једног свог члана да
представља одборничку групу по одређеној тачки
дневног реда, о чему председник одборничке групе
писано обавештава председавајућег најкасније до
отварања претреса по тој тачки дневног реда.
Ако одборничку групу представља заменик
председника, односно овлашћени представник, он
преузима овлашћења председника одборничке
групе.
Глава VI
РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
1. Стална радна тела
Члан 52
За разматрање питања из
надлежности
Скупштине и вршење других послова у складу са
Статутом и овим пословником, образују се комисије
као стална радна тела Скупштине.
Чланове сталних радних тела именује
Скупштина, из реда одборника и грађана.
Стална радна тела морају одражавати
одборнички састав Скупштине.
Одборник може бити члан највише два
стална радна тела.
Члан Већа Градске општине не може бити
члан сталног радног тела Скупштине.

Члан 50
Одборничка група учествује у раду
Скупштине на начин утврђен овим пословником.
Одборничка група заузима ставове о
питањима које разматра Скупштина, покреће
иницијативу за разматрање појединих питања,
предлаже доношење аката Скупштине, учествује у
консултацијама везаним за предлагање дневног реда
Скупштине, предузима и друге активности у складу
са овим пословником.

Члан 53
Кандидате за чланове сталних радних тела
предлажу одборничке групе сразмерно броју
одборника које имају у Скупштини, у односу на
укупан број чланова сталних радних тела.
Кандидате за чланове сталних радних тела из
реда грађана-стручњака за поједине области,
одборничким групама могу предлагати месне
заједнице, јавне службе, као и удружења грађана из
области за коју се образује стално радно тело.
О предложеној листи кандидата за чланове
сталног радног тела Скупштина одлучује у целини,
јавним гласањем.
Стално радно тело је именовано ако је за
њега гласала већина присутних одборника у
Скупштини.
Ако стално радно тело не буде именовано,
поступак предлагања кандидата и именовања се
понавља.

Члан 51
Одборничку групу представља председник
одборничке групе.

Члан 54
Стално радно тело
заменика и три члана.

има

председника,
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Председник и заменик председника бирају се
на првој седници радног тела, из реда именованих
чланова сталног радног тела.
Прву седницу сталног радног тела сазива
председник Скупштине.
Председник сталног радног тела бира се из
реда одборника.
Чланови сталних радних тела бирају се из
реда одборника и грађана.
До избора председника сталног радног тела,
првом седницом руководи најстарији одборник,
члан сталног радног тела.
Члан 55
Чланови сталног радног тела именују се на
време од четири године, односно за мандатни
период Скупштине.
Скупштина може разрешити поједине
чланове сталног радног тела пре истека времена на
које су именовани и именовати нове путем
појединачног предлагања кандидата и именовања.
Предлог за разрешење члана сталног радног
тела може поднети председник Скупштине,
председник сталног радног тела и одборничка група
на чији предлог ја члан именован.
Предлог за разрешење се подноси у писаној
форми и исти мора бити образложен.
Уколико предлог за разрешење подноси
одборничка група на чији предлог је члан сталног
радног тела именован, дужна је да уз предлог за
разрешење поднесе и предлог за именовање новог
члана сталног радног тела. Скупштина истовремено
одлучује о разрешењу и именовању.
Члан сталног радног тела може поднети
писану оставку.
Уколико члан сталног радног тела поднесе
оставку, престанак дужности члана радног тела
Скупштина утврђује решењем, без претреса и
одлучивања.
У случају престанка функције појединих
чланова сталног радног тела пре истека времена на
које су именовани, до именовања нових чланова,
преостали број чланова сталног радног тела сматра
се његовим пуним саставом за постојање кворума за
рад и одлучивање, с тим да постоји већина од
укупно утврђеног броја чланова сталног радног
тела.
Члан 56
Право чланова сталног радног тела на
накнаду за рад и накнаду других трошкова у вези са
радом у радном телу, уређује се посебном одлуком
Скупштине.
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2. Седнице сталних радних тела
Члан 57
Седницу сталног радног тела сазива, по
потреби, председник радног тела.
Председник сталног радног тела је дужан да
сазове седницу на писани захтев председника
Скупштине или најмање једне трећине чланова
радног тела.
Рок за сазивање седнице радног тела је три
дана од дана подношења захтева.
Ако председник радног тела не сазове
седницу у смислу става 2. и 3. овог члана, седницу
може сазвати подносилац захтева, а председава члан
радног тела кога одреди подносилац захтева.
Члан 58
Стално радно тело Скупштине ради у
седницама којима присуствује већина од укупног
броја чланова, а одлучује већином гласова
присутних чланова, ако овим пословником није
другачије одређено.
Седница сталног радног тела се сазива, по
правилу, електронским и писаним путем.
Позив за седницу радног тела садржи
предлог дневног реда.
Позив са материјалом доставља се члановима
најкасније три дана пре дана одржавања седнице
сталног радног тела.
Изузетно од става 3 овог члана, седница
радног тела се може сазвати и у краћем року, у ком
случају је председник радног тела дужан да на
почетку седнице радног тела образложи оправдане
разлоге за сазивање седнице у краћем року.
За седницу сталног радног тела обавезно се
позива представник предлагача, односно чланови
Градског већа према ресорима за које су задужени и
обрађивач акта који се на седници радног тела
разматра.
У раду сталног радног тела, по позиву, могу
учествовати и стручни и научни радници из области
која се разматра, одборник који није члан тог
радног тела, без права одлучивања, у складу са
одредбама овог пословника.
Члан 59
У извршавању послова из своје надлежности,
радно тело може тражити од надлежних органа и
служби податке и информације од значаја за рад.
Радно тело подноси Скупштини мишљења и
предлоге о тачкама које је разматрало а које се
налазе у предлогу дневног реда седнице
Скупштине, осим када је овим пословником
друкчије одређено.
Радно тело одређује известиоца за седницу
Скупштине.
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Члан 60
Стална радна тела могу одржавати
заједничке седнице, ради разматрања питања од
заједничког интереса за два или више радна тела.
Заједничку седницу радних тела сазивају
договорно председници тих радних тела.
Члан 61
На седници сталног радног тела води се
записник.
Записник садржи: време и место одржавања
седнице, име председавајућег, имена присутних на
седници, дневни ред, имена известиоца по тачкама
дневног реда, имена говорника, основне податке о
току седнице, мишљења и предлоге изнете на
седници, издвојена мишљења чланова радног тела и
других учесника на седници, имена известиоца за
седницу Скупштине и време завршетка седнице.
Записник потписују председник радног тела
и записничар.
3. Јавна слушања
Члан 62
Стално радно тело може организовати јавно
слушање о предлозима општих аката које доноси
Скупштина.
Јавно слушање из става 1. овог члана
организује се ради прибављања информација,
односно стручних мишљења о предлогу општег акта
који је у скупштинској процедури, разјашњења
појединих решења из предложеног или важећег
општег акта, разјашњења питања значајних за
припрему предлога општег акта или другог питања
које је у надлежности сталног радног тела, као и
ради праћења спровођења и примене важећег
општег акта.
Члан 63
Предлог за организовање јавног слушања
може да поднесе сваки члан сталног радног тела.
Предлог из става 1. овог члана садржи тему
јавног слушања и списак лица која би била позвана.
Одлуку о организовању јавног слушања
доноси стално радно тело.
О одлуци из става 3. овог члана, председник
сталног радног тела обавештава председника
Скупштине.
Председник сталног радног тела на јавно
слушање позива чланове сталног радног тела,
одборнике и друга лица чије је присуство од значаја
за тему јавног слушања.
Позив из става 5. овог члана садржи тему,
време и место одржавања јавног слушања, као и
обавештење о позваним учесницима.
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Јавно слушање се одржава без обзира на број
присутних чланова сталног радног тела.
Након јавног слушања, председник сталног
радног тела доставља информацију о јавном
слушању председнику Скупштине, члановима
сталног радног тела и учесницима јавног слушања.
Информација из става 8. овог члана садржи
имена учесника на јавном слушању, кратак преглед
излагања, ставова и предлога изнетих на јавном
слушању.
Чланови сталног радног тела и учесници
јавног слушања могу да поднесу писане примедбе
на информацију о јавном слушању председнику
сталног радног тела, који их доставља лицима из
става 9. овог члана.
4. Комисије
Члан 64
Комисије Скупштине су:
а) Комисија за прописе и управу:
Разматра усклађеност предлога одлука и
других општих аката које доноси Скупштина са
Уставом, законом, Статутом и другим прописима и
даје своје предлоге и мишљења Скупштини.
Прати стање у области нормативне
делатности Скупштине и указује на потребу
доношења, односно усаглашавања одлука и других
општих аката, утврђује пречишћене текстове одлука
и других општих аката Скупштине, разматра и
утврђује предлоге аутентичног тумачења прописа
чији је доносилац Скупштина.
Даје мишљење о предлогу Статута, односно
измени и допуни Статута, прати спровођење
Статута и даје предлог аутентичног тумачења
његових одредаба, разматра питања везана за
промену статута јавних предузећа, установа и
других организација чији је оснивач Град и о томе
доставља мишљење Скупштини.
Утврђује предлог Пословника Скупштине,
односно предлог за измену и допуну Пословника
Скупштине.
Утврђује предлог мишљења или одговора
Уставном суду у поступку оцене уставности,
односно законитости Статута, одлука и других
општих аката које је донела Скупштина.
Одлучује о предлогу, односно захтеву
грађана за спровођење јавне расправе на нацрт
одлука и других општих аката које доноси
Скупштина, у складу са законом, Статутом и
одлуком Скупштине.
Утврђује јединствена методолошка правила
за израду одлука и других општих аката које доноси
Скупштина.
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Разматра предлоге одлука и других општих
аката које доноси Скупштина, а чије разматрање
није поверено другом радном телу.
Разматра остваривање система локалне
самоуправе у Градској општини, разматра питања
организације рада Управе и даје мишљења о
предлогу Одлуке о организацији Управе Градске
општине и других општих аката који се односе на
рад Управе Градске општине, разматра друга
питања из области фунционисања и рада Управе
Градске општине.
б) Комисија за мандатно-имунитетска и
административна питања и избор и именовање
Утврђује предлоге за именовање и
разрешење директора јавних установа чији је
оснивач Градска општина; за именовање и
разрешење чланова надзорних обора јавних
установа, као и чланова управних и надзорних
одбора јавних установа, организација и служби чији
је оснивач Градска општина; за избор, именовање
или постављење других лица у складу са законом и
одлукама Скупштине; за именовање и разрешење
чланова сталних скупштинских радних тела, као и
комисија и савета које по закону оснива скупштина
јединице локалне самоуправе; за избор и разрешење
посебних сталних скупштинских радних тела; за
именовање и разрешење чланова школских одбора;
доноси акт о коефицијентима за обрачун и исплату
плата изабраних, постављених и именованих лица
од стране органа Градске општине и појединачне
акте које се односе на плате, додатке на плате,
накнаде и остала примања изабраних, именованих и
постављених лица од стране органа Градске
општине; доноси појединачне акте о статусним
питањима одборника и изабраних, именованих и
постављених лица од стране органа Градске
општине; овлашћује председника Скупштине
Градске општине да у име Скупштине издаје
саопштења, обавештења, предлоге и мишљења и
доставља податке и документацију релевантним
државним органима и институцијама која се тичу
остваривања права изабраних и постављених лица,
радно-правног статуса и других питања у вршењу
њихове функције..
Одлучује о остваривању права и дужности
одборника утврђена Статутом Градске општине и
обавља друге послове у складу са одлукама
Скупштине Градске општине.
в) Комисија за финансије и привреду
Разматра предлоге аката који се односе на
финансирање послова Градске општине, таксе,
накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни
рачун¸ финансијске планове јавних предузећа и
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установа са територије Градске општине чији је
оснивач Град и друга економско-финансијска
питања,
предлаже
Скупштини
доношење
одговарајућих одлука и даје мишљења о предлозима
овлашћених предлагача о питањима из ове области.
г) Комисија за урбанизам, комуналну
делатност и заштиту животне средине
Разматра питања из области урбанизма и
комуналну делатности и уређивања грађевинског
земљишта, предлаже Скупштини доношење одлука
и других општих аката који се односе на обављање
и развој комуналних делатности, уређивање
грађевинског
земљишта,
пословни
простор,
просторно планирање на територији Градске
општине, изградњу, одржавање и коришћење
општинских и некатегорисаних путева , програме и
извештаје пословања јавних предузећа из ових
области са терирорије Градске општине чији је
оснивач Град, друга питања из ових области и даје
мишљења о предлозима овлашћених предлагача.
Разматра
питања везана за екологију,
заштиту и унапређење животне средине, ваздуха,
природе и природних добара, заштиту од буке и
прати активности на спречавању и отклањању
штетних последица које угрожавају животну
средину, предлаже Скупштини доношење одлука из
ове области и даје мишљење о предлозима
овлашћених предлагача.
д) Комисија за културу, спорт и омладину
Разматра предлоге одлука и других општих
аката из области културе, физичке културе,
културно-уметничког стваралаштва и обезбеђивање
услова за одржавање културних манифестација од
значаја за Градску општину разматра акционе
планове за младе градске општине и предлаже мере
за спровођење истих; прати потребе и предлаже
мере за задовољавање потреба грађана у области
спорта и обезбеђује услове за организовање и
одржавање спортских такмичења и манифестација
од значаја за Градску општину; разматра и друга
питања из тих области.
ђ) Комисија за социјална питања
Разматра питања која се односе на социјално
старање и помоћ грађанима и предлаже мере за
реализацију утврђене социјалне политике у оквиру
надлежности градске општине; предлаже мере за
развој
различитих
облика
самопомоћи
и
солидарности са лицима са посебним потребама;
мере за сарадњу и помоћ организацијама инвалида и
другим социо-хуманитарним организацијама на
подручју Градске општине; као и друга питања из
ове области.
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е) Комисија за пољопривреду и развој села
Разматра питања и предлаже мере за развој и
унапређење пољопривреде, спровођење мера
заштите, коришћења и унапређења пољопривредног
земљишта на подручју Градске општине, прати
стање и предлаже мере за развој села, разматра и
друга питања из ове области.
ж) Комисија за представке и предлоге
Разматра представке и притужбе грађана
упућене Скупштини и председнику Скупштине,
испитује њихову основаност предлаже мере и даје
мишљења Скупштини и другим органима о начину
решавања питања садржаним у представкама,
односно предлозома.
2. Посебна стална радна тела
Члан 65
Поред сталних радних тела предвиђених
Пословником Скупштине Градске општине,
Скупштина Градске општине оснива као посебна
стална раддна тела Савет за праћење примене
Етичког кодекса понашања функционера Градске
општине Врањска Бања (Етички кодекс) и органе за
спровођење избора за чланове савета месних
заједница: Изборну комисију за спровођење избора
за чланове савета месних заједница ( у даљем
тексту: Изборна комисија) и Другостепену изборну
комисију.
Услове за рад радних тела из става 1. овог
члана,
као
и
обављање
стручних
и
административно-техничких послова, обезбеђује
Управе Градске општине.
а) Савет за праћење примене Етичког
кодекса
Члан 66
Савет за праћење примене Етичког кодекса:
1) прати да ли се функционери придржавају
одредаба Етичког кодекса;
2) прикупља иформације које се односе на
понашање функционера у вези са Етичким
кодексом;
3) прати и анализира догађаје и појаве од
значаја за успешну примену Етичког кодекса;
4) промовише примену Етичког кодекса у
Градској општини и шире;
5) предлаже и самостално спроводи радње у
вези са унапређењем Етичког кодекса;
6) пружа савете и мишљења функционерима,
грађанима, медијима, органима и организацијама, у
вези са применом Етичког кодекса;
7) остварује сарадњу са институцијама које
раде у сродним делатностима;
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8) обавља друге послове одређене Статутом
и оснивачким актом.
Савет води регистар лица која се сматрају
функционерима Градске општине у смислу Етичког
кодекса, који садржи податке о функцијама у Граду
на који се Етички кодекс примењује, именима и
основним подацима функционера који те функције
врше и битним подацима који се односе на
поштовање
Етичког
кодекса
од
стране
функционера.
Чланови Савета не могу бити одборници,
изабрана, постављена и именована лица у Градској
општини.
Број и структура чланова Савета, услови и
начин избора чланова Савета, овлашћења и начин
рада Савета, уређују се посебном одлуком
Скупштине.
б) Изборна комисија
Члан 67
Изборну комисију чине председник и
најмање 2 члана које именује Скупштина Градске
општине.
Изборна комисија има секретара кога
именује Скупштина Градске општине и који
учествује у раду Изборне комисије без права
одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и
секретар, именују се на четири године, а по истеку
мандата могу бити поново именовани.
Председник, чланови Изборне комисије и
њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника,
секретара и заменика секретара Изборне комисије
именују се лица која имају стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, са најмање три година радног искуства у
струци.
Изборна комисија спроводи изборе за
чланове Савета месне заједнице искључиво у
сталном саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови
заменици могу бити само грађани који имају
изборно право, као и пребивалиште на територији
Градске општине.
в) Другостепена изборна комисија
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Члан 68
Другостепена изборна комисија је орган за
спровођење избора који у другом степену одлучује
о приговорима на одлуке Изборне комисије
Другостепену изборну комисију чине
председник и два члана.
Другостепена
изборна
комисија
има
секретара кога именује Скупштина Градске
општине и који учествује у раду Изборне комисије
без права одлучивања.
Другостепена изборна комисија одлучује
већином гласова од укупног броја чланова.
Председник, и секретар Другостепене
изборне комисије морају да имају стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, са најмање пет година радног искуства у
струци.
Председник, чланови Другостепене изборне
комисије и секретар, именују се на четири године и
могу поново да буду именовани.
Задаци и овлашћења Другостепене изборне
комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се
уређују одлуком Скупштине Градске општине којом
се уређују месне заједнице.
3. Повремена радна тела
Члан 69
Скупштина, по потреби, на предлог
председника Скупштине, одборничке групе,
председника Градске општине или Већа Градске
општине, образује повремена радна тела ради
разматрања одређених питања, односно за
обављање одређеног задатка из надлежности
Скупштине, које не спадају у делокруг сталних
радних тела.
Актом о образовању повременог радног тела
утврђује се назив радног тела и област за коју се
оснива, састав радног тела, задатак и време за које
се образује, односно рок за извршење задатака и
друга питања од значаја за рад радног тела, као и
обављање стручних и админстративно-техничких
послова за то радно тело.
Скупштина образује повремено радно тело
јавним гласањем, већином гласова присутних
одборника.
На рад повремених радних тела, као и на
права и дужности чланова повремених радних тела,
сходно се примењују одредбе овог пословника о
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раду сталних радних тела, осим када посебним
актом Скупштине није друкчије одређено.
4. Анкетни одбор
Члан 70
Скупштина може из реда одборника
образовати анкетни одбор ради сагледавања стања у
одређеној области и утврђивања чињеница о
појединим појавама или догађајима.
Скупштина обавезно образује анкетни
одбор ако то затражи најмање једна трећина
одборника.
Анкетни одбор не може вршити истражне
и друге судске радње.
Анкетни одбор има право да тражи од
државних органа, предузећа, установа, организација
и служби податке, исправе и обавештења, као и да
узима потребне изјаве од појединаца.
Након обављеног посла, анкетни одбор
подноси Скупштини извештај са предлогом мера.
Анкетни одбор престаје са радом даном
одлучивања о његовом извештају на седници
Скупштине.
Глава VII
СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Члан 71
Седнице Скупштине су:
-редовне седнице, које се одржавају по
потреби, а обавезно једном у три месеца; и
-свечане седнице, које се одржавају поводом
свечаног обележавања историјских датума Градске
опшптине, као и другим свечаним поводом.
РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
1. Припремање и сазивање седнице Скупштине
Члан 72
О припремању седнице Скупштине стара се
председник Скупштине, уз помоћ секретара
Скупштине.
Секретар Скупштине стара се о обављању
стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седнице Скупштине.
Пре
сазивања
седнице
Скупштине,
председник Скупштине организује састанак са
председницима,
односно
представницима
одборничких
група
ради
упознавања
са
предложеним дневним редом и раду на седници
Скупштине.
Члан 73
Седницу Скупштине сазива председник
Скупштине по сопственој иницијативи, на захтев
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председника општине, Већа Градске општине или
најмање једне трећине одборника у Скупштини.
Председник Скупштине је дужан да сазове
седницу на писани захтев председника Градске
општине, Већа Градске општине или једне трећине
одборника, у року од седам дана од дана
подношења захтева, тако да дан одржавања седнице
буде најкасније у року од 15 дана од дана
подношења захтева. Писани захтев за сазивање
седнице Скупштине
мора да садржи предлог
дневног реда.
У ситуацијама које захтевају хитност у
сазивању
седнице
Скупштине,
председник
Скупштине може заказати седницу у року који није
краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3.овог
члана мора да садржи разлоге који оправдавају
хитност сазивања, као и образложење последица
које би наступиле њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице
Скупштине из става 3.овог члана, не односи се на
сазивање седнице Скупштине у условима
проглашене ванредне ситуације.
Ако председник Скупштине
не сазове
седницу у року из става 2. овог члана, седницу може
сазвати подносилац захтева, а председава одборник
кога одреди подносилац захтева.
Секретар Скупштине је дужан да обави
стручне послове у вези са сазивањем и одржавањем
седнице Скупштине у случају из става 6. овог
члана.
Председник Скупштине може одложити
седницу коју је сазвао само у случају када не
постоји кворум потребан за рад и одлучивање, а у
другим случајевима о одлагању седнице одлучује
Скупштина.
2. Трајање седнице Скупштине
Члан 74
Редовне седнице Скупштине одржавају се, по
правилу, радним даном.
Редовна седница Скупштине започиње у
10.00 сати, а завршава се у 18.00 сати.
За почетак одржавања седнице Скупштине
може бити одређено и друго време, уколико
председник Скупштине процени да за то постоје
оправдани разлози, о чему обавештава председнике
одборничких група.
На предлог председавајућег или одборничке
групе, Скупштина може продужити рад и после
18.00 сати, с тим да се предлог изнесе најкасније до
17.00 сати.
О предлогу за продужење рада седнице,
Скупштина се изјашњава одмах по његовом
изношењу.
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Предлог из става 5.овог члана је прихваћен
ако за њега гласа већина присутних одборника.
3. Предлог дневног реда
Члан 75
Дневни ред седнице предлаже председник
Скупштине, уз помоћ секретара Скупштине.
У предлог дневног реда седнице Скупштине
могу се уврстити само они предлози који су
припремљени у складу са законом, Статутом и
овим пословником и који су достављени до момента
сазивања седнице.
У предложеном дневном реду посебно се
групишу тачке о којима се, с обзиром на њихов
карактер и значај, одлучује у скраћеном поступку, у
складу са одредбама овог пословника.
Тачке из става 3. овог члана наводе се на
крају предлога дневног реда, а испред тачке
„Питања и предлози“.
Члан 76
Предлози који се упућују председнику
Скупштине ради увршћивања у дневни ред седнице,
достављају се у писаној форми, у једном примерку и
у електронском облику.
Предлог општег акта подноси се у облику у
коме га Скупштина доноси, са образложењем
прописаним одредбама овог пословника које се
односе на припрему аката.
Предлог појединачног акта подноси се у
облику у коме га Скупштина доноси, са
образложењем.
Предлози који немају карактер општег,
односно појединачног аката, као што су препоруке,
извештаји, планови, програми и сл, подносе се
Скупштини у облику у коме их Скупштина
разматра, са предлогом акта у облику у коме га
Скупштина прихвата, доноси, усваја или даје
сагласност.
4. Позив за седницу Скупштине
Члан 77
Председник Скупштине сазива седницу, по
правилу писаним путем или путем електронског
система,
Позив за седницу садржи место, време
одржавања седнице и предлог дневног реда.
Члан 78
Позив за седницу Скупштине доставља се
одборницима најкасније пет дана пре дана
одређеног за одржавање седнице, осим за случајеве
за које је овим пословником другачије одређено.
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Одборницима се уз позив за седницу
Скупштине доставља материјал који се односи на
предложени дневни ред и извод из записника са
претходне седнице.
Одборницима се позив за седницу
Скупштине са материјалом из става 2. овог члана,
доставља, по правилу у писаном (штампаном)
облику или путем електронског система.
Изузетно од става 1, 2 и 3. овог члана, у
ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању
седнице Скупштине сагласно одредбама овог
пословника, материјал који се односи на
предложени дневни ред и извод из записника са
претходне седнице може се одборницима доставити
и на самој седници Скупштине, пре утврђивања
дневног реда, у ком случају је председник
Скупштине дужан да образложи разлоге за такво
поступање.
Позив за седницу са материјалом доставља се
обавезно и: председнику Градске општине,
заменику председника Градске општине, члановима
Већа Градске општине, начелнику Управе Градске
општине, градоначелнику Града Врања, заменику
градоначелника
Града
Врања,
председнику
Скупштине Града Врања, заменику председника
Скупштине Града Врања, директорима јавних
предузећа и јавних установа са територије Градске
општине чији је оснивач Град, предлагачима
материјала, представницима средстава јавног
информисања и другим лицима које председник
Скупштине позива у складу са одредбама овог
пословника.
5. Предлог за промену предложеног
дневног реда седнице Скупштине
Члан 79
Сваки овлашћени предлагач за доношење
аката у смислу одредаба овог пословника, може
предложити измене и допуне предложеног дневног
реда и то: да се предложени дневни ред допуни
предлогом акта односно разматрањем одређеног
питања, да се поједине тачке повуку из предложеног
дневног реда, да се споји претрес по појединим
тачкама, да се промени редослед тачака у
предложеном дневном реду или да се поједине
тачке из скраћеног пребаце у редован поступак.
Предлози за измену и допуну предложеног
дневног
реда
достављају
се
председнику
Скупштине, у писаној форми, у једном примерку и
у електронском облику, са образложењем и у форми
у којој их Скупштина доноси.
Председник Скупштине предлоге за измену и
допуну предложеног дневног реда из става 2.овог
члана, као и предлоге које он подноси, доставља
секретару Скупштине, ради изјашњавања да ли су
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предлози достављени у прописаној форми, на
прописан начин и у прописаном року.
Предлози за допуну предложеног дневног
реда достављају се најкасније два дана пре дана
одређеног за одржавање седнице Скупштине, ако
овим пословником није другачије одређено.
Предлози
који се односе на избор,
именовање, разрешење и престанак функције,
достављају се најкасније 24 часа пре часа одређеног
за одржавање седнице.
Предлози за одлучивање по хитном поступку
по одредбама овог пословника, предлози за
повлачење поједине тачке из предложеног дневног
реда, спајање претреса по појединим тачкама,
промену редоследа тачака из предложеног дневног
реда и за пребацивање тачака из скраћеног у
редовни поступак, могу се доставити до почетка
седнице Скупштине.
Предлог за повлачење тачке из предложеног
дневног реда може поднети само њен предлагач.
О предлозима за измену и допуну
предложеног дневног реда који нису сачињени у
прописаној форми, односно достављени на
прописан начин, као и о предлозим којима се вређа
морал, достојанство Скупштине, достојанство и
интегритет одборника или других лица, Скупштина
се не изјашњава, о чему се обавештавају одборници.
Члан 80
Председник Скупштине
се стара да
материјали који се увршећују у предлог дневног
реда седнице, односно материјали по предлозима за
измену или допуну предложеног дневног реда,
изузев предлога за допуну дневног реда по хитном
пострупку, буду разматрани на надлежним радним
телима до дана сазивања седнице, односно до дана
одржавања седнице Скупштине.
6. Председавање седницом Скупштине
Члан 81
Седницом
председава
председник
Скупштине, а у случају његове спречености или
одсутности
седницом
председава
заменик
председника
Скупштине
(
у
даљем
тексту:председавајући).
Председник Скупштине може, у току трајања
седнице, да препусти председавање седницом
заменику председника Скупштине.
Преузимањем председавања седницом у
смислу става 2. овог члана, заменик председника
Скупштине има сва права и дужности председника
Скупштине у председавању седницом.
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Члан 82
Уколико заказаној седници Скупштине не
присуствује председник и заменик председника
Скупштине, или председник и заменик председника
Скупштине одбију да председавају заказаном
седницом, седницом ће председавати најстарији
присутан одборник који то прихвати.
7. Кворум
Члан 83
Пре отварања седнице, председавајући, на
основу евиденционе листе, утврђује да ли постоји
кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Присуство седници одборници пријављују
потписом на евиденционој листи или путем
електронског система.
Члан 82
Скупштина заседа, расправља и одлучује
уколико седници присуствује већина од укупног
броја одборника.
Ако председник Скупштине у току седнице,
пре гласања, посумња да седници не присуствује
већина одборника, наложиће прозивање или
пребројавање.
Прозивање или пребројавање одборника пре
гласања извршиће се и кад то затражи неки од
одборника.
Прозивање одборника врши секретар
Скупштине.
8. Отварање и учешће на седници Скупштине
Члан 84
Када се утврди да постоји кворум,
председавајући отвара седницу и обавештава
Скупштину одборницима који су оправдали
одсуство, као и о томе ко је позван на седницу
Скупштине.
Члан 85
Седници Скупштине присуствују позвана
лица.
На седницу Скупштине могу се позивати
посланици, начелник Пчињског управног округа,
представници
других
државних
органа,
представници верских заједница и друга лица за
која председник скупштине процени да је потребно
њихово присуство или учешће у раду седнице.
9. Ток седнице Скупштине
Члан 86
Пре преласка на утврђивање дневног реда
усваја се извод из записника са претходне седнице.
Одборник може поднети примедбе на извод
из записника.
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Секретар Скупштине има право одговора на
поднете примедбе.
О примедбама на извод из записника
Скупштина одлучује без расправе.
Скупштина усваја извод из записника
већином гласова присутних одборника.
Члан 87
Приликом
утврђивања
дневног
реда,
Скупштина, без расправе, одлучује о предлозима за
измену и допуну предложеног дневног реда према
следећем редоследу:
• за одлучивање по хитном поступку;
• за повлачење поједине тачке
из
предложеног дневног реда;
• за допуну предложеног дневног реда;
• за спајање расправе по појединим
тачкама;
• за промену редоследа појединих тачака; и
• за пребацивање тачака из скраћеног у
редован поступак.
По завршеном гласању о предлозима за
измену и допуну предложеног дневног реда,
председавајући предлаже дневни ред о коме
Скупштина, без расправе, одлучује
у целини,
већином гласова присутних одборника.
Члан 88
Нове тачке по усвојеним предлозима за
измену и допуну предложеног дневног реда
увршћују се у дневни ред по редоследу који одреди
председник Скупштине, о чему се Скупштина
изјашњава без расправе истовремено са предлогом
за измену, односно допуну предложеног дневног
реда.
10. Претрес
Члан 89
После усвајања дневног реда прелази се на
претрес о тачкама дневног реда по утврђеном
редоследу.
Скупштина може, у току седнице, на предлог
председавајућег, без расправе, одлучити да се о
више сродних тачака претрес споји, а да се о свакој
тачки одлучује појединачно, као и да се промени
редослед тачака у дневном реду.
Члан 90
О свакој тачки дневног реда, право да говоре,
по следећем редоследу и временском трајању, имају
следећи учесници:
• предлагач,
односно
представник
предлагача акта, без ограничења времена
за излагање;
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•

подносилац амандмана на предлог акта,
који има право да говори најдуже три
минута;
• известилац надлежног скупштинског
радног тела, који има право да говори
најдуже три минута;
• председник,
односно
овлашћени
представник одборничке групе, који има
право да говори најдуже пет минута;
• одборници, који имају право да говоре
најдуже три минута.
Предлагачу,
односно
представнику
предлагача акта, председник Градске општине,
заменику председника Градске општине, члановима
Већа Градске општине, помоћник председника
Градске
општине,
председнику Скупштине,
заменику председника Скупштине, секретару
Скупштине, начелнику Управе Градске општине,
градоначелнику
Града
Врања,
заменику
градоначелника
Града
Врања,
председнику
Скупштине Града Врања, заменику председника
Скупштине Града Врања,председавајући даје реч
кад је затраже и на њих се не односи ограничење у
погледу времена трајања излагања.
Начелнику Управе Градске општине, када
није известиоц, председавајући може, уколико
оцени да је то потребно, дати реч искључиво ради
образложења појединих питања по одређеној тачки
дневног реда из надлежности Управе Градске
општине, као и када је исти учествовао као члан
радне групе у изради нацрта, односно предлога акта
који је предмет дневног реда.
Директорима јавних предузећа и установа са
подручја Градске општине, чији је оснивач Град,
председавајући може, уколико оцени да је то
потребно, дати реч искључиво ради образложења,
када се у претресу по одређеној тачки дневног реда
изнесу чињенице које се тичу делатности јавних
предузећа и установа.
Члан 91
Одборник може по свакој тачки дневног реда
да говори, по правилу, само једанпут.
Изузетно из става 1. овог члана, одборник
може да говори по други пут када је то, по оцени
председавајућег, потребно за разјашњење чињеница
у претресу по одређеној тачки дневног реда. Говор
одборника по други пут може да траје најдуже два
минута.
Председник,
односно
овлашћени
представник одборничке групе може по свакој
тачки дневног реда да говори највише два пута, с
тим што други говор не може да траје дуже од три
минута.
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Одборник и председник, односно овлашћени
представник одборничке групе могу да говоре по
други пут тек пошто се исцрпи листа говорника по
први пут, у складу са одредбама овог пословника.
Члан 92
Председавајући даје реч одборницима према
редоследу пријављивања.
Председник,
односно
овлашћени
представник одборничке групе добија реч чим је
затражи, уколико говори по први пут по одређеној
тачки дневног реда.
Када председник Скупштине говори као
одборник, председавање седницом препушта
заменику председника Скупштине.
Члан 93
Претрес по одређеној тачки дневног реда
закључује председник Скупштине кад се исцрпи
листа говорника, и то по завршном излагању
предлагача, односно представника предлагача,
уколико
предлагач,
односно
представник
предлагача жели то право да искористи.
По завршном излагању предлагача, односно
представника предлагача, као и по закључењу
претреса по одређеној тачки дневног реда, претрес
по тој тачки дневног реда не може се поново
отворити.
11. Повреда Пословника
Члан 94
Сваки акт и радња која представља
одступање од прописане процедуре у раду
Скупштине, представља повреду Пословника.
Одборнику који тражи да говори о повреди
Пословника, председавајући даје реч одмах по
излагању претходног говорника.
Одборник је дужан да наведе која је одредба
Пословника повређена, да је цитира и образложи у
чему се састоји повреда, с тим што може говорити
најдуже три минута.
Одборник не може да укаже на повреду
Пословника на коју је већ указано.
Секретар Скупштине је дужан да након тога
да објашњење о наведеној повреди Пословника.
Ако одборник после објашњења и даље
остане при тврдњи да је Пословник повређен,
Скупштина ће, без расправе, одлучити да ли је било
повреде Пословника.
Скупштина може одлучити да се објашњење
и одлучивање Скупштине по питању повреде
Пословника врши по закључењу расправе по свим
тачкама дневног реда.
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Члан 95
Злоупотреба права одборника у вези са
позивањем на повреду Пословника постоји:
• ако говори о повреди Пословника, а не
цитира одредбу Пословника и не
образложи у чему се повреда састоји;
• ако се позива на повреду Пословника, а
говор користи за друге теме;
• ако је очигледно да се позивањем на
повреду Пословника ремети ток седнице,
о чему одлуку доноси председник
Скупштине.
У случају из става 1. овог члана,
председавајући је дужан да одмах одузме реч
одборнику, без претходне опомене.
12. Реплика
Члан 96
Одборници
су
дужни
да
поштују
достојанство Скупштине.
Одборници су дужни да се обраћају једни
другима са уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих
израза, нити изношење чињеница и оцена које се
односе на приватан живот других лица.
Члан 97
Уколико се одборник у свом излагању на
седници Скупштине увредљиво изјасни о
одборнику из друге одборничке групе или другом
лицу које присуствује седници, односно погрешно
протумачи његово излагање, вређа на расној,
верској, националној, родној или другој основи,
наводећи његово име или функцију, одборник,
односно друго лице на које се излагање односи, има
право на реплику.
Уколико се увредљиви изрази односе на
одборничку групу, односно политичку странку,
односно политичку организацију или групу грађана
чији одборници припадају тој одборничкој групи, у
име одборничке групе, право на реплику има
председник, односно овлашћени представник
одборничке групе.
Одборник или друго лице може да користи
право на реплику највише два пута по истом питању
и са истим учесником.
Одборник који је изазвао реплику, ово право
може да користи само једанпут по истом питању и
са истим учесником.
Реплика не може трајати дуже од три минута.
Председавајући може ускратити право на
реплику уколико оцени да нису испуњени услови из
става 1. и 2. овог члана.
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13. Одлагање, прекид и паузе у току
седнице
Члан 98
Ако утврди да не постоји кворум,
председавајући одлаже почетак седнице док се не
обезбеди кворум, а најдуже два сата.
Ако се утврди да ни после одлагања седнице
у смислу става 1.овог члана не постоји кворум за
рад и пуноважно одлучивање, председавајући
одлаже седницу за одговарајући дан и час, у складу
са одредбама овог пословника.
Седница Скупштине се може одложити и
када услед обимности дневног реда или из других
оправданих разлога, не може да се заврши претрес и
одлучивање по свим тачкама дневног реда у
заказани дан.
Одлагање седнице Скупштине у случају из
става 3.овог члана може предложити председавајући
и председник одборничке групе.
О одлагању седнице одлучује Скупштина
одмах по изношењу предлога, већином гласова
присутних одборника.
О дану и часу одржавања, односно наставка
одложене
седнице
Скупштине,
председник
Скупштине обавештава одборнике одмах по
одлагању седнице, или накнадно електронским или
писаним путем.
У случају одлагања седнице у смислу става 3
овог члана, наставак седнице почиње да тече тачком
дневног реда код које је седница одложена.
Члан 99
Председавајући
прекида рад Скупштине
када утврди недостатак кворума на седници
Скупштине, док се кворум не обезбеди, а најдуже
два сата. Уколико се кворум не може обезбедити на
дан одржавања седнице, председавајући одређује
дан и час наставка седнице Скупштине.
Утврђивање
кворума,
на
захтев
председавајућег или одборника, врши се прозивком
или
пребројавањем,
о
чему
одлучује
председавајући.
Председник Скупштине одређује прекид
седнице Скупштине и у случајевима настанка
инцидентних околности због којих Скупштина не
може да настави рад.
О дану и часу наставка прекинуте седнице
Скупштине, председник Скупштине обавештава
одборнике одмах по прекиду седнице, или накнадно
електронским или писаним путем.
Наставак седнице почиње тачком дневног
реда код које је прекид и наступио.
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Члан 100
У току седнице Скупштине, председавајући
може одредити паузу седнице, не дуже од 20
минута, како би се одржао заједнички састанак са
председницима
одборничких
група
ради
усаглашавања ставова о одређеним тачкама дневног
реда, прибавило мишљење, односно утврдио
предлог сталног скупштинског радног тела или
Изборне комисије Градске општине као и ради
обезбеђивања нормалног рада и одлучивања у
Скупштини.
О резултатима усаглашавања у смислу става
1. овог члана, председавајући обавештава
одборнике у наставку седнице.
14. Одржавање реда на седници
Члан 101
О реду на седници Скупштине стара се
председавајући.
За повреду реда на седници Скупштине могу
се изрећи следеће мере: опомена, одузимање речи и
удаљење са седнице.
Меру опомене и одузимање речи изриче
председавајући.
Меру
удаљења
са
седнице
изриче
Скупштина, на предлог председавајућег.
Евиденцију изречених мера води секретар
Скупштине.
Члан 102
Опомена се изриче одборнику који:
-приђе
говорници
без
дозволе
председавајућег;
- говори пре него што је затражио и добио
реч;
- и поред упозорења председавајућег настави
да говори по истеку времена или говори о питању
које није на дневном реду;
- прекида говорника у излагању или
добацује, односно на други начин омета говорника
у излагању;
- другим поступцима нарушава ред на
седници или поступа противно одредбама овог
пословника.
Члан 103
Мера одузимања речи изриче се одборнику
коме је претходно изречена мера опомене, а који и
даље нарушава ред на седници Скупштине.
Председавајући је дужан да одмах одузме
реч, без претходне опомене:
одборнику који употребљава увредљиве изразе, или
износи чињенице и оцене из приватног живота
одборника и других лица и
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- одборнику који учини злоупотребу права
позивања на повреде Пословника у смислу одредаба
овог пословника.
Члан 104
Мера удаљења са седнице изриче се
одборнику који не поштује одлуку председавајућег
о одузимању речи, или који и после изречене мере
одузимања речи омета или спречава рад на седници.
Мера удаљења са седнице изриче се
одборнику и без претходно изречених мера, у
случају физичког напада, односно другог сличног
поступка којим се угрожава физички или морални
интегритет учесника на седници Скупштине,
односно на други начин грубо омета рад
Скупштине.
Одборник може бити удаљен са седнице
Скупштине на којој је повредио ред.
Скупштина изриче меру удаљења са седнице
без расправе.
Одборник коме је изречена мера удаљења са
седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој
се одржава седница Скупштине.
Уколико одборник одбије да се удаљи са
седнице, председавајући ће наложити служби
физичког обезбеђења да тог одборника удаље са
седнице и одредиће прекид до извршења мере
удаљења.
Одборник коме је изречена мера удаљења са
седнице Скупштине нема право на накнаду
трошкова насталих вршењем одборничке дужности
за седницу за коју је мера изречена.
Члан 105
Мере опомене, одузимања речи и удаљења са
седнице примењују се за седницу Скупштине на
којој су изречене.
Члан 106
Ако председавајући изрицањем мера не може
да одржи ред на седници, одредиће се кратак прекид
седнице Скупштине.
Члан 107
Одредбе овог пословника о одржавању реда
на седници примењују се и на сва друга лица
присутна на седници Скупштине.
15. Одлучивање
Члан 108
Скупштина о сваком предлогу који је
стављен на дневни ред седнице одлучује после
претреса, осим у случајевима за које је овим
пословником одређено да се одлучује без претреса.

Понедељак,10.јун.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

О предлозима о којима је спојена расправа
Скупштина одлучује појединачно.
После закљученог претреса о предлогу се
гласа у целини.
Ако је на предлог акта стављен амандман,
прво се одлучује о амандману, а затим о предлогу у
целини.
Члан 109
Скупштина одлучује већином гласова
присутних одборника.
Изузетно из става 1. овог члана, Скупштина,
већином гласова од укупног броја одборника:
1) доноси Статут;
2) доноси Пословник Скупштине;
3) доноси буџет;
4) одлучује о образовању, подручју за које се
образује и укидању месне заједнице и другог облика
месне самоуправе;
5) утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
6) одлучује о расписивању референдума
Градске општине и референдума на делу територије
Градске општине; изјашњава се о предлозима из
грађанске иницијативе;
7) одлучује о симболима Градске општине;
утврђује празник Градске општине;
8) бира и разрешава председника и заменика
председника
Скупштине
Градске
општине;
поставља и разрешава секретара Скупштине
Градске општине; бира и разрешава председника
Градске општине, заменика председника Градске
општине и чланове Већа Градске општине;
9) одлучује о додели награда и других јавних
признања Градске општине;
10) одлучује о оснивању Савета за
међунационалне односе;
11) одлучује о додели звања „почасни
грађанин“; одлучује о додели награда и других
јавних признања Градске општине;
12) одлучује и у другим случајевима
утврђеним законом, другим прописима, Статутом и
овим пословником.
13) доноси програм развоја Градске општине
и појединих делатносто;
13) одлучује и у другим случајевима
утврђеним законом, другим прописима, Статутом и
овим пословником.
Члан 110
Скупштина одлучује гласањем одборника, на
начин и по поступку одређеним законом, Статутом
и овим пословником.
Гласање на седници Скупштине је јавно,
осим у случајевима одређеним законом, Статутом и
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овим пословником за тајно гласање, или кад
Скупштина одлучи да се гласа тајно.
Јавно гласање се врши дизањем руке,
поименично прозивком или путем електронског
система.
Када се гласа дизањем руке, председник
Скупштине прво позива да се изјасне одборници
који гласају „за“, затим они који гласају „против“ и,
најзад, одборници који су уздржани.
На захтев најмање једне трећине одборника,
Скупштина може, без расправе, одлучити да се
гласа прозивком.
У случају из става 5. овог члана,
председавајући прозива одборнике по азбучном
реду презимена, а сваки прозвани одборник
изговара реч „за“, „против“ или „уздржан“.
Секретар
Скупштине
записује
изјаву
одборника или његову одсутност, поред презимена
и имена одборника.
У случају да се одборник не изјасни да ли је
„за“ или „против“ предлога, нити да ли је уздржан,
сматра се да није гласао.
Члан 111
Скупштина може, на предлог најмање једне
трећине, одлучити да гласање буде тајно.
Тајно гласање врши се на гласачким
листићима који су исте величине, облика и боје и
оверени печатом Скупштине, заокруживањем „за“
или „против“ предлога.
Тајно гласање се врши по одредбама овог
пословника којима је прописано тајно гласање за
избор председника Скупштине.
Члан 112
Након обављеног гласања, председавајући
закључује гласање и саопштава резултат гласања.
16. Закључивање седнице Скупштине
Члан 113
Председавајући
закључује
седницу
Скупштине после спроведеног одлучивања по свим
тачкама дневног реда и постављањем питања и
предлога одборника, у складу са одредбама овог
пословника.
17. Записник и стенографске белешке
Члан 114
Ток седнице Скупштине бележи се тонским
или дигиталним записом и трајно се чува.
Члан 115
Записник са седнице Скупштине обавезно
садржи: време и место одржавања седнице, име
председавајућег, број присутних одборника, имена
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одсутних одборника, имена осталих присутних на
седници Скупштине, дневни ред, ток седнице,
имена говорника и њихову дискусију, резултате
гласања по тачкама дневног реда, издвојено
мишљење одборника ( уколико је одборник
захтевао да се издвојено мишљење унесе у
записник), донете акте по тачкама дневног реда,
изречене мере и време завршетка седнице.
Записник
потписују
председавајући
седницом и секретар Скупштине Градске општине.
О чувању записника стара се секретар
Скупштине.
О
коришћењу
записника
одлучује
председник Скупштине.
Члан 116
Извод из записника садржи: време и место
одржавања седнице, име председавајућег, број
присутних одборника на седници Скупштине,
дневни ред, имена говорника, резултате гласања по
тачкама дневног реда, , име и презиме одборника
који је издвојио мишљење ( уколико је одборник
захтевао да се издвојено мишљење унесе у
записник), донете акте по тачкама дневног реда и
време завршетка седнице.
Извод из записника потписују председник и
секретар Скупштине.
ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И
ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ
1. Прописи Скупштине
Члан 117
Скупштина доноси Статут, као највиши
правни акт.
Скупштина у вршењу послова из своје
надлежности доноси: одлуке, пословник, решење,
закључак, декларацију, препоруку, план, програм и
друге прописе у складу са законом, Статутом и
овим пословником.
Члан 118
Одлуком се на општи начин уређују питања
из надлежности Скупштине.
Решењем се одлучује о појединачним
правима, обавезама и правним интересима лица у
складу са законом, Статутом и одлукама
Скупштине.
Закључком се одлучује о процедуралним
питањима, о усвајању, односно прихватању
одређених предлога, иницира доношење одлука,
односно другог општег или појединачног акта.
2. Предлагање прописа
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Члан 119
Право предлагања прописа имају: одборник
(укључујући и председника и заменика председника
Скупштине), одборничка група, стално радно тело
Скупштине, председник Градске општине, Веће
Градске општине, као и предлагачи овлашћени
законом и Статутом.
Када је предлагач група одборника, односно
одређени број грађана по поступку за спровођење
грађанске иницијативе, у предлогу мора бити
назначен
представник предлагача, односно
представник иницијативног одбора, а уколико то
није учињено, сматра се да је представник
предлагача, односно представник иницијативног
одбора први потписани одборник, односно
грађанин.
Овлашћени предлагач предлога прописа у
складу са одлуком грађана на спроведеном
референдуму ради претходног изјашњавања о
питањима
из
надлежности
Скупштине
је
председник Скупштине.
Веће Градске општине, као предлагач, за
образложење поднетог материјала може одредити
више представника предлагача.
Члан 120
Овлашћени предлагач подноси предлог акта
у облику у коме га Скупштина доноси, са
образложењем.
Образложење садржи нарочито:
- правни основ за доношење акта;
- разлоге за доношење акта;
- објашњење основних правних решења,
циљеве који се доношењем акта желе остварити;
-процену износа финансијских средстава
потребних за спровођење акта;
- преглед одредаба акта који се мењају,
односно допуњују, ако се предлаже измена, односно
допуна акта.
Предлог акта који је утврђен након
спроведене јавне расправе обавезно садржи и
извештај са приказом свих предлога и сугестија
датих у јавној расправи, као и са образложењем
разлога због којих поједини предлози или сугестије
нису прихваћени.
Члан 121
Ако предлог акта није сачињен у прописаној
форми, секретар Скупштине ће затражити од
предлагача да у одређеном року предлог усклади са
одредбама овог пословника, при чему ће прецизно
навести у чему се састоји неусклађеност.
Уколико предлагач не усклади предлог акта
у остављеном року, предлог акта се сматра
повученим.
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Члан 122
Председник Скупштине, на основу извештаја
секретара Скупштине о пристиглим материјалима,
одлучује на којој седници ће се разматрати
материјали, односно акти достављени председнику
Скупштине у складу са одредбама овог пословника
и уврстити у предлог дневног реда седнице, осим
када се ради о предлозима за које је законом и овим
пословником утврђено да се морају уврстити у
предлог дневног реда прве наредне седнице
Скупштине.
Члан 123
Предлог акта, пре разматрања у Скупштини,
обавезно разматрају надлежна радна тела и Веће
Градске општине , ако веће Градске општине није
предлагач акта, осим у случајевима за које је овим
пословником другачије одређено.
Изузев из става 1. овог члана, када је
предлагач акта сталног Скупштинског радног тела
надлежног за кадровска питања утврђени предлог
акта доставља се Скупштини.
Надлежно радно тело и Веће Градске
општине, ако није предлагач акта, даје мишљење
Скупштини о томе да ли прихвата или не прихвата
предлог акта.
Уколико надлежно радно тело и Веће
Градске општине предложе Скупштини прихватање
предлога акта, дужни су да наведу да ли предлог
акта прихватају у целини или са изменама, које
предлажу у форми аманадмана.
Ако надлежно радно тело, односно Веће
Градске општине када није предлагач акта, не
достави мишљење о предлогу акта, или предложи
да се предлог акта не прихвати, председник
Скупштине може такав предлог акта да уврсти у
дневни ред седнице Скупштине.
Члан 124
Предлагач
акта,
односно
овлашћени
представник предлагача, има право да учествује у
претресу до њеног закључења, да даје објашњења и
износи мишљења, и има право на завршно излагање
у складу са одредбама овог пословника.
Предлагач може до закључења претреса, на
основу изнетих примедби, повући предлог акта.
Члан 125
Ако су на предлог акта поднети амандмани,
претрес се наставља по амандманима у складу са
одредбама овог пословника.
По завршеном претресу предлога акта и
гласања о амандманима, приступа се гласању о
предлогу акта у целини.
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3. Амандмани
Члан 126
Предлог за измену, допуну или брисање
појединих одредаба предлога општег акта, подноси
се у форми амандмана.
Амандман
може
поднети
овлашћени
предлагач
аката у смислу одредаба овог
пословника, у писаном облику са образложењем.
Амандман мора да садржи назив предлога
акта на који се односи, текст измене или допуне,
односно одредбу за брисање, разлог за подношење
амандмана и име, односно назив подносиоца
амандмана.
Предлог за промену члана предлога општег
акта којим се исправљају очигледне, односно
штампарске грешеке на које у току седнице
Скупштине укаже одборник или надлежно радно
тело, не подносе се у форми амандмана и предлагач
акта га одмах може прихватити, у ком случају
постаје саставни део предлога општег акта.
Члан 127
Амандмани
се
подносе
председнику
Скупштине најкасније 48 часова пре часа одређеног
за одржавање седнице на којој се врши претрес
предлога акта.
На предлог акта по хитно сазваној седници и
на предлог акта чије доношење се тражи по хитном
поступку, односно на предлог акта којим је дневни
ред допуњен, амандани се могу поднети до почетка
претреса о предлогу акта.
Подносилац амандмана не може сам или
заједно са другим овлашћеним предлагачима,
поднети више амандмана на исти члан предлога
одлуке.
Поднете амандмане у смислу става 1. овог
члана, председник Скупштине упућује предлагачу,
надлежном радном телу и Већу Градске општине,
када није предлагач акта.
Амандмане које Комисија за прописе одбаци
као неблаговремене, непотпуне, супротне закону,
увредљиве или упућене супротно одредбама овог
пословника, не могу бити предмет расправе, нити
одлучивања на седници Скупштине.
О амандманима из става 5.овог члана,
Комисија за прописе сачињава посебан извештај и
доставља га Скупштини.
Члан 128
Предлагач акта, надлежна радна тела и Веће
Градске општине, када није предлагач акта, дужни
су да, пре седнице Скупштине, размотре амандмане
и да Скупштину обавесте које амандмане предлажу
да их Скупштина прихвати, а за које да их одбије.
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Члан 129
Предлагач може да поднесе амандман до
завршетка претреса предлога акта на седници
Скупштине.
Амандман предлагача постаје саставни део
предлога акта и о њему се Скупштина посебно не
изјашњава.
Амандман постаје саставни део предлога
акта и у случају када предлагач прихвати амандман.

Ако Скупштина прихвати предлог да се
донесе акт по хитном поступку, тај предлог постаје
прва тачка дневног реда, осим ако је за поједине
случајеве законом или овим пословником другачије
одређено.
О амандманима на предлог акта који се
доноси по хитном поступку, Скупштина одлучује,
по правилу, без изјашњавања надлежних радних
тела.

Члан 130
Скупштина
одлучује
о
поднетим
амандманима по редоследу чланова предлога акта
на које су поднети.
Ако је поднето више амандмана на исти члан
предлога акта, прво се одлучује о амандману којим
се предлаже брисање одредбе тог члана.
Скупштина може, на предлог председника
Скупштине,
истовремено
гласати
о
више
амандмана.
Члан 131
Ако Скупштина усвоји више амандмана
може одложити одлучивање о предлогу акта у
целини и затражити од предлагача да у сарадњи са
надлежном службом изврши правну редукцију
текста предлога акта, односно да међусобно
усагласи усвојене амандмане са текстом предлога
акта.

Члан 134
Скупштина
може,
на
предлог
председавајућег, када оцени да је то потребно, у
току седнице затражити хитно мишљење надлежног
радног тела Скупштине о предлогу акта, односно о
поднетим амандманима на предлог акта који се
доноси по хитном поступку..

4. Доношење акта по хитном поступку
Члан 132
Ако за доношење акта постоји неодложна
потреба или ако би недоношење таквог акта у
одређеном року имало или могло имати штетне
последице по интересе грађана или правних лица,
односно за обављање послова из надлежности
Града, предлог акта се може поднети Скупштини на
разматрање и одлучивање без претходног
разматрања у радним телима Скупштине.
Предлог за доношење акта из става 1.овог
члана може се поднети до почетка седнице
Скупштине.
Писани предлог за допуну по хитном
поступку
предложеног
дневног
реда,
са
образложењем хитности, доставља се заједно са
предлогом акта, у форми у којој га Скупштина
доноси.
О предлогу за уношење акта у дневни ред
седнице по хитном поступку Скупштина одлучује
на начин утврђен одредбама овог пословника.
Члан 133
Предлог за доношење акта по хитном
поступку могу поднети Веће Градске општине и
најмање једна трећина одборника.

5. Скраћени поступак
Члан 135
У скраћеном поступку одлучује се без
претходног претреса.
У скраћеном поступку Скупштина може
одлучивати о појединачним актима.
Одлучивање у скраћеном поступку може да
се спроведе само ако су предлози аката у предлогу
дневног реда груписани у посебном одељку и
означени као „предлози о којима се одлучује у
скраћеном поступку“ у складу са одредбама овог
пословника, као и ако је: предлог аката сачињен у
прописаној форми, ако га је поднео овлашћени
предлагач, ако је претходно разматран од стране
надлежног органа и радног тела Скупштине,
односно утврђен од стране надлежног радног тела
Скупштине и ако је достављен одборницима у
редовној процедури сазивања седнице Скупштине.
6. Израда, потписивање и објављивање прописа
Члан 136
Акта Скупштине израђују се на основу
изворника записника о раду седнице на којој су
донети.
Акте донете на седници Скупштине
потписује председник Скупштине.
Изворник акта оверава
се печатом
Скупштине.
Изворник акта у тексту који је усвојен на
седници Скупштине, потписан од председника
Скупштине и оверен печатом Скупштине, чува се у
документацији Скупштине.
На основу изворника акта сачињавају се
отправци акта који су истоветне садржине као
изворник акта.
О изради изворника акта и њихових
отправака, чувању, објављивању и достављању
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изворника
акта
и
њихових
отправака
заинтересованим органима и организацијама стара
се секретар Скупштине.
Општи акти донети на седници Скупштине
објављују се у „Службеном гласнику Града Врања“
Акти из става 7. овог члана ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања, осим ако
Скупштина у поступку доношења утврди да постоје
нарочито оправдани разлози да исти ступи на снагу
и раније.
Кад одлучује о предлогу акта, Скупштина
истовремено одлучује и о ступању на снагу акта у
смислу става 8. овог члана.
Остали акти објављују се у „Службеном
гласнику Града Врања“ када је то тим актима
предвиђено.
О објављивању акта стара се секретар
Скупштине.
Глава VIII
ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 137
Рад Скупштине и њених радних тела
доступан је јавности.
За јавност рада Скупштине и њених радних
тела одговоран је председник Скупштине.
Представници средстава јавног информисања
имају право да присуствују седницама Скупштине и
њених радних тела ради обавештења јавности о
њиховом раду.
Електронски медији могу директно да
преносе седнице Скупштине по одлуци Скупштине.
Члан 138
Скупштина и њена радна тела, на образложен
предлог председника Скупштине, односно радног
тела, председника Градске општине, Већа Градске
општине или најмање једне трећине одборника,
изузетно могу искључити или ограничити јавност
из свог рада, у складу са законом.
О предлогу из става 1. oвог члана Скупштина
одлучује без расправе.
Члан 139
Скупштина
може да изда службено
саопштење за јавност.
Службено саопштење за јавност о раду
седнице Скупштине могу да издају председник
Скупштине, заменик председника Скупштине и
секретар Скупштине, по овлашћењу председника
Скупштине.
Конференцију за штампу у Скупштини може
да одржи председник Скупштине, заменик
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председника Скупштине, или друго лице по
овлашћењу председника Скупштине.
Члан 140
У циљу обавештења јавности о раду
Скупштине и њених радних тела, на званичној
интернет страници Градске општине објављују се:
1) обавештење о времену и месту одржавања
седнице Скупштине, са предлогом дневног реда;
2) одлуке и друга акта донета на седници
Скупштине;
3) нацрти одлука и других аката о којима се
спроводи јавна расправа, са обавештењем о времену
и месту одржавања јавне расправе;
О објављивању аката из става 1 овог члана
стара се секретар Скупштине.
Глава IX
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
1. Права и дужности одборника
Члан 141
Право је и дужност одборника да учествује у
раду Скупштине и радних тела, предлаже доношење
прописа, подноси амандмане на предлог општег
акта, тражи информације и податке који су му
потребне за остваривање функције одборника и да
учествује у другим активностима у Скупштини.
Одборник је дужан да присуствује
седницама Скупштине и седницама радних тела
Скупштине у која је именован.
У случају оправдане спречености да
присуствује седници Скупштине, одборник је дужан
да благовремено пријави своје одсуство секретару
Скупштине.
Члан 142
Одборник има право да буде обавештен о
свим питањима чије му је познавање потребно ради
вршења одборничке функције.
Одборник има право да му се редовно
достављају службене публикације, информативни
материјали и документациони материјали о
питањима која су на дневном реду Скупштине, као
и о другим питањима из делокруга Скупштине.
Одборник има право да на лични захтев од
органа Градске општине добије податке, објашњења
и обавештења која се односе на послове из оквира
њихових права и дужности, а који су му потребни
за рад.
За благовремено достављање обавештења,
тражених података, списа и упутстава одговоран је
секретар Скупштине, а начелник Управе Градске
општине када се обавештење, тражени податак,
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спис и упутство односе на делокруг и рад Управе
Градске општине.
Члан 143
Одборник је дужан да одмах по сазнању, а
најкасније првог наредног радног дана, надлежном
сталном радном телу Скупштине писмено пријави
постојање приватног интереса, у смислу закона
којим се уређује спречавање сукоба интереса при
вршењу јавних функција, у погледу предмета
предлога одлуке или другог општег акта о којем ће
бити расправљано.
Члан 144
Управа Градске општине, преко надлежних
служби, обезбеђује услове за вршење функције
одборника, и то:
1. пружа им стручну и администартивно-техничку
помоћ у изради предлога који они подносе
Скупштини и радним телима Скупштине;
2. обезбеђује им коришћење „Службеног гласника
Града Врања“, као и допунски документацију за
поједина питања која су на дневном реду
Скупштине или њених радних тела;
3. помаже им у вршењу других послова поверених
од стране Скупштине
2. Одборничко питање
Члан 145
Одборник има право да поставља одборничка
питања из надлежности органа Градске општине и
Управе Градске општине, јавних предузећа и
установа са подручја Градске општине чији је
оснивач Град, као и питања која су од општег
интереса за грађане и Градску општину, а од значаја
су за функционисање локалне самоуправе, у складу
са законом и Статутом.
Одборничко питање поставља се на крају
седнице, пошто Скупштина заврши рад по свим
тачкама дневног реда, усмено или у писаној форми,
или између две седнице Скупштине, у писаној
форми.
Одборничка питања морају бити јасно
формулисана
Објашњења, обавештења и одговори на
постављена одборничка питања дају се, ако је то
могуће, на седници на којој су постављена, а када то
није могуће, на првој наредној седници Скупштине,
путем електронског система или у писаној форми.
Објашњења, обавештења и одговори на
постављена одборничка питања између две седнице
Скупштине дају се на првој наредној седници
Скупштине, путем електронског система или у
писаној форми.
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Одговор на одборничко питање треба бити
кратак, јасан и прецизан и, по правилу, треба да
садржи предлоге за решавање проблема на које се
питање односи.
Одговор на одборничко питање доставља се
свим одборницима
3. Накнада за рад одборника
Члан 146
Одборник има право на накнаду за рад и
накнаду других трошкова у вези са вршењем
одборничке дужности.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се
посебном одлуком Скупштине.
4. Одборничка легитимација
Члан 147
Одборнику се после потврђивања мандата
издаје одборничка легитимација у којој се наводе
права која одборник може да остварује по основу
легитимације.
Одборничку
легитимацију
потписује
председник Скупштине.
Садржину,
облик,
начин
издавања
легитимације и вођења евиденције о издатим
легитимацијама, утврђује стално скупштинско
радно тело надлежно за кадровска питања.
5. Неспојивост одборничке функције са другим
функцијама
Члан 148
Не може бити истовремено одборник лице
запослено у Управи Градске општине , или лице
које именује, односно поставља Скупштина у
органима Градске општине, јавним установама чији
је оснивач Градска општина.
Ако запослени у Управи Градске општине
буде изабран за одборника, права и дужности по
основу рада мирују му док траје његов одборнички
мандат.
Лицу које именује или поставља Скупштина,
даном потврђивања мандата одборника престаје
функција на коју је именовано, односно
постављено.
Члан 149
У погледу неспојивости функције одборника
са обављањем друге функције, позива или
професионалне делатности, примењују се и прописи
којима се уређује спречавање сукоба интереса при
вршењу јавних функција.
6. Престанак мандата одборника
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Члан 150
Одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран:
1. подношењем оставке;
2. доношењем
одлуке
о
распуштању
Скупштине;
3. ако је правоснажном судском одлуком
осуђен на безусловну казну затвора у
трајању од најмање шест месеци;
4. ако је правоснажном судском одлуком
лишен пословне способности;
5. преузимањем посла, односно функције које
су, у складу са законом, неспојиве с
одборничком функцијом;
6. ако му престане пребивалиште на територији
Градске општине;
7. губљењем држављанства;
8. ако наступи смрт одборника.
Одборник може поднети оставку усмено на
седници Скупштине, а између две седнице подноси
је у форми оверене писане изјаве.
После
подношења
усмене
оставке
одборника, Скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између
две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на
првој наредној седници.
Одборник може опозвати поднету оставку
све док Скупштина не утрди престанак његовог
мандата.
Ако одборнику престаје мандат наступањем
случајева из става 1,тач. 2)-8) овог члана,
Скупштина на првој наредној седници, после
обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да
је одборнику престао мандат.
Члан 151
Одборник лично подноси оставку, оверену
код органа надлежног за оверу потписа,
председнику Скупштине, у року од три дана од дана
овере.
Председник Скупштине је дужан да поднету
оставку стави на дневни ред Скупштине на првој
наредној седници, са предлогом да то буде прва
тачка дневног реда.
7. Заштита мандата одборника
Члан 152
Одборник има право на заштиту мандата, у
складу са прописима којима се уређује заштита
изборног права у изборном поступку.
Кад одборнику престане мандат пре истека
времена за које је изабран, тај мандат Градска
изборна комисија додељује следећем кандидату
према редоследу са те изборне листе коме мандат
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није био додељен, односно следећем кандидату са
листе коме мандат није био додеље - припаднику
исте политичке странке, ако се ради о коалиционој
изборној листи.
На одлуку Скупштине о престанку мандата
и на одлуку о потврђивању мандата одборника,
може се изјавити жалба Управном суду, у складу са
законом.
Глава X
РАД СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ У
СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ
ОПАСНОСТИ,
РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 153
У
случају непосредне ратне опасности,
ратног или ванредног стања Скупштина ради по
овом пословнику, ако законом или другим
прописима није друкчије одређено и ако конкретне
приликке и околности то дозвољавају.
Ако у наведеним условима није могућ рад по
овом пословнику, Скупштина на првој седници
доноси посебан Пословник о свом раду и
остваривању функција у насталим околностима.
Члан 154
Председник Скупштине у случају непосредне
ратне опасности или ванредног стања:
-одређује време и место одржавања седнице
Скупштине;
-одлучује о начину позивања одборника и о
начину и роковима достављања материјала за
седницу;
- по потреби може одредити посебан начин
вођења и чувања записника и других докумената
Скупштине, наложити да се одређени материјали не
стављају на располагање средствима јавног
информисања и предузимати друге мере у циљу
безбедности и заштите истих;
-успоставља контакте и сарађује са
одговарајућим државним и војним органима
Републике Србије и предузима мере за реализацију
донетих закона, одлука, закључака, наређења и
других аката ових органа;
-одлучује о другим мерама у циљу што
успешнијег остваривања послова и задатака у
насталим околностима.
Члан 155
Уколико седницу Скупштине није могуће
организовати, акте из њене надлежности доноси
Веће Градске општине, с тим што је дужно да их
поднесе на потврду Скупштини када се створе
услови за сазивање седнице Скупштине.
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Глава XI
САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА
СКУПШТИНАМА
ДРУГИХ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Члан 156
Скупштина сарађује са скупштинама,
односно представничким телима других градова и
Градским општинама у земљи и иностранству.
Скупштина сарађује и са невладиним
организацијама,
хуманитаним
и
другим
удружењима.
Члан 157
Сарадња се остварује узајамним посетама
делегације Скупштине или њених функционера
скупштинама других градова и Градским
општинама, давањем мишљења о појединим
значајним питањима из надлежности Скупштине,
као и разменом информација и других материјала и
публикација.
Састав делегације, као и циљеве и задатке
посете, утврђује председник Скупштине и
председници, односно представници одборничких
група.
Делегација по правилу одржава одборнички
састав.
Делегација подноси Скупштини извештај о
обављеној посети у року од 15 дана од дана
завршетка посете.
Глава XII
AУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ АКАТА
СКУПШТИНЕ,
ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРИМЕНА
ПОСЛОВНИКА
1. Аутентично тумачење аката Скупштине
Члан 158
Предлог за доношење аутентичног тумачења
прописа може да поднесе овлашћени предлагач
прописа у смислу одредаба овог пословника.
Предлог мора бити поднет у писаном облику
и са образложењем
Скупштина доноси аутентично тумачење
аката чији је доносилац, на предлог сталног
скупштинског радног тела надлежног за прописе.
2. Тумачење одредаба Пословника
Члан 159
Када се на седници Скупштине постави
питање правилне примене одредаба Пословника,
стручно тумачење даје секретар Скупштине.
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3. Доношење и промена Пословника
Члан 160
Предлог за доношење или промену
Пословника може поднети председник Скупштине,
једна трећина одборника и стално скупштинско
радно тело надлежно за прописе.
Предлог се подноси у писаном облику са
образложењем.
О предлогу из става 1. Овог члана
Скупштина одлучује већином гласова од укупног
броја одборника.
Ако Скупштина одлучи да се приступи
доношењу или промени Пословника, истим актом
одређује Комисију за израду нацрта Пословника,
односно одлуке о промени Пословника, одређује
њене задатке и рок за израду нацрта.
Предлог Пословника, односно одлуке о
промени Пословника утврђује стално Скупштинско
радно тело надлежно за прописе.
О предлогу Пословника, односно предлогу
одлуке о промени Пословника, Скупштина одлучује
већином гласова од укупног броја одборника.
Глава XIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 161
Одредба члана 64. Која се односи на рад
Комисије за прописе и управу као сталнг раднг тела
Скупштине примењиваће се од дана доношења
Скупштиске одлуке о избору председника и чланова
Комисије за прописе и управу.
Члан 162
Одредба члана 66. Која се односи на рад
Савета за праћење примене етичког кодекса као
посебног
сталног
раднг
тела
Скупштине
примењиваће се од дана доношења Скупштиске
одлуке о избору председника и чланова Савета за
праћење примене етичког кодекса.
Члан 163
На питања која нису регулисана овим
пословником непосредно се примењују одредбе
закона и других прописа којима се уређује
функционисање локалне самоуправе.
Члан 164
Ступањем на снагу овог Пословника престаје
да важи Пословник Скупштине Градске општине
Врањска Бања („Службени гласник града Врања“),
број 31/12 и 6/18.
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Члан 165
Пословник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА, дана 31.05.2019. године, број: 02-12/2019-01
ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић, с.р.

316.
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. 74, 75, 76 и 77. Статута Градске општине
Врањска Бања („Службени гласник Града Врања“,
број
6/2019 ), Скупштина Градске општине
Врањска
Бања,
на
седници
одржаној
31.05.2019.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 Градске
општине Врањска Бања ( у даљем тексту: Градска
општина).
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:
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1) организовање најмање једног отвореног
састанка представника надлежних органа Градске
општине,
односно
јавних
служби
са
заинтересованим
грађанима,
представницима
удружења грађана и средстава јавног информисања
( у даљем тексту: отворени састанак); и
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
Градске општине обезбеди учешће у јавној
расправи.
Отворени састанак се организује у седишту
Градске општине, а изузетно се може организовати
и ван седишта Градске општине, 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 Градске општине, 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 Веће Градске општине
Врањска Бања ( у даљем тексту: Веће Градске
општине).
Време трајања јавне расправе
Члан 5
Јавна расправа траје најмање десет,
а
највише двадесет дана.
Време трајања јавне расправе утврђује Веће
Градске општине.
Објављивање отпочињања рада на припреми аката
Члан 6
Орган Градске општине
надлежан за
припрему општег акта дужан је да на интернет
презентацији Градске општине или на други
погодан начин обавести јавност да је отпочео рад на
припреми општег акта који доноси Скупштина
Градске општине.
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
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Члан 7
Јавна расправа, у смислу закона, Статута
Градске општине 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 Градске општине.
Факултативна јавна расправа је јавна
расправа која се може спровести у поступку
доношења других општих аката из надлежности
Скупштине Градске општине, под условима и по
поступку предвиђеном овом одлуком, у складу са
Статутом Градске општине.
II ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА
Спровођење обавезне јавне расправе
Члан 8
Јавна расправа обавезно се организује и
спроводи:
1. у поступку припреме Статута Градске општине;
2. у поступку припреме буџета Градске општине;
3. у току припреме стратешких планова развоја;
4. у другим случајевима предвиђених законом и
Статутом Градске општине.
Организовање и спровођење обавезне јавне расправе
Члан 9
Веће Градске општине 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.
1.Јавна расправа у поступку припреме Статута
Градске општине
Јавна расправа о нацрту Статута Градске
општине, односно одлуке о промени Статута
Градске општине
Члан 10
У поступку доношења новог или промени
постојећег Статута Градске општине, јавна расправа
се спроводи о нацрту Статута Градске општине,
односно нацрту одлуке о промени Статута Градске
општине.
Радно тело образовано за припрему нацрта
Статута Градске општине, односно нацрта одлуке о
промени Статута Градске општине дужно је да
поред обавештења из члана 6 ове одлуке објави и
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образложење нацрта Статута Градске општине,
односно нацрта одлуке о промени Статута Градске
општине, које садржи основне информације о
решењима која ће бити предложена.
Јавна расправа о нацрту акта о приступању изради
Статута Градске општине,
односно промени Статута Граддке општине
Члан 11
Ако се доношење новог Статута Градске
општине, односно акта о промени Статута Градске
општине предлаже ради измене подручја Градских
општине, јавна расправа се обавезно спроводи и о
нацрту акта (одлуке) о приступању изради новог
Статута, односно промени Статута Градске
општине Врањска Бања.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе
из става 1. овог члана, обавезно се објављује и
предлог за доношење, односно промену Статута
Градске општине, са образложењем и анализом о
економским, просторним, демографским и другим
показатељима промене и графичким приказом
предложене промене.
Јавна расправа из става 1. и 2. овог члана
спроводи се на исти начин као и јавна расправа о
нацрту Статута Градске општине, односно нацрт
одлуке о промени Статута Градске општине.
Случајеви када се не мора спроводити јавна
расправа
Члан 12
Ако се промена Статута Градске општине
предлаже само ради усклађивања са законом,
преузимањем прецизних законских решења,
Скупштина Градске општине може актом о
приступању промени Статута Градске општине
одлучити да се јавна расправа не спроведе, ако
законом није другачије предвиђено.
2. Јавна расправа у поступку припреме буџета
Градске општине
Члан 13
У поступку припреме буџета Градске
општине, јавна расправа се спроводи о:
• нацрту плана јавних инвестиција у
одлуци о буџету Градске општине; и
• нацрту одлуке о буџету Градске општине.
Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција у
одлуци о буџету Градске општине
Члан 14
Директни корисник буџета, као овлашћени
предлагач капиталног пројекта у смислу закона и
другог прописа којим се уређује поступак припреме
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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
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 Веће Градске општине водиће
рачуна о предлозима и сугестијама датим у јавној
расправи.
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету Градске
општине
Члан 15
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету
Градске општине спроводи се по прописима којима
се уређује буџетски систем.
3. Јавна 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 Градске општине;
2. докумената јавне политике (стратегија, програм,
концепт политике и акциони план).
Јавна расправа у поступку припреме Плана развоја
Градске општине
Члан 17
Јавна расправа у припреми Плана развоја
Градске општине спроводи се по поступку
прописаним посебном одлуком Скупштине Градске
општине, 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 Градске општине, односно на други
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примерен начин, обавести јавност да је отпочео рад
на припреми документа јавне политике који доноси
Скупштина Градске општине, 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
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 Градске
општине, 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
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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
Веће Градске општине је дужно да пре
подношења Скупштини Градске општине на
разматрање и усвајање документа јавне политике,
организује и спроведе 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 Градске општине.
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
двадесет 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.

Понедељак,10.јун.2019.године.

Извештај о спроведеној јавној расправи
о документу јавне политике
Члан 21
Веће Градске општине је дужно да извештај
о спроведеној јавној расправи објави на интернет
презентацији Градске општине, најкасније седмог
радног дана пре подношења Скупштини Градске
општине на разматрање и усвајање документа јавне
политике.
Извештај из става 1. овог члана, нарочито
садржи податке о:
- времену и месту одржавања јавне расправе;
- 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 Градске општине на
усвајање.
Ажурирање и објављивање
предлога документа јавне политике
Члан 22
Веће Градске општине 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.
III ФАКУЛТАТИВНА ЈАВНА РАСПРАВА
Члан 23
Јавна расправа може се спровести у поступку
доношења других општих аката из надлежности
Скупштине Градске општине, 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
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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 Градске општине.
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 24
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.
Приликом одлучивања о оправданисти
захтева, односно предлога за спровођење јавне
расправе, Комисија из става 1 овог члана може
затражити и мишљење радног тела Скупштине
Градске општине 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, Веће Градске општине је дужно да
организује јавну расправу, по правилу, на начин и у
време које је тим поднесцима предложено.
IV ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ
РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОПШТЕГ АКТА
Члан 25
Веће Градске општине организује јавну
расправу, одређује рок за спровођење, начин
спровођења, место и време спровођења јавне
расправе.
Покретање поступка јавне расправе
Члан 26
Веће Градске општине упућује јавни позив
грађанима, удружењима, стручној и осталој
јавности, за учешће у јавној расправи.
Веће Градске општине може доставити
посебан позив за учешће на јавној расправи
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одређеним појединцима, представницима органа,
организацијама и удружењима за које сматра да су
заинтересовани за општи акт који је предмет јавне
расправе.
Јавни позив за учешће на јавној расправи
објављује се на интернет презентацији Градске
општине и на други погодан начин.
Уз јавни позив обавезно се објављује акт
Већа Градске општине 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 27
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;
• 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 Веће
Градске општине на предлог органа надлежног за
припрему општег акта који је предмет јавне
расправе.
Извештај о спроведеној јавној расправи
Члан 28
О спроведеној јавној расправи Веће Градске
општине 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
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овлашћеним представницима органа Градске
општине 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 Градске општине и на други
погодан начин, у року од десет дана од дана
окончања јавне расправе.
Утврђивање предлога акта после спроведене јавне
расправе
Члан 29
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 30
Поступак јавне расправе започет у складу са
прописима који су били на снази пре ступања на
снагу ове одлуке, наставиће се по одредбама ове
одлуке.
Члан 31
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 32
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања
“.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА,дана: 31.05.2019. године, број: 02- 13/2019-01
ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић, с.р.

Понедељак,10.јун.2019.године.

317.
На основу члана 69. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и
члана 69. Статута Градске општине Врањска Бања
(,,Службени гласник града Врања“, број 6/2019),
Скупштина Градске општине Врањска Бања, на
седници одржаној дана 31.05. 2019. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЗБОРОВИМА ГРАЂАНА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА
Члан 1.
Одлука о зборовима грађана на подручју
Градске општине Врањска Бања (,,Службени гласник града Врања“, број 12/2014), у члану 3. мења се
и гласи: ,,Збор грађана сазива се за насељено место
или део насељеног места које може бити: заселак,
улица, део насеља, подручје месне заједнице или
другог облика месне самоуправе“.
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи: ,,Збор грађана сазива
председник Градске општине, председник Скупштине Градске општине, председник савета месне
заједнице самоиницијативно или на предлог савета
месне заједнице и најмање најмање једна четвртина
одборника Скупштине Градске општине. Збор грађана може сазвати и група грађана, у складу са
одлуком Скупштине Градске општине“.
Члан 3.
У члану 7. иза става 3. додају се нови ставови
који гласе:,, Сазивач је обавезан да обавести Градску општину о одржавању збора. Управа Градске
општине је дужна да пружи помоћ сазивачу у сазивању и припремању одржавања збора грађана“.
Члан 4.
У члану 9. иза става 1. додаје се нови став који
гласи: ,,Право одлучивања на збору грађана имају и
грађани чије је пребивалиште или имовина на
подручју за које је збор сазван“.
Постојећи став 2. постаје став 3.
Члан 5.
Иза члана 9. додаје се нови члан 9а), који гласи: ,,Члан 9а. Управа Градске општине дужна је да
пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога, односно захтева збора грађана, а
пре њиховог упућивања надлежним органима Град-
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ске општине. Органи Градске општине дужни су да
у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана,
размотре захтеве и предлоге грађана, заузму став о
њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане“.
Члан 6.
У члану 10. додаје се нови става 1. који гласи:
,, Збором грађана председава сазивач или лице које
он овласти“.
Постојећи ставови 1. и 2.. постају ставови 2. и
3.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА, дана 31.05.2019.године, број: 02-14/2019-01
ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић,с.р.
318.
На основу члана 59. став 1. и члана 58. став
5. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. став 6. и
члана 64. став 1. Статута Градске општине Врањска
Бања (,,Службени гласник града Врања“, број
6/2019), Скупштина Градске општине Врањска Бања, на седници одржаној 31.05.2019. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗАЦИЈИ
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА
Члан 1.
Одлука о организацији Управе Градске
општине Врањска Бања (,,Службени гласник града
Врања“, број 5/2018), у члану 4. став 1. иза тачке 5)
додају се нове тачке 6) и 7) које гласе:
,, 6) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и материјалнофинансијских послова;
7) доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности Градске општине
председнику Градске општине, Већу Градске
општине и Скупштини Градске општине, по потреби а најмање једном годишње“.
Постојећа тачка 6) постаје тачка 8) која се
мења се и гласи:
,,8) обавља стручне и административнотехничке послове за потребе рада Скупштине Град-
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ске општине, председника Градске општине и Већа
градске општине“.
Члан 2.
У члану 10. став 4. мења се и гласи:,,Председник Градске општине може да има највише једног помоћника у складу са законом и Статутом Градске општине Врањска Бања“.
Став 5. мења се и гласи: ,,Помоћник председника Градске општине покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима
која су од значаја за развој Градске општине у областима за које је постављен и врши друге послове по
налогу председника Градске општине“.
Члан 3.
У члану 11. став 3. мења се и гласи:
,,Начелник за свој рад и рад Управе Градске
општине одговара Већу Градске општине, у складу
са Статутом Градске општине о овом одлуком“.
Члан 4.
У члану 12. став 1. после речи ,,положен
државни стручни испит“ додају се речи ,,за рад у
органима државне управе“.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА, дана 31.05.2019.године, број: 02-15/2019-01
ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић,с.р.
Веће градске општине Врањска Бања.
319.
На основу члана 14. и члана 56. Пословника
Већа градске општине Врањска Бања („Службени
гласник града Врања“, број 5/2018), Веће градске
општине Врањска Бања, на седници одржаној дана
31.05.2019 .године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА КУЛТУРНО – ТУРИСТИЧКУ МАНИФЕСТАЦИЈУ
„БАЊСКО КУЛТУРНО ЛЕТО 2019. ГОДИНЕ“
Члан 1.
Образује се Организациони одбор за културно-туристичку манифестацију Градске општине
Врањска Бања под називом „Бањско културно лето
2019.године“, следећем саставу:
председник,
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Драган Сентић , председник Градске општине Врањска Бања,
заменик председника,
Предраг Миленковић, заменик председника
Градске општине Врањска Бања,
координатор,
Слађан Алексић, секретар Скупштине Градске општине Врањска Бања,
секретар,
Николија Станковић, административнотехнички послови за потребе председника Градске
општине
чланови :
1.Светлана Цветковић, председница Скупштине Градске општине Врањска Бања,
2.Ивица Миленковић, дирекрор Јавног предузећа ,,Управа Бање“ Врањска Бања,
3.Виолета Цветковић, чланица Већа за област
спорт, омладину и туризам,,
4.Данило Јоксић, члан Већа за област планирање, пројектовање и уређење јавних површина,
5.Раша Раћиповић, члан Већа за област социјалне политике, националних мањина, етничких
заједница и невладиних организација,
6.Маја Илић, чланица Већа за област пољопривреде,
7.Ивица Миленковић, члан Већа за област екологије и заштите животне средине,
8.Негован Тасић, заменик председнице Скупштине Градске општине Врањска Бања,
9. Марица Јовановић, самостални саветник на
пословима привреде, локалног развоја, пољопривреде и туризма у Управи градске општине,,
10.Столе Цветковић, радник Управе градске
општине Врањска Бања,
11.Предраг Костић, председник Удружења
Српских домаћина – Врањска Бања,
12.Снежана Ристић Станисављевић, шеф
вртића ,,Бамби“ у Врањској Бањи,
13.Драган Костић, шеф испоставе Електродистрибуције у Врањској Бањи,
14.Новица Станојковић, заменик командира
Полицијског одељења у Врањској Бањи,
15.Светлана Јовановић, шеф Здравствене станице у Врањској Бањи,
16.Протонамесник Бобан Илић, свештеник
храма Свети пророк Илије у Врањској Бањи,
17.Негован Настасовић, шеф одржавања јавне расвете и саобраћајне сигнализације Јавног
предузећа ,,Управа Бање“ Врањска Бања,
18.Јелица Стевановић, референт ЈУ Туристичке организације Врање,
19.СлађанаСтошић, директор ,,Специјелна
болница за рехабилитацију“- Врањска Бања
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20.Весна Анђелковић, директор Основне школе ,,Предраг Девеџић“ у Врањској Бањи.
21.Слободан Николић, шеф Радне јединице
,,Комрад“ у Врањској Бањи.
Члан 2.
Задатак Организационог одбора је да предузме све потребне мере и активности око припреме и
организовања свих планираних манифестација у
оквиру ,,Бањско културно лето 2018.године“ , као и
да по потреби, од чланова Одбора, образује групе
које би биле ангажоване за обављање одређених
послова за сваку манифестацију.
Организационог одбора је у обавези да након
завршетка манифестација Већу поднесе Извештај о
спроведеном програму ,,Бањско културно лето
2019.године“ са финансијским извештајем.
Члан 3.
Овлашћује се Организациони одбор, да у
складу са временским одржавањем манифестација
пријављује јавне скупове на територији Врањске
Бање.
Члан 4.
Мандат Организационог одбора траје до
завршетка манифестације, односно до подношења и
усвајања Извештаја из члана 2. став 2. овог Решења.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА,
дана: 31.05..2019. године, број: 02-100/2019-04
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Драган Сентић,с.р.

ВЛАДИЧИН ХАН
320.
На основу члана 63. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник Републике Србије",
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и
31/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије"
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152.
Статута Општине Владичин Хан ("Службени
гласник Пчињског округа" број 4/2019), Скупштина
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Општине Владичин Хан на седници одржаној дана
09.06.2019. године донела је
OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА
2019. ГОДИНУ
(Р Е Б А Л А Н С 1) I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин
Хан за 2019. годину ("Службени гласник града
Врања" број 36/2018) мења се и гласи:
Буџет Општине Владичин Хан за 2019. годину састоји се од:
1)пренетих прихода из претходне године, у износу
од 70,000.000,00 динара

А.
1.
2.
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2)текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 851.000.000 динара
3)текућих расхода и издатака у износу од
895.700.000,00 динара
4)издатака за набавку домаће нефинансијске имовине у износу од 25,300.000,00 динара,
5) Прихода корисника буџета Општине Владичин
Хан из осталих извора финансирања у укупном
износу од 201,900.000,00 динара и
6) Расхода и издатака корисника буџета Општине
Владичин Хан из осталих извора финансирања у
укупном износу од 201,900.000,00 динара.
Приходи и примања који представљају буџетска средства као и приходи и примања буџетских
корисника из осталих извора и расходи и издаци, у
рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно рачуну финансирања, приказани су на следећи начин:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

Економска
класификација

у динарима

7+8

921,000,000

4+5

895,700,000

(7+8) - (4+5)

25,300,000

3.

Буџетски суфицит/дефицит

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности)

5.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

0

2.

Примања од продаје финансијске имовине

92

0

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности)

5.

Издаци за отплату главнице дуга

6.

Нето финансирање

62
((7+8) - (4+5)) - 62

6211
61
(91+92+3) - (61+6211)

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето (((7+8) - (4+5)) - 62) +
финансирање
((91+92+3)-(6211+61))
В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ
В.
КОРИСНИКА
Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину мења се и гласи:
7.

0
25,300,000

25,300.000
0
-25,300.000
0
201,900,000
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„Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину утврђује се у износу од 1,122.900.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 921,000.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 201,900.000,00 динара.“
Члан 3.
У члану 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину, Табела 1., Приходи и примања
према економској класификацији, мења се и гласи:
Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији
План за 2019.
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА
Пренета средства из претходне
године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

258,000,000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ
И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711121

711122

711123

711145

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу, по
решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
паушално утврђеном приходу, по
решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу
самоопорезивањем
Порез на приходе од давања у
закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по
решењу Пореске управе
Порез на остале приходе

711193

Порез на приходе спортиста и
спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713122
713311

Порез на имовину
земљиште, акције и
физичких лица
Порез на имовину
земљиште, акције и
правних лица
Порез на наслеђе и

214,000,000
170,000,000

711191

713121

70,000,000

Остала
изво
Структ- средства
р
ура % корисника
фин
буџета
ан.
13

(осим на
уделе) од
(осим на
уделе) од
поклон по

200,000

8,000,000

20,000,000

600,000

15,000,000
200,000
26,300,000
11,000,000

9,900,000

7.6%
77.5%

712,700,000

ПОРЕЗИ

711111

Средства
буџета

01

28.0%

01

23.3%

01

18.5%

01

0.0%

01

0.9%

01

2.2%

01

0.1%

01

1.6%

01

0.0%

01

2.9%

01

1.2%

01

1.1%

01

0.2%

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

-

70,000,000

201,900,000

914,600,000

-

258,000,000

-

214,000,000
170,000,000

200,000

8,000,000

20,000,000

600,000

15,000,000
200,000
-

26,300,000
11,000,000

9,900,000
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решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права на непокретности, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних
права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714513

714543
714552

Комунална такса за држање
моторних
друмских
и
прикључних
возила,
осим
пољопривредних
возила
и
машина
Накнада за промену намене
обрадивог
пољопривредног
земљишта
Боравишна такса
ДРУГИ ПОРЕЗИ

716111

Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

732151

732251

733151
733154

733251

ДОНАЦИЈЕ
ОД
МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа
општина
Капиталне
донације
од
међународних организација у
корист нивоа општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски
трансфери
од
Републике у корист нивоа
општина
Текући наменски трансфери, у
ужем смислу, од Републике у
корист нивоа општина
Капитални трансфери од других
нивоа власти у корист нивоа
општина
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741151
741522

Приходи буџета општина од
камата
на
средства
консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака
Средства остварена од давања у
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2,000,000
2,000,000

1,400,000

9,700,000

8,600,000

500,000
600,000
8,000,000
8,000,000

2,000,000
01

0.2%

01

0.2%

01

1.1%

01

0.9%

01

0.1%

01

0.1%

01

0.9%

01

0.9%
38.4%

353,600,000
31,200,000
1,500,000

29,700,000

06

3.4%

06

0.2%

06

3.2%
35.0%

322,400,000
270,000,000

14,500,000

37,900,000

01

29.3%

07

1.6%

07

4.1%
11.0%

101,100,000
74,400,000

3,000,000

01

8.1%

01

0.3%

01

0.5%

2,000,000

1,400,000

-

9,700,000

8,600,000

500,000
600,000
-

8,000,000
8,000,000

190,900,000

544,500,000

15,000,000

46,200,000

15,000,000

16,500,000

29,700,000
175,900,000

498,300,000
270,000,000

16,800,000

31,300,000

159,100,000

197,000,000

11,000,000

112,100,000

-

74,400,000

3,000,000
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закуп пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење шума и
шумског земљишта
Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама
или испред пословног простора у
пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће
радиности
Накнада
за
коришћење
грађевинског земљишта
ПРИХОДИ
ОД
ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од давања у закуп,
односно
на
коришћење
непокретности
у
државној
својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог
буџета
Приходи остварени по основу
пружања услуга боравка деце у
предшколским
установама
у
корист нивоа општине
Општинске
административне
таксе
Накнада
за
уређивање
грађевинског земљишта
Такса за озакоњење објеката у
корист нивоа Општина
Приходи које својом делатношћу
остваре органи и организације
Општине
НОВЧАНЕ
КАЗНЕ
И
ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за
прекршаје,
предвиђене
прописима
о
безбедности
саобраћаја на путевима
Увећање
пореског
дуга
у
поступку принудне наплате, који
је правна последица принудне
наплате
изворних
прихода
јединице локалне самопураве
МЕШОВИТИ
И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа
општина
Део добити јавног предузећа
према одлуци управног одбора
јавног предузећа у корист нивоа
општина
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5,000,000
1,300,000

65,000,000

100,000
8,500,000

100,000

4,300,000

1,000,000
500,000
1,800,000
800,000

11,700,000

10,000,000

1,700,000

6,500,000
6,200,000

300,000

5,000,000
01

0.1%

01

7.1%

01

0.0%

01

0.9%

01

0.0%

1,300,000

65,000,000

100,000
11,000,000

100,000

01

4,300,000

01

0.1%

01

0.1%

01

0.2%

01

0.1%

01

1.3%

01

1.1%

01

0.2%

01

0.7%

01

0.7%

01

19,500,000

1,000,000
500,000
1,800,000
11,000,000

11,800,000

-

11,700,000

10,000,000

1,700,000

-

6,500,000
6,200,000

300,000
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ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања
од
продаје
811000 непокретности
Примања од продаје покретне
812000 имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ЗЕМЉИШТА
841000 Примања од продаје земљишта
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ
И
ПРИМАЊА
ОД
7+8+9
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО
ПРЕНЕТА
3+7+8+
СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ
9
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

138,300,000
100,000

09

15.0%

09

0.0%

851,000,000

921,000,000

137,300,000

-

100,000

09

0.0%

09

15.0%

100,000

138,200,000
138,200,000

-

0.0%

100,000
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09

15.0%

92.4%

100.0%

137,200,000
137,200,000

201,900,000

1,051,900,000

201,900,000

1,121,900,000

Члан 4.
Након члана 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину додаје се члан 3а. који
гласи:
„У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 500.000,00 динара остварених прихода
у 2019. години.
За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 26.000.000,00 динара остварених прихода у 2019. години.“
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
У члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину, Табелe 2.,3., 4. и 5. мењају се и гласе:
Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији
остала
Екон.
ВРСТЕ РАСХОДА И
Средства из Структ.
средства
Укупна јавна
клас.
ИЗДАТАКА
буџета
%
корисника
средства
буџета
1
2
3
4
5
6
400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

135,320,000

411

110,300,000

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

1,000,000

415

Накнаде за запослене

2,560,000

630,400,000

19,880,000
670,000

68.5%

39,300,000

669,700,000

14.7%

160,000

135,480,000

12.0%

-

110,300,000

2.2%

-

19,880,000

0.1%

30,000

700,000

0.1%

100,000

1,100,000

0.3%

30,000

2,590,000
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420

Награде,бонуси и остали посебни
расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

46,770,000

424

34,720,000

425

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и мат)

426

Материјал

17,660,000

450

СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције
нефинансијским
организацијама
Субвенције
предузећима

28,000,000

416

451
454
460
463
464
465
470
472
480
481
482
483

484

485
490

910,000
260,640,000
78,930,000
2,160,000

јавним
предузећима и

80,400,000

23,200,000

приватним
4,800,000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући
трансфери
осталим
нивоима власти
Дотације
организацијама
обавезног социјалног осигурања
Остале донације, дотације и
трансфери

109,660,000

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

10,700,000

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације
невладиним
организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали;
Новчане казне и пенали по решењу
судова;
Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних
непогода или других природних
узрока;
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа;
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

59,580,000

49911 Стална резерва

76,200,000
22,200,000
11,260,000

10,700,000

47,470,000
2,700,000
2,910,000

4,500,000

2,000,000
26,500,000
500,000
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0.1%

-

910,000

28.3%

10,040,000

270,680,000

8.6%

600,000

79,530,000

0.2%

40,000

2,200,000

5.1%

3,100,000

49,870,000

3.8%

5,500,000

40,220,000

8.7%

500,000

80,900,000

1.9%

300,000

17,960,000

3.0%

16,800,000

44,800,000

2.5%

9,000,000

32,200,000

0.5%

7,800,000

12,600,000

11.9%

100,000

109,760,000

8.3%

-

76,200,000

2.4%

-

22,200,000

1.2%

100,000

11,360,000

1.2%

-

10,700,000

1.2%

-

10,700,000

6.5%

12,200,000

71,780,000

5.2%

10,000,000

57,470,000

0.3%

2,000,000

4,700,000

0.3%

200,000

3,110,000

0.5%

-

4,500,000

0.2%

-

2,000,000

2.9%

-

26,500,000

0.1%

-

500,000
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49912 Текућа резерва
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

265,300,000

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

258,300,000

511

Зграде и грађевински објекти;

233,850,000

512

Машине и опрема;

515

Нематеријална имовина

520

ЗАЛИХЕ

522

Залихе производње;

523

Залихе робе за даљу продају

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште;

600
621

ИЗДАЦИ
ЗА
ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ
И
ОТПЛАТУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Набавка
домаће
финансијске
имовине
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

2.8%

-

26,000,000

28.8%

162,600,000

427,900,000

26,000,000

500

28.0%

1,000,000

1,000,000

0.8%

7,000,000

-

0.8%

7,000,000

-

-

0.0%

7,000,000

1,000,000

1,000,000

0.0%

-

7,300,000

-

0.0%

-

17,650,000

500,000

0.8%

-

394,950,000

161,100,000

1.9%

7,300,000

419,900,000

161,600,000

25.4%

17,150,000

7,000,000

-

2.7%

25,300,000

25,300,000

2.7%

25,300,000
921,000,000
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25,300,000

-

100.0%

1,122,900,000

201,900,000

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији
Функ
циje
1
000
040
070
090
100
110
130
160
300
330
400
420
450
450

Функционална класификација
2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Породица и деца;
Социјална помоћ нек. на другом месту;
Социјална заштита некл.. на др. месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Опште кадровске услуге
Опште јавне услуге неклас. на др. месту;
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Пољопривреда
САОБРАЋАЈ;
Друмски саобраћај

Средства
из буџета

%

3
37,460,000
15,010,000
13,200,000
9,250,000
193,260,000
15,150,000
150,200,000
27,910,000
3,100,000
3,100,000
155,100,000
17,000,000

4
4.07%
1.63%
1.43%
1,01%
21.01%
1.65%
16.33%
3.03%
0.34%
0.34%
16.86%
1.85%

остала
средства
корисника
буџета
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

128,600,000
128,600,000

13.96%
13.96%

0
0

Укупна
јавна
средства
6
37,460,000
15,010,000
13,200,000
9,250,000
193,260,000
15,150,000
150,200,000
27,910,000
3,100,000
3,100,000
155,100,000
17,000,000
128,600,000
128,600,000
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ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ
Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом;
Управљање отпадним водама;
Заштита биљног и жив. света и крајолика;
Заштита жив. средине некл. на др.месту
ПОСЛОВИ СТАНОВ. И ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице;
Водоснабдевање;
Улична расвета;
ЗДРАВСТВО
Услуге јавног здравства;
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛ. И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
Услуге културе;
Услуге емитовања и штампања;
Рекреација спорт, култура и вере
860
некласификовани на др. мес.
900
ОБРАЗОВАЊЕ
911 Предшколско образовање
912 Основно образовање
920 Средње образовање
УКУПНО
470
470
500
510
520
540
560
600
620
630
640
700
740
800
810
820
830
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10,500,000
10,500,000
107,400,000
51,500,000
35,500,000
18,650,000
1,750,000
93,240,000
24,090,000
22,000,000
47,150,000
31,100,000
31,100,000
124,820,000
70,500,000
50,070,000
3,000,000

1.14%
1.14%
11.67%
5.60%
3.86%
2.03%
0.19%
10.13%
2.62%
2.39%
5.13%
3.38%
3.38%
13.57%
7.66%
5.44%
0.33%

0
0
5,000,000
0
0
0
5,000,000
26,800,000
26,800,000
0
0
0
0
13,600,000
13,600,000
0
0

10,500,000
10,500,000
112,400,000
51,500,000
35,500,000
18,650,000
6,750,000
120,040,000
50,890,000
22,000,000
47,150,000
31,100,000
31,100,000
138,420,000
84,100,000
50,070,000
3,000,000

1,250,000

0.14%

0

1,250,000

174,520,000 18.97% 156,500,000
331,020,000
76,920,000
8.36%
0
76,920,000
75,000,000
8.15% 142,500,000
217,500,000
22,600,000
2.46% 14,000,000
36,600,000
921,000,000 100.00% 201,900,000 1,122,900,000

Укупна
јавна
средства

8

9

10

1

421

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање
Скупштине
Општине
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Стални трошкови

50,000

2

422

Трошкови путовања

50,000

0

50,000

3

423

Услуге по уговору

3,950,000

0

3,950,000

4

Материјал
Остале
донације,
дотације
и
465
трансфери
Дотације невладиним организац.481
политички субјекти
Свега за програмску активност 21010001
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА

150,000

0

150,000

80,000

0

80,000

270,000

0

270,000

4,550,000

0

4,550,000

4,550,000

0

4,550,000

Економ.
Класиф.

3

остала
средства
корисник
а буџета

Позиција

2

Средства из
буџета

Функција

Глава

1

Програмска Класиф.

Раздео

Табела 4.Расходи и издаци према организационој класификацији

Опис

4

5

6

7

1
2101
2101-0001
110

5
6

426

50,000
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ОПШТИНЕ
извор финанс.
општи приходи и примања буџета

- 01

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2

7

421

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање
извршних
органа
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Стални трошкови

8

422

Трошкови путовања

9

423

Услуге по уговору

10

424

Специјализоване услуге

200,000

0

200,000

11

425

Текуће поправке и одржавање

50,000

0

50,000

12

426 Материјал
Свега за програмску активност 21010002
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета

200,000

0

200,000

5,000,000

0

5,000,000

5,000,000

0

5,000,000

2,900,000

0

2,900,000

530,000

0

530,000

200,000

0

200,000

200,000

0

200,000

1,200,000

0

1,200,000

100,000

0

100,000

150,000

0

150,000

320,000

0

320,000

5,600,000

0

5,600,000

5,600,000

0

5,600,000

2101
2101-0002
110

100,000

0

100,000

150,000

0

150,000

4,300,000

0

4,300,000

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

3

13

411

14

412

15

421

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање
извршних
органа
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови

16

422

Трошкови путовања

17

423

Услуге по уговору

18

424

Специјализоване услуге

19

Материјал
Остале
донације,
дотације
и
465
трансфери
Свега за програмску активност 21010002
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета

2101
2101-0002

20

4

Број -14- Страна-1389

426

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

1390-Страна -Број -14-
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21

411

22

412

23

421

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Општинско
јавно
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови

24

422

Трошкови путовања

25

423

Услуге по уговору

26

Материјал
Остале
донације
дотације
и
465
трансфери
Свега за програмску активност 06020004
СВЕГА
РАЗДЕО 4 JАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
извор финанс.
- 01 општи приходи и
примања буџета

0602
0602-0004
330

27

426
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1,500,000

0

1,500,000

250,000

0

250,000

50,000

0

50,000

80,000

0

80,000

1,000,000

0

1,000,000

60,000

0

60,000

160,000

0

160,000

3,100,000

0

3,100,000

3,100,000

0

3,100,000

4,200,000

0

4,200,000

1,000,000

0

1,000,000

5,200,000

0

5,200,000

ОПШТИНСКА УПРАВА

5
0901
0901-0006
040
28
29

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Подршка деци и породицама са
децом
Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из
472
буџета
Дотације
невладиним
481
организацијама
Свега за програмску активност 09010006
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета
Подршка рађању и родитељству
Социјална
заштита
некласификована на друг. месту

0901-0007
040
29/
1

423

Услуге по уговору

110,000

0

110,000

30

424

Специјализоване услуге

200,000

0

200,000

31

472

4,500,000

0

4,500,000

32
32/
1

511

Накнаде за социјалну заштиту
буџета
зграде и грађевински објекти

2,500,000

0

2,500,000

512

Машине и опрема

2,500,000

0

2,500,000

9,810,000

0

9,810,000

из

Свега за програмску активност 09010007
извор фин. 01
општи приходи и примања
буџ.
5,310.000 извро фин. 07 - трансфери
виших
нивоа
власти
1,800.000
извро фин. 13 - нер. вишак прихода из
ран. год. 2,700.000

0901-0001

Једнократне помоћи
облици помоћи

и

други
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Број -14- Страна-1391

Социјална
помоћ
угроженом
становништву некласификована на
другом месту

070
33

463

Трансфери осталим нивоима власти
- Повереништво за избеглице

200,000

0

200,000

34

463

Трансфери осталим нивоима власти
- Центар за социјални рад

8,500,000

0

8,500,000

300,000

0

300,000

1,000,000

0

1,000,000

10,000,000

0

10,000,000

3,200,000

0

3,200,000

3,200,000

0

3,200,000

6,050,000

0

6,050,000

6,050,000

0

6,050,000

1,700,000

0

1,700,000

1,500,000

0

1,500,000

3,200,000

0

3,200,000

37,460,000

0

37,460,000

400,000

0

400,000

36
37

Остале накнаде за социјалну
заштиту из буџета
дотације
невладиним
481
организацијама
Свега за програмску активност 09010001
извор финанс. 01
општи приходи и примања буџета
472

Дневне услуге у заједници

0901-0003
070
38

Социјална
помоћ
угроженом
становништву некласификована на
другом месту
дотације
невладиним
481
организацијама
Свега за програмску активност 09010003
извори фин. 07 трансфери др. нивоа власти
2,900.000
извор фин. 01 - општи приходи и
примања буџе. 300.000
Подршка реализацији програма
Црвеног крста Владичин Хан

0901-0005
090
39

0901-0008
090
40
41

Социјална
заштита
некласификована на другом месту
Дотације
невладиним
481
организацијама
Свега за програмску активност 09010005
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета
Подршка
особама
са
инвалидитетом
Социјална
заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
472
буџета Дотације
невладиним
481
организацијама
Свега за програмску активност 09010008
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета
Свега
Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:
извор фин. 01 општи приходи и примања
буџ. 30,060.000
извор фин. 07 трансфери других нивоа вл.
4.700.000
извор фин.13 - нер. вишак прихода из ран.
год. 2,700.000
ПРОГРАМ 17:
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
Енергетски менаџмент

0501
0501-0001

Остале опште услуге

130
42

424

Специјализоване услуге

1392-Страна -Број -14-
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43

425

Текуће поправке и одржавање

44

511

Зграде и грађевински објекти

Свега за програмску активност 05010001
Свега
Раздео 5.
ПРОГРАМ 17
извор фин. 01 општи приходи и примања
буџ.
350.000 извор. фин. 13 - нер.
вишак прихода из пр. година
700.000
извор. фин. 09 - примања од продаје
имовине
6.000.000
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина

45

411

46

412

47

413

Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

48

414

Социјална давања запосленима

49

415

50

416

51

421

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

52

422

Трошкови путовања

53

423

Услуге по уговору

54

424

55

130
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0

0

0

6,650,000

0

6,650,000

7,050,000

0

7,050,000

7,050,000

0

7,050,000

57,500,000

0

57,500,000

10,200,000

0

10,200,000

450,000

0

450,000

500,000

0

500,000

1,400,000

0

1,400,000

400,000

0

400,000

10,000,000

0

10,000,000

1,000,000

0

1,000,000

13,500,000

0

13,500,000

Специјализоване услуге

1,100,000

0

1,100,000

425

Текуће поправке и одржавање

1,500,000

0

1,500,000

56

426

7,000,000

0

7,000,000

57

465

5,700,000

0

5,700,000

58

482

2,500,000

0

2,500,000

59

483

2,000,000

0

2,000,000

60

484

4,500,000

0

4,500,000

61

485

2,000,000

0

2,000,000

62

511

Материјал
Остале
донације,
дотације
и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или штету
насталу
услед
елементарних
непогода или других природних
узрока
Накнада штете нанете од стране
државног органа
Зграде и грађевински објекти

2,000,000

0

2,000,000

63

512

Машине и опрема

3,000,000

0

3,000,000

64

515

Нематеријална имовина

200,000

0

200,000

65

541 Земљиште
Свега за програмску активност 06020001
извор фин. 01
општи прих. и примања
буџета
126.450.000 извор. фин. 09 - примања од
продаје имовине
7.000.000

7,000,000

0

7,000,000

133,450,000

0

133,450,000

26,000,000

0

26,000,000

Текућа буџетска резерва

0602-0009
160
160

66

499

Опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту
Текућа буџетска резерва
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Свега за програмску активност 06020009
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета

160
160

67

Опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту
499 Стална буџетска резерва
Свега за програмску активност 06020010
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета
Свега
Раздео 5 ПРОГРАМ 15:
извор фин. - 01 општи приходи и
примања
буџ
152.950.000
извор фин. 09 - примања од продаје
нефин. имов. 7,000.000

0

26,000,000

500,000

0

500,000

500,000

0

500,000

159,950,000

0

159,950,000

2,700,000

0

2,700,000

7,000,000

0

7,000,000

9,700,000

0

9,700,000

9,700,000

0

9,700,000

600,000

0

600,000

1,200,000

0

1,200,000

ПРОГРАМ 1:
СТАНОВАЊЕ
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Просторно
и
урбанистичко
планирање

1101
1101-0001

Опште јавне услуге

130

Специјализоване услуге

69

424

71

515 Нематеријална имовина
Свега за програмску активност 11010001
Свега
Раздео 5 ПРОГРАМ 1:
извор фин. 07 - трансфери виших нивоа
власти 2,000.000
извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов.
5,500.000
извор фин. 13 - нер. вишак прихода ран.
година 2,200.000
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА
И РУРАЛ. РАЗ.
Подршка за спровођење пољ.
политике у Општи.
Пољопривреда

0101
0101-0001
420
72

423

Услуге по уговору

73

424

Специјализоване услуге

74

425

Текуће поправке и одржавање

10,000,000

0

10,000,000

75

426

Материјал
Субвенције
јавним
нефин.
451
предузећима и организац.
Свега за програмску активност 01010001
Свега
Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:
извор фин.- 01 општи приходи и примања
буџ. 7,000.000 извор фин. 09 - примања
од продаје нефин. имов. 10,000.000

1,200,000

0

1,200,000

4,000,000

0

4,000,000

17,000,000

0

17,000,000

17,000,000

0

17,000,000

76

0701-0001

26,000,000

Стална буџетска резерва

0602-0010

0701

Број -14- Страна-1393

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Унапређење
безбедности
саобраћаја у Општини

1394-Страна -Број -14-
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Друмски саобраћај

450
78

423

Услуге по уговору

600,000

0

600,000

79

424

Специјализоване услуге

600,000

0

600,000

80

425

Текуће поправке и одржавање

1,400,000

0

1,400,000

81

426

Материјал

100,000

0

100,000

82

512 Машине и опрема
Свега за програмску активност 07010001
извор фин 01 општи приходи и примања
буџ.
2,700.000
извор фин. 09 - примања од
продаје нефин. имов.. 5,500.000

5,500,000

0

5,500,000

8,200,000

0

8,200,000

1,500,000

0

1,500,000

56,800,000

0

56,800,000

300,000

0

300,000

Управљање
и
одржавање
саобраћајне инфраструктуре

0701-0002

Друмски саобраћај

450
83

424

Специјализоване услуге

84

425

Текуће поправке и одржавање

85

426

Материјал

86

511 Зграде и грађевински објекти
Свега за програмску активност 07010002
извор фин.
01 општи приходи и примања
буџ
62,590.000
извор фин. 09
прим.
од
прод.
неф.
имовине
29,100.000
извор фин.
13 нерас. вишак прих. из прет. год.
28,710.000
Свега
Раздео 5 - ПРОГРАМ 7:
извор финансирања. 01
65,290.000,00
извор финансирања 09
34,600.000,00
извор
финансирања
13
28,710.000,00

1102

ПРОГРАМ
2:
ДЕЛАТНОСТ

1102-0003

Одржавање
чистоће
површинама јавне намене

61,800,000

61,800,000

120,400,000

0

120,400,000

128,600,000

0

128,600,000

25,000,000

0

25,000,000

14,000,000

0

14,000,000

12,500,000

0

12,500,000

51,500,000

0

51,500,000

17,000,000

0

17,000,000

КОМУНАЛНА
на

Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту

510

Стални трошкови

87

421

88

Специјализоване услуге
Учешће капитала у домаћим
621
нефинансијским предузећ.
Свега за програмску активност 11020003
извор фин. - 01 општи
приходи и примања
буџ. 39,000.000
извор фин. 09 - приходи од продаје
неф.имовине 12,500.000

89

424

Одржавање
површина

1102-0002

јавних

зелених

Заштита биљног и животињског
света и крајолика

540
93

421

Стални трошкови
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540
94
95
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Свега за програмску активност 11020002
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета
Зоохигијена
Заштита биљног и животињског
света и крајолика
421 Стални трошкови
424 Специјализоване услуге
Свега за програмску активност 11020004
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета

1102-0008
630

Управљање и снабдевање водом
за пиће
Водоснабдевање
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

Број -14- Страна-1395

17,000,000

0

17,000,000

450,000

0

450,000

1,200,000

0

1,200,000

1,650,000

0

1,650,000

10,000,000

0

10,000,000

10,000,000

0

10,000,000

109

451

111

621

Учешће капитала у домаћим
нефинансијским предузећ.

110

511

Зграде и грађевински објекти

2,000,000

0

2,000,000

Свега за програмску активност 11020008
извор фин. 13 нерасп. вишак прихода из ранијих година

22,000,000

0

22,000,000

14,000,000

0

14,000,000

600,000

0

600,000

6,350,000

0

6,350,000

600,000

0

600,000

25,600,000

0

25,600,000

47,150,000

0

47,150,000

139,300,000

0

139,300,000

2,800,000

0

2,800,000

Управљање/одржавање
осветљењем
Улична расвета

1102-0001
640

јавним

112

421

Стални трошкови

113

424

Специјализоване услуге

114

425

Текуће поправке и одржавање

115

426

Материјал

116

511 Зграде и грађевински објекти
Свега за програмску активност 11020001
извор фин. 01 општи
приходи и примања
буџ. 22,150.000
извор фин. 09 - примања од продаје
нефин. имов. 25,000.000
Свега
Раздео 5 ПРОГРАМ 2:
извор фин.
01 општи приходи и
примања буџ.79.800.000
извор
фин. 09 - примања од продаје неф.имов.
37,500.000 извор фин. 13 нер.вишак
прихода прет. година 22,000.000
БУЏЕТСКИ
ФОНД
ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ
6:
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадним водама

0401
0401-0004

Управљање отпадним водама

520
90

621

Учешће капитала у домаћим
нефинансијским предузећ.

91

511

Зграде и грађевински објекти

32,700,000

32,700,000

1396-Страна -Број -14-
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Свега за програмску активност 04010004
извор фин. 06
донације
међуна.
организација
12,500.000 извор фин. 09 -примања од
продаје неф. имов.
20,300.000 извор
финансирања 13 - пренети приходи пр.г.
2,700.000
Управљање
средине

0401-0001

заштитом

Понедељак,10.јун.2019.године.

35,500,000

0

35,500,000

1,000,000

5,000,000

6,000,000

750,000

0

750,000

1,750,000

5,000,000

6,750,000

37,250,000

5,000,000

42,250,000

500,000

0.00

500,000.00

животне

Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту

560
96
97

Специјализоване услуге
Донације
невладиним
481
организацијама
Свега за програмску активност 04010001
извор фин. 01
општи приходи и примања
буџ
1,750.000
извор фин. 06 донације
међународних
организ.
5,000.000
Свега
Раздео 5.
- ПРОГРАМ 6:
извор фин. 01 општи приходи и примања
буџ 1,750.000
извор
фин. 06 - донације међународних орг.
17,500.000 извор фин. 09 - примања од
продјане неф.им. 20,300.000 извор фин.
13 - нер. вишак прихода прет. год.
2,700.000
424

ПРОГРАМ
3:
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење
привредног
и
инвестиц. амбијента

1501
1501-0001

Развој заједнице

620
98

423

Услуге по уговору

99

424

Специјализоване услуге

100

426

101
102

Материјал
Дотације
невладиним
481
организацијама
511 Зграде и грађевински објекти
Свега за програмску активност 15010001
извор фин. 01 општи
приходи и примања буџ 1,200.000 извор
фин. 13 -пренети приходи претх. године
5,300.000

100,000.00

0

100,000

100,000.00

0.00

100,000.00

5,300,000.00

0.00

5,300,000.00

500,000

0

500,000

6,500,000.00

0.00

6,500,000.00

Пројекат: Зона успеха

1501-П1

Развој заједнице

620
106

421

Стални трошкови

30,000.00

0

30,000.00

107

423

Услуге по уговору

660,000.00

0

660,000.00

108

424

Специјализоване услуге

1,200,000.00

0

1,200,000.00
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Свега
за
пројекат
1501-П1
извор фин.13 -пренети приходи претх.
године
390.000
извор 06 донације међународних организација
1,500.000

Мере
активне
запошљавања
Развој заједнице

1501-0002
620
103

451

104

454

105

1801
1801-0001
740
117
118

Број -14- Страна-1397

1,890,000.00

0.00

1,890,000.00

9,200,000.00

9,000,000

18,200,000.00

4,800,000.00

7,800,000

12,600,000.00

1,700,000.00

10,000,000

11,700,000.00

15,700,000.00

26,800.000

42,500,000.00

24,090,000.00

26,800.000

50,890,000.00

22,200,000

0

22,200,000

8,500,000

0

8,500,000

30,700,000

0

30,700,000

400,000

0

400,000

400,000

0

400,000

31,100,000

0

31,100,000

политике

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

Субвенције приватним предузећима
Дотације
невладиним
481
организацијама
Свега за програмску активност 15010002
извор фин. 01 општи
приходи и примања буџ 9,200.000 извор
фин. 06 - донације међународних орган.
10,000.000 извор фин. 07- трансфери дру.
нивоа власти
16,800.000 извор фин.
09 - примања од продајне неф.им.
1,700.000 извор фин.13 -нер. вишак
прихода претх. године 4,800.000
Свега
Раздео 5 ПРОГРАМ 3:
извор фин. 01 општи приходи и примања
буџ. 10.400.000
извор фин. 06
донације
међународних
орг.
11,500.000
извор фин. 07 - трансфери
др. нивоа власти
16,800.000 извор
фин. 09 - примања од продајне неф.им.
1,700.000 извор фин. 13 -нер. вишак
прихода пр. године
10,490.000
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Функционисање
установа
примарне здравствене заштите
Услуге јавног здравства
Дотације
организацијама
за
464
обавезно соц. Осигурање
511 Зграде и грађевински објекти
Свега за програмску активност 18010001
извор фин. 01 општи
приходи и примања буџ
22.200.000
извор фин. 09 - примања од продаје
нефин. имов. 8.500.000
Мрвозорство

1801-0002
740
119

Услуге јавног здравства
Специјализоване
услуге
424
Мртвозорство
Свега за програмску активност 18010002
извор фин. - 01
општи приходи и примања буџета
Свега
Раздео
5.
ПРОГРАМ 12
извор фин. 01 општи приходи и примања
буџ. 22.600.000 извор фин. 09 - примања
од продаје нефин. имов. 8.500.000
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ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта

1301
1301-0001
810
120

1301-П1

1301-П2

Донације
невладиним
организацијама
Свега за програмску активност 13010001
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета
481

21,000,000

0

21,000,000

21,000,000

0

21,000,000

500,000

0

500,000

Пројекат "Изградња отворених
базена у Владичином Хану"

810
121

423

Услуге по уговору

122

511

Зграде и грађевински објекти

12,500,000

0

12,500,000

Свега
за
пројекат
1301-П1
извор фин. 09 -примања од продаје неф.
имов.
3,000.000 извор фин. 07 трансфери
других
нивоа
власти
10,000.000

13,000,000

0

13,000,000

Зграде и грађевински објекти

2,400,000

2,600,000

5,000,000

Свега
за
пројекат
1301-П2
извор фин. 01 општи приходи и примања
буџета 2,400.000
извор фин. 07 трансфери
других
нивоа
власти2,600.000

2,400,000

2,600,000

5,000,000

50,000

0

50,000

100,000

0

100,000

100,000

0

100,000

Пројекат "Изградња тениских
терена на УСЦ Куњак" Владичин Хан

810

123

511

Спровођење омладинске политике

1301-0005

Рекреација,спорт, култура и вере
некласификовани на другом месту

860
129

422

Трошкови путовања

130

423

Услуге по уговору

131

Материјал
Дотације
невладиним
481
организацијама
Свега за програмску активност 13010005
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета
Свега
Раздео
5.
ПРОГРАМ 14
извор фин.
01 општи приходи и
примања
буџ.24,650.000
извор фин. 09 -примања од продаје неф.
имов.
3,000.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 12,600.000

132

1201
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426

ПРОГРАМ
13:
РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1,000,000

1,000,000

1,250,000

0

1,250,000

37,650,000

2,600,000

40,250,000
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1201-0003
820
124

481

124
/1

423

Унапређење система очувања и
представљања
културно
историјског наслеђа
Услуге културе
Дотације
невладиним
организацијама
Услуге по уговору

Свега за програмску активност 12010003
извор фин. - 01
општи прих. и примања
буџета
4,700.000 извор фин. - 07 трансфери
виших нивоа власти 1,000.000

4,700,000

0

4,700,000

1,000,000

0

1,000,000

5,700,000

0

5,700,000

850,000

0

850,000

125

423

Пројекат реконструкције објекта
Центра културе
Услуге културе
Услуге по уговору

126

424

Специјализоване услуге

170,000

0

170,000

127

511 Зграде и грађевински објекти
Свега
за
Пројекат
1201-П1
извор фин. 01 општи приходи и примања
буџ. 5,320.000
извор фин. 06
донације међународних орган. 17,200.000
Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области јавног
информисања
Усулуге емитовања и штампања

21,500,000

0

21,500,000

22,520,000

0

22,520,000

423 Услуге по уговору
Свега за програмску активност 12010004
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета
Свега
Раздео
5.
ПРОГРАМ 13
извор фин.
- 01 општи приходи и
примања буџ.13,020.000 извор фин. -06донације
међун.организација
17,200.000 извор фин. - 07 трансфери
виших нивоа власти 1,000.000

3,000,000

0

3,000,000

3,000,000

0

3,000,000

31,220,000

0

31,220,000

300,000

0

300,000

1201-П1
820

1201-0004
830
128

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Функционсање и остваривање
пред. образ. и васп.
Предшколско образовање

2001

911
133
134

423

Услуге по уговору

511

Зграде и грађевински објекти

11,500,000

0

11,500,000

Свега за програмску активност 20010001

11,800,000

0

11,800,000

Свега
Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:
извор финансирања. 01 општи приходи и
примања буџета

11,800,000

0

11,800,000

2002

ПРОГРАМ
9:
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
912

Број -14- Страна-1399

Основно образовање

1400-Страна -Број -14-
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Трансфери другим нивоима власти

135

463

136

Свега за програмску активност 20020001
извор финанс. - 01
општи приходи и примања буџета
Пројекат ограђивања, замене
котларница и изградње спортских
игралишта
у
ОШ
Бранко
Радичевић
423 Услуге по уговору

2002-П1

137

511 Зграде и грађевински објекти
Свега
за
пројекат
2002-П1
извор фин. 09 примања од продаје нефин.
имов. 2,000.000 извор фин. 07 трансфери
других нивоа власти 116,000.000

2002-П2

Пројекат
Реконструкције
централног објекта ОШ Свети
Сава и завршетак треће фазе
објекта
Услуге по уговору

138

423

139

511 Зграде и грађевински објекти
Свега
за
пројекат
2002-П2
извор фин. 09 примања од продаје нефин.
имов. 1,000.000
извор фин. 07
трансфери других нивоа власти
44,000.000
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47,500,000

0

47,500,000

47,500,000

0

47,500,000

500,000

0

500,000

20,500,000

97,000,000

117,500,000

21,000,000

97,000,000

118,000,000

500,000

0

500,000

4,500,000

40,000,000

44,500,000

5,000,000

40,000,000

45,000,000

200,000

0

200,000

140

423

Пројекат
Реконструкције
централног објекта ОШ Вук
Караџић са котларницом и
фискултурном салом
Услуге по уговору

141

511

Зграде и грађевински објекти

1,300,000

5,500,000

6,800,000

Свега
за
пројекат
2002-П3
извор фин. 09 примања од продаје нефин.
имов. 400.000 извор фин. 07 трансфери
других нивоа власти - 6,600.000

1,500,000

5,500,000

7,000,000

75,000,000 142,500,000

217,500,000

2002-П3

Свега
Раздео 5. ПРОГРАМ
9
извор фин. 01 општи приходи и примања
буџ 47,500.000 извор фин. 07 трансфери
других нивоа власти 166.600.000 извор
фин. 09 примања од продаје нефин. имов
3,400.000
ПРОГРАМ
10:
СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа

2003
2003-0001

Средње образовање

920
142

463

Трансфери осталим нивоима власти

Свега за програмску активност 20030001
извор финанс. 01
општи приходи и примања буџета

20,000,000

0

20,000,000

20,000,000

0

20,000,000
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Пројекат
Реконструкције
централног објекта Техничке
школе у Владичином Хану са
изградњом
ученичког
дома,
паркинг простора и отвореног
игралишта.

2003-П1

143

423

Услуге по уговору

144

511

Зграде и грађевински објекти

Свега
за
пројекат
2003-П1
извор фин. 09 примања од продаје нефин.
имов. 800.000 извор фин. 07 трансфери
других нивоа власти 15,800.000
Свега
Раздео
5. - ПРОГРАМ 10
извор фин. 01 општи приходи и прим.
буџета 20,000.000
извор фин. 07
трансфери
других
нивоа
власти
15,800.000
извор фин. 09
примања од продаје нефин. имов. 800.000
СВЕГА
ОПШТИНСКА УПРАВА
извор фин 01 општи приходи и примања
буџ.487,170.000 извор фин. 06 - донације
међународних орг.
46,200.000
извор фин. 07 - трансфери друг. нивоа
власти 219,500.000
извор фин. 09 примања
од
продаје
неф.
им.
138.300.000
извор фин. 13 нерасп.
вишак
прихода
ран.год.
69,500.000

5

Број -14- Страна-1401

200,000

0

200,000

2,400,000

14,000,000

16,400,000

2,600,000

14,000,000

16,600,000

22,600,000

14,000,000

36,600,000

769,770,000 190,900,000

960,670,000

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"

1

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001

145

411

146

412

147

413

Функционисање и остваривање
предшколског
васпитања
и
образовања
Предшколско васпитање
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
накнаде у натури

148

414

149

415

150

416

151

2001-0001
911

33,600,000

0

33,600,000

6,200,000

0

6,200,000

120,000

0

120,000

Социјална давања запосленима

200,000

0

200,000

900,000

0

900,000

450,000

0

450,000

421

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

5,000,000

0

5,000,000

152

422

Трошкови путовања

153

423

Услуге по уговору

154

424

155

500,000

0

500,000

4,800,000

0

4,800,000

Специјализоване услуге

400,000

0

400,000

425

Текуће поправке и одржавање

800,000

0

800,000

156

426

4,900,000

0

4,900,000

157

465

3,000,000

0

3,000,000

158

482

Материјал
Остале
донације,
дотације
и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

50,000

0

50,000

1402-Страна -Број -14-
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159

5

512

Машине и опрема

4,200,000

0

4,200,000

Свега за програмску активност 20010001

65,120,000

0

65,120,000

Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:

65,120,000

0

65,120,000

СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.
извор фин. 01 општи приходи и примања
буџ 55.820.000
извор фин. 07трансфери
др.
нивоа
власти
......8,800.000,00
извро фин. 13-нер.
вишак прихода пр. године
500.000,00

65,120,000

0

65,120,000

5,800,000

0

5,800,000

1,100,000

0

1,100,000

100,000

30,000

130,000

200,000

100,000

300,000

60,000

30,000

90,000

60,000

0

60,000

3,000,000

600,000

3,600,000

30,000

40,000

70,000

1,300,000

3,100,000

4,400,000

250,000

500,000

750,000

УСТАНОВА
СПОРТСКИ
ЦЕНТАР "КУЊАК"
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ
Функционисање
локалних
спортских установа

2
1301
1301-0004

Услуге рекреације и спорта

810
160

411

161

412

162

413

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

163

414

Социјална давања запосленима

164

415

165

416

166

421

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

167

422

Трошкови путовања

168

423

Услуге по уговору

169

424

Специјализоване услуге

170

425

Текуће поправке и одржавање

2,500,000

500,000

3,000,000

171

426

1,300,000

300,000

1,600,000

172

465

1,000,000

100,000

1,100,000

173

482

100,000

2,000,000

2,100,000

174

483

500,000

200,000

700,000

175

511

Материјал
Остале
донације,
дотације
и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински објекти

15,000,000

2,000,000

17,000,000

176

512

Машине и опрема

1,800,000

500,000

2,300,000

0

1,000,000

1,000,000

34,100,000

11,000,000

45,100,000

Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:

34,100,000

11,000,000

45,100,000

СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.
извор фин. - 01 општи приходи и
примања буџ 34.100.000
извор
финансирања 04 - сопствени приход кор.
11.000.000

34,100,000

11,000,000

45,100,000

523 Залихе робе за даљу продају
Свега за програмску активност 13010004

5
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3
1201

ПРОГРАМ
13:
РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
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180

411

181

412

182

414

Функционисање
локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

183

415

Накнаде трошкова за запослене

184

421

Стални трошкови

185

422

Трошкови путовања

186

423

Услуге по уговору

187

424

Специјализоване услуге

188

425

Текуће поправке и одржавање

189

426

190

465

191

482

192

483

193

512

Материјал
Остале
донације,
дотације
и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Машине и опрема

194

515

Књиге у библиотеци

1201-0001
820

Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:
1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0002

Промоција туристичке понуде

9,000,000

0

9,000,000

1,600,000

0

1,600,000

100,000

0

100,000

200,000

0

200,000

4,000,000

0

4,000,000

100,000

0

100,000

3,100,000

0

3,100,000

400,000

0

400,000

1,000,000

0

1,000,000

700,000

0

700,000

1,000,000

0

1,000,000

50,000

0

50,000

350,000

0

350,000

150,000

0

150,000

100,000

0

100,000

21,850,000

0

21,850,000

4,000,000
6,000,000

0

4,000,000
6,000,000

500,000

0

500,000

10,500,000

0

10,500,000

32,350,000

0

32,350,000

50,000

0

50,000

1,000,000

0

1,000,000

300,000

0

300,000

60,000

0

60,000

1,410,000

0

1,410,000

1,410,000

0

1,410,000

Туризам

470

Услуге по уговору

178

423
424

179

426

Материјал

177

Специјализоване услуге

Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:

5

Број -14- Страна-1403

СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.
извор финанс.
- 01 општи приходи и
примања буџета
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

4

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602

195

421

Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласифик. на
другом месту
Стални трошкови

197

424

Специјализоване услуге

198

Материјал
Новчане казне и пенали по решењу
483
судова
Свега за програмску активност 06020002
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.
извор финанс.
- 01 општи приходи и
примања буџета

0602-0002
160

199

426

1404-Страна -Број -14-
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СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА
УПРАВА
извор фин 01 општи приходи и примања
буџ. 629,100.000 извор фин 04 сопствени
приход корисника буџ
11.000.000
извор фин. 06 донације међународних
организац. 46,200.000
извор
фин. 07 трансфери других нивоа власти
228,300.000 извор фин. 09 примања од
продаје неф. им.
138.300.000
извор фин. 13 нерасп. вишак прихода
ран.год. 70,000.000
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5
01 Општи приходи и примања буџета
04
Сопствени приходи буџетских
корисника
06
Донације
од
међународних
организација
07 Трансфери од осталих нивоа власти
09 Примања од продаје нефинансијске
имовине
13
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5

Понедељак,10.јун.2019.године.

902,750,000 201,900,000

1,104,650,000

921,000,000

201,900,00
0

1,122,900,000

Средства
буџета

остала
средства
корисника

Укупно

629,100,000

629,100,000
11,000,000

11,000,000

15,000,000

46,200,000

52,400,000 175,900,000

228,300,000

31,200,000

138,300,000

137,300,000

70,000,000

70,000,000

921,000,000 201,900,000

1,122,900,000

Табела 5. Рnасходи и издаци према програмској класификацији
Шифра
Прог
рам
1
1101

Програмс
ка
активност
/ Пројекат
2

1101-0001
1102
1102-0001

Назив

3
Програм 1. Становање, урбанизам и
просторно планирање
Просторно и урбанистичко планирање
Програм 2. Комуналне делатности
Управљање/одржавање
осветљењем

Средства из
буџета

Стру
ктура
%

остала
средства
корисника
буџета

Укупна
средства

4

5

6

7

9,700,000.00

1.1%

0

9,700,000.00

9,700,000.00

1.1%

0.00

9,700,000.00

139,300,000.00

15.1%

0

139,300,000.00

47,150,000.00

5.1%

0.00

47,150,000.00

17,000,000.00

1.8%

0.00

17,000,000.00

51,500,000.00

5.6%

0.00

51,500,000.00

1,650,000.00

0.2%

0.00

1,650,000.00

јавним

1102-0003

Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

1102-0004

Зоохигијена

1102-0008

22,000,000.00

2.4%

0.00

22,000,000.00

24,090,000.00

2.6%

26800000

50,890,000.00

1501-0001

Управљање и снабдевање водом за пиће
Програм 3.
Локални економски
развој
Унапређење
привредног
и
инвестиционог амбијента

6,500,000.00

0.7%

0.00

6,500,000.00

1501-0002

Мере активне политике запошљавања

15,700,000.00

1.7%

26,800,000.00

42,500,000.00

Пројекат: Зона успеха
Програм 4. Развој туризма
Промоција туристичке понуде

1,890,000.00
10,500,000.00

0.2%
1.1%

0.00
0

1,890,000.00
10,500,000.00

10,500,000.00

1.1%

0.00

10,500,000.00

1102-0002

1501

1501-П1
1502
1502-0002

Понедељак,10.јун.2019.године.
0101

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Програм 5. Пољопривреда и рурални
развој
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Програм 6. Заштита животне средине

Број -14- Страна-1405

17,000,000.00

1.8%

0

17,000,000.00

17,000,000.00
37,250,000.00

1.8%
4.0%

0.00
5000000

17,000,000.00
42,250,000.00

1,750,000.00

0.2%

5,000,000.00

6,750,000.00

35,500,000.00

3.9%

0.00

35,500,000.00

128,600,000.00

14.1%

0

128,600,000.00

8,200,000.00

0.9%

0.00

8,200,000.00

120,400,000.00

13.1%

0.00

120,400,000.00

76,920,000.00

8.4%

0

76,920,000.00

76,920,000.00

8.4%

0.00

76,920,000.00

75,000,000.00

8.2%

142,500,000.00

217,500,000.00

47,500,000.00

5.2%

0.00

47,500,000.00

21,000,000.00

2.3%

97,000,000.00

118,000,000.00

5,000,000.00

0.5%

40,000,000.00

45,000,000.00

1,500,000.00

0.2%

5,500,000.00

7,000,000.00

22,600,000.00

2.5%

14000000

36,600,000.00

20,000,000.00

2.2%

0.00

20,000,000.00

2,600,000.00

0.3%

14,000,000.00

16,600,000.00

37,460,000.00

4.1%

0

37,460,000.00

10,000,000.00

1.1%

0.00

10,000,000.00

3,200,000.00

0.3%

0.00

3,2200,000.00

6,050,000.00

0.7%

0.00

6,050,000.00

0901-0006

Подршка
реализацији
програма
Црвеног крста
Подршка деци и породицама са децом

5,200,000.00

0.6%

0.00

5,200,000.00

0901-0007

Подршка рађању и родитељству

9,810,000.00

1.1%

0.00

9,810,000.00

0901-0008

Подршка особама са инвалидитетом

3,200,000.00

0.3%

0.00

3,200,000.00

31,100,000.00

3.4%

0

31,100,000.00

30,700,000.00

3.3%

0.00

30,700,000.00

400,000.00

0.0%

0.00

400,000.00

53,070,000.00

5.8%

0

53,070,000.00

21,850,000.00

2.4%

0.00

21,850,000.00

5,700,000.00

0.6%

0.00

5,700,000.00

0101-0001
0401
0401-0001

Управљање заштитом животне средине

0401-0004

Управљање отпадним водама
Програм 7. Организација саобраћаја
и саобраћајне инфраструктуре

0701

0701-0001
0701-0002
2001
2001-0001
2002
2002-0001
2002-П1

2002-П2

2002-П3

2003
2003-0001
2003-П1

0901
0901-0001
0901-0003
0901-0005

Унапређење безбедности саобраћаја на
територији Општине
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Програм 8. Предшколско васпитање
и образовање
Функционисање
и
остваривање
предшколског образовања и васпитања
Програм 9. Основно образовање и
васпитање
Функционисање основних школа
Пројекат ограђивања, замене котларница
и изградње спортских игралишта у ОШ
Бранко Радичевић
Пројекат Реконструкције централног
објекта ОШ Свети Сава и завршетак
треће фазе објекта
Пројекат Реконструкције централног
објекта
ОШ
Вук
Караџић
са
котларницом и фискултурном салом
Програм 10. Средње образовање и
васпитање
Функционисање средњих школа
Пројекат Реконструкције централног
објекта Техничке школе у Владичином
Хану са изградњом ученичког дома,
паркинг
простора
и
отвореног
игралишта.
Програм 11.
Социјална
и дечја
заштита
Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Дневне услуге у заједници

Програм 12. Здравствена заштита

1801
1801-0001
1801-0002
1201

1201-0001

1201-0003

Функционисање установа
здравствене заштите
Мртвозорство

примарне

Програм 13.
Развој културе и
информисања
Функционисање локалних установа
културе
Унапређење
система
очувања
и
представљања културно историјског
наслеђа

1406-Страна -Број -14-
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1301-0005
1301-П1
1301-П2
0602
0602-0001

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

Остваривање/унапређивање
јавног
интереса у области јавног информисања
Пројекат реконструкције објекта Центра
културе у Владичином Хану
Програм 14.
Развој спорта и
омладине
Подршка
локалним
спортским
организацијама, удружењима и савезима
Функционисање локалних спортских
установа
Спровођење омладинске политике
Пројекат "Изградња отворених базена у
Владичином Хану"
Пројекат "Изградња тениских терена на
УСЦ Куњак" - Владичин Хан
Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
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Функционисање скупштине
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Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
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0501-0001

енергетски менаџмент
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ
РАСХОДИ

ЈАВНИ

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.
У Члану 6. Став 1. Одлуке о буџету
Општине Владичин Хан за 2019. годину износ од
1,000.000,00 замењује се износом од 500.000,00
динара.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/1/19-I
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.
321.
На
основу
члана
32.
Закона
о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/2006,65/2008 – др. закон, 41/2009,

921,000,000.00

201,900,000 1,122,900,000.00

112/2015, 80/2017 и 95/2018– др. закон), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/14 – др. закон, 101/2016 – др. закон
и 47/2018), члана 40. и 152. Статута општине
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“,
број 4/2019) и Сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број:
461-02-00113/2019-14 од 30.05.2019. године,
Скупштина Општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 09.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
ЗЕМЉИШТА ЗА ДЕЛОВЕ КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА ГРАМАЂЕ И ВРБОВО НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Доноси се Програм комасације земљишта за
делове катастарских општина Грамађе и Врбово на
територији општине Владичин Хан са укупном
површином комасационог подручја од око 829 ха.

Понедељак,10.јун.2019.године.
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Члан 2.
Скупштина Општине Владичин Хан донеће
начела комасације и Одлуку о спровођењу
комасације за делове катастарских општина
Грамађе и Врбово у складу са Програмом.
Члан 3.
Програм комасације земљишта за делове
катастарских општина Грамађе и Врбово број: 32013/2019-02/IV од 24.05.2019. године, израђен је од
стране Јована Цакића ПР Биро за геодетске услуге
„ГЕО ЦАКИЋ“ Лесковац, ул. Радоје Домановића
број 23.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/2/19-I
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.
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Домаће животиње се могу чувати као кућни
љубимци (које човек чува ради дружења) или као
животиње које се чувају и репродукују у
производне сврхе.
Домаћим животињама у смислу ове Одлуке
сматрају се копитари (коњи, магарци, мазге и муле),
папкари (говеда, овце, козе и свиње), перната
живина (кокошке, ћурке, гуске, патке и друга
домаћа перната живина), голубови, украсне птице,
економски и расни кунићи, пси, мачке и пчеле.
У економске расе живине спадају расе за
производњу јаја, меса као и расе комбинованих
способности.
У украсне расе живине спадају крупна,
средња и патуљаста живина, фазани, паунови,
пловуше, гуске и препелице.
Члан 3.
На подручју катастарске општине Владичин
Хан односно на подручју које је обухваћено
важећим Планом генералне регулације за насеље
Владичин Хан (у даљем тексту: катастарска
општина Владичин Хан) забрањено је држање
копитара, папкара, економских раса пернате
живине, економских раса кунића и пчела.

322.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник
гласник РС“
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 4. и 39. Закона о прекршајима
(„Службени гласник Републике Србије“, број
65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), члана 3.
став 2. Закона о добробити животиња ("Службени
гласник РС", број 41/2009) и члана 40. и 152.
Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник града Врања“, број 4/2019), Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана
09.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови за
држање, смештај и заштиту домаћих животиња на
подручју општине Владичин Хан.
Члан 2.
Домаће животиње, у смислу ове Одлуке, су
животиње које је човек одомаћио и чији опстанак
зависи од непосредне бриге човека.

Члан 4.
Копитари, папкари, економске расе пернате
живине, економске расе кунића и пчела могу се
држати на подручју општине Владичин Хан које
није обухваћено чланом 3. ове Одлуке, под условом
да се држе у прописано изграђеним и уређеним
објектима.
Изградња објеката за држање животиња
врши се по Закону о планирању и изградњи уз
обавезу испуњавања
ветеринарско-санитарних
услова по нормативима за одређену врсту.
Члан 5.
На подручју катастарске општине Владичин
Хан могу се у складу са одредбама ове Одлуке
држати:
- пси и мачке у становима и двориштима
породичних стамбених зграда;
- голубови у стамбеним, породично стамбеним
зградама и двориштима породичних стамбених
зграда;
- украсна живина регистрована код овлашћених
удружења, ако се чува искључиво ради излагања на
изложбама и за потребе такмичења, као и
- расни кунићи.
Члан 6.
Држање егзотичних и дивљих животиња као
кућних љубимаца, регулисано је законом којим се
уређује добробит животиња.
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Члан 7.
Држалац домаће животиње у смислу ове
Oдлуке је свако физичко лице које је као власник
односно држалац (у даљем тексту: држалац
животиње) одговорно за живот, заштиту здравља и
добробит животиње у складу са Законом о
ветеринарству и Законом о добробити животиња.
Држалац животиње је дужан да животињама
из члана 2. ове Одлуке обезбеди услове којима се
задовољавају животне потребе животиња, као што
су: довољна количина квалитетне хране и воде,
простор за кретање, исхрану, одмор, заклон,
хигијенско-санитарне услове, лечење и негу, као и
да обезбеди да се држањем животиња не
узнемиравају трећа лица или загађује околина.
Објекти у којима се држе животиње морају
бити уређени и опремљени на начин којим се
обезбеђује задовољавање биолошких потреба
животиња у зависности од врсте и категорије
животиња.
Забрањено је злоупотребљавати или мучити
животиње.
Забрањено је организовати, финансирати или
бити домаћин борбе између животиња исте или
различитих врста.

Члан 10.
Пси и мачке не смеју се:
- чувати у подрумским и заједничким просторијама
стамбене зграде без претходно прибављене
сагласности свих власника станова и посебних
делова зграде;
- држати на терасама, лођама и балконима који
припадају стану без надзора држаоца;
- уводити у јавне просторије, шеталишта и друга
јавна места где се окупља већи број грађана;
- уводити у средства јавног саобраћаја уколико нису
смештени у одговарајући транспортни кавез;
- појити и купати на јавним чесмама и бунарима
намењеним водоснабдевању грађана;
- шишати у парковима и другим јавним
површинама;
- сахрањивати и остављати ван места одређеног за
ту сврху.

II УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА

Члан 12.
Пас који се држи у дворишту породично
стамбене зграде, не мора бити везан, под условом да
ограда висином и чврстином онемогућава пса да
изађе из дворишта.
У заједничком дворишту 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.
Изузетно од става 2. овог члана не мора бити
везан, односно не мора се држати у ограђеном
простору, под условом из става 1. овог члана и
уколико постоји сагласност свих корисника
заједничког дворишта.
Држалац пса не сме држати пса стално
везаног на ланцу или везаног на други сличан
начин, осим ако је везан на продужену водилицу,
ради кретања по дворишту, а која је дугачка толико
да не узнемирава станаре и пролазнике.
У ограђеном дворишту породично-стамбене
зграде пас се може држати и у боксу саграђеном од
жице или чврстог грађевинског материјала са
бетонираним подом. Одвод нечистоће и воде мора
бити цевима спроведен у простор држаоца пса.
Бокс мора бити удаљен најмање 1,5 м од
ограде суседног дворишта односно регулационе
линије, а најмање 4 м од најближег стамбеног или
пословног објекта на суседној парцели;

1. Пси и мачке
Члан 8.
Пси и мачке могу се држати у стану,
стамбеној згради, породичној кући и у дворишту
породично стамбене зграде под условима и на
начин који им обезбеђује сигурност и хигијену, а да
се при том не узнемиравају трећа лица.
У заједничком стану и у дворишту које
користи више домаћинстава (у даљем тексту:
заједничко двориште) пси и мачке се могу држати
само уз сагласност свих сустанара, односно
корисника дворишта.
Држалац пса или мачке дужан је да се о
животињама брине, да их негује, храни и да им
обезбеди неопходне санитарно-хигијенске услове и
лечење.
Члан 9.
Држалац пса дужан је да трајно обележи и
изврши упис и регистрацију свог пса на начин
прописан законом.
Држалац паса и мачака је дужан да врши
редовну вакцинацију животиња против беснила и
дугих заразних болести и да о томе поседује
одговарајућу документацију.

Члан 11.
Уколико пас или мачка при извођењу из
стана загади лифт, заједничко степениште или друге
заједничке просторије зграде, држалац животиња је
дужан да без одлагања опере и очисти загађену
површину.
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На уласку у двориште, мора бити на видном
месту постављена табла са цртежом и натписом који
указује на присуство пса.
Члан 13.
Пас који се држи као кућни љубимац, а који
може представљати опасност за околину држи се у
складу са посебним прописом (Правилник о начину
држања паса који могу представљати опасност за
околину) којим се уређује начин држања паса који
могу представљати опасност за околину (у даљем
тексту: опасан пас).
Опасан пас, у смислу ове Одлуке, јесте било
која јединка те врсте, изузев службеног пса, који је:
- без очигледног повода напала човека и нанела
му телесне повреде или смрт;
- без очигледног повода напала другог пса и
нанела му тешке телесне повреде или смрт;
- узгајана, односно дресирана за борбе паса или
нађена у организованој борби са другим псом;
- намењена за чување имовине или као телесни
чувар;
- расе пит бул теријер или мешанац те расе, који
не потиче из контролисаног узгоја;
- расе бул теријер, стафорд теријер, амерички
стафорд теријер и мини бул теријер или мешанац
тих раса.
Члан 14.
Власник, односно држалац може изводити
великог или опасног пса само на кратком поводнику
и са заштитном корпом на њушци.
Власник, односно држалац или друго лице
може изводити малог пса (чија је висина до гребена
до 40 цм) и подмладак до навршена четири месеца
старости на поводнику који не сме бити дужи од 2
метра, и без заштитне корпе на њушци.
Изузетно, без заштитне корпе на њушци и
без поводника, али под непосредном контролом
држаоца пса, могу да се крећу ловачки пси за време
лова, као и пси за време чувања стоке.
Лица млађа од 18 година не могу бити
водичи великих и опасних паса.
Члан 15.
Уколико пас приликом извођења и кретања
загади јавне површине, држалац је дужан да их без
одлагања очисти.
Члан 16.
Ограничења кретања кућних љубимаца
прописана овом Одлуком, не примењују се на
службене псе који у обављању својих послова
користе органи државне управе, односно животиње

које су оспособљене
инвалидитетом.
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Члан 17.
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 пса или мачке је
дужан да у случају из става 1. овог члана о томе
одмах обавести орган надлежан за послове
ветринарске инспекције и одмах о свом трошку
обезбеди преглед животиње код подручне
ветеринарске службе, а резултат о прегледу
обавезан је да преда повређеном лицу.
2. Украсне птице и голубови
Члан 18.
Украсне птице могу се држати у кавезима:
- у становима и објектима колективног
становања на начин којим се други станари не
ометају у мирном коришћењу стана;
- у становима, помоћним објектима и у
двориштима индивидуалног становања на начин
којим се не узнемиравају суседи и пролазници.
У дворишту породично стамбене зграде у
помоћним просторијама или у посебним кавезима
могу се држати украсне птице у циљу
размножавања и продаје само под условом да се
претходно
прибави
сагласност
ветринарске
инспекције.
Члан 19.
Голубови се могу држати у посебно
ограђеном простору:
- на крову или тавану објеката идивидуалног
становања;
- у дворишту објеката индивидуалног становања,
на удаљености од 5 метара од суседног
стамбеног или пословног објекта;
- на крову или тавану стамбених зграда уз
претходно прибављену сагласност
свих
власника станова и посебних делова зграде;
- у заједничком дворишту породичне стамбене
зграде уз писмену сагласност корисника
заједничког дворишта, на удаљености од 5
метара од суседног стамбеног или пословног
објекта.
Голубови се могу држати на начин којим се
не узнемиравају суседи и пролазници.
Члан 20.
Голубови се могу држати у сталним или
привременим објектима.
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За држање више од 10 голубова морају се
изградити стални објекти, а за држање до 10
голубова могу се користити привремени објекти као
што је кавез од дасака, жице или сличног
материјала.
Подови сталних и привремених објеката за
држање голубова морају да буду изграђени од
непропусног материјала, са нагибом према каналу
за одвођење нечистоће или воде у прихватни базен
или ђубриште.
Стални и привремени објекти за држање
голубова морају бити ограђени, морају се редовно
чистити и по потреби, а најмање два пута годишње
дезинфиковати.
Члан 21.
Власник или држалац голубова мора да
поседује потврду овлашћене ветеринарске службе о
редовној вакцинацији голубова у складу са
посебним прописом као и потврду о редовној
дезинфекцији објекта.
Члан 22.
У објектима колективног становања није
дозвољено држање и храњење голубова.
3. Копитари и папкари
Члан 23.
Копитари и папкари за потребе домаћинства
могу се држати у објектима изграђеним за те
намене, удаљеним најмање 15 метара од стамбеног
објекта на истој парцели и 15 метара од стамбених
објеката на суседним парцелама и мора се обезбеди
одвођење течне нечистоће и отпадних вода цевима
до прихватног базена и одлагање чврстог стајског
отпада на ђубриште.
Члан 24.
Прихватни базен или ђубриште мора бити
урађен тако да не дозвољава отицање нечистоће и
загађивање околине и удаљен најмање 20 метара од
стамбеног објекта, бунара односно живог извора
воде и то само на нижој коти.
Јама за осоку мора да буде од бетона или
другог водонепропусног материјала, са поклопцем и
са дном испод нивоа ђубришта.
Власник или корисник објекта мора да
изгради ђубриште за чврст стајњак од бетона или
другог водонепропусног материјала.
Дно ђубришта за стајњак мора да буде
изграђено у нагибу ка сабирном каналу за
сакупљање оцеђене воде из стајњака, а сабирни
канал мора да се улива у јаму за осоку.
У летњим месецима копитари и папкари
могу да се држе испод надстрешнице, под условом
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да се обезбеди одвођење нечистоће и воде у јаму за
осоку.
Прихватни базен или ђубриште и јама за
осоку морају редовно да се празне.
Члан 25.
Јама за осоку мора да буде удаљена од чесме,
бунара или другог извора водоснабдевања најмање
20 метара и не сме да се прикључи на јавну
канализацију, ни да се осока испушта на поседе
суседа и на јавне површине.
Члан 26.
Држалац копитара и папкара за потребе
домаћинства дужан је да их обележи и изврши
регистрацију на начин прописан законом.
4. Перната, украсна живина и расни кунићи
Члан 27.
Економска перната живина може се држати у
живинарнику или ограђеном простору који спречава
неконтролисан излазак живине и који се мора
хигијенски одржавати.
Члан 28.
Украсна живина и расни кунићи могу се
држати искључиво у жичаним кавезима смештеним
у дворишту или у помоћном објекту, на начин којим
се не узнемиравају суседи и уз обавезно одржавање
хигијене.
Члан 29.
Помоћни објекат или кавез за чување
пернате живине и кунића мора да буде изграђен од
тврдог материјала који може да се чисти и
дезинфикује, а под мора бити изграђен од
водонепропусног материјала са нагибом према
каналу за одвођење воде и нечистоће.
Ограђени простор у коме се чува перната
живина мора бити тако урађен да се може
хигијенски одржавати.
Помоћни објекат, ограђени простор или
кавез морају бити удаљени најмање 15 метара од
најближег стамбеног или пословног објекта на истој
парцели и 15 метара од најближег стамбеног или
пословног објекта на суседној парцели.
Члан 30.
Ако објекте породичног становања користи
више корисника, живина и кунићи могу да се држе
под условима и на начин прописан овом Одлуком,
само ако се са тим сагласе сви власници односно
корисници породичних објеката.
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Члан 31.
Украсна живина мора бити алкирана алкама
по важећим прописима Републике Србије.
Расни кунићи морају бити тетовирани са
родовником по важећим прописима Републике
Србије.
5. Пчеле
Члан 32.
Одгајивач пчела дужан је да постави
пчелињак тако да пчеле не сметају суседима и
пролазницима.
Пчелињак мора бити постављен на одређеној
удаљености од стамбених зграда и објеката у којима
се држе домаће животиње, јавних путева, као и
суседних парцела на којима се узгајају
пољопривредне културе.
На пчелињаку се мора поставити табла са
подацима о власнику.
Члан 33.
Ради коришћења пчелиње паше, одгајивач
пчела може пчелињак пресељавати са сталног места
на друго место држања.
Селидба пчела може се обављати свим
превозним средствима.
Приликом
селидбе
пчела
лета
на
кошницама морају бити затворена и кошнице
обезбеђене, тако да за време селидбе пчеле не могу
излетати из кошница.
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, ако
се селидба пчела обавља ноћу по асвалтном путу,
лета кошница могу бити отворена.
Лице које врши селидбу пчела мора да има
уверење о транспорту у складу са законом.
Селидба пчела на пчелињу пашу може да се
врши ако је обезбеђена пратња пчелара.
Изузетно од одредбе из става 6. овог члана,
пакетни ројеви и матице с пчелама пратиљама које
се превозе не морају имати пратњу.
У случају појаве временске непогоде,
пожара, поплаве, појаве грабежи на пчелињаку и
слично, пчелар може да пресели пчелињак без
одлагања, о чему обавештава повереника пашног
реда и надлежну ветеринарску службу.
Члан 34.
Гајење пчела може да се врши у
стационираном пчелињаку под условом да:
1) је постављен на удаљености која мора
бити најмање:
(1) 500 метара од произвођачких и прерађивачких
погона, који врше прераду пољопривредних
производа, односно 100 метара од осталих погона,
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(2) 100 метара од аутопута, железничке пруге,
аеродрома, а лета при смештају пчелињака не смеју
бити окренута према аутопуту, железничкој прузи и
аеродрому,
(3) 20 метара од објеката за боравак људи или
гајење животиња,
(4) 100 метара од предшколске или школске
установе, интерната, игралишта и других спортских
терена за децу и одрасле,
(5) 15 метара од категорисаног и некатегорисаног
пута, односно најмање пет метара ако између
пчелињака и наведених путева постоји препрека
висине 2,20 метра (зид, објекат, густо засађена
стабла, жива ограда, ограда без отвора и друго),
(6) 500 метара од суседног пчелињака који има
најмање 21 кошницу или 200 метара од суседног
пчелињака који има до 20 кошница, а који се налазе
ван насељеног места,
(7) 300 метара, као и бочно 150 метара од суседног
пчелињака у правцу излета пчела, на паши
ратарских, воћарских и индустријских медоносних
култура, који се налази ван насељеног места,
(8) 50 метара од првог суседног пчелињака, који се
налази у насељеном месту;
2) лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не
буду директно окренута према:
(1) вратима и прозорима стамбених и пословних
зграда, предшколских и школских установа,
интерната, стаја за стоку и категорисаним путевима,
(2) међи суседног имања, ако је пчелињак на
удаљености мањој од пет метара од међе,
3) пчелар има писмену сагласност власника корисника земљишта за постављање пчелињака у
случају да пчелињак није постављен на земљишту
које је у својини пчелара.
Изузетно од одредбе става 1. тачка 1. подтач.
(3), (6) и (8) овог члана удаљеност од суседног
пчелињака, може бити и мања ако се пчелари
суседних пчелињака или власници објеката за
боравак људи или гајење животиња о томе писмено
сагласе.
Стационирани пчелињак се може поставити
у заштићеном подручју под условима које одреди
управљач заштићеног подручја, у складу са законом
којим се уређује заштита природе.
Стационирани пчелињак се не може
постављати у густо насељеној градској зони.
Члан 35.
Гајење пчела може да се врши у селећем
пчелињаку ако су испуњени услови из члана 34. ове
Одлуке и ако је:
1) повереник пашног реда, у складу са
капацитетом пчелиње паше, пре довожења
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пчелињака договорио његов смештај с власником,
односно корисником земљишта у случају да се
пчелињак не поставља на земљишту које је у
својини пчелара;
2) пчелар самостално договорио с власником,
односно корисником земљишта смештај пчелињака
и о томе обавестио повереника пашног реда у року
од 48 сати од постигнутог договора;
3) селећи пчелињак удаљен од суседног селећег
пчелињака најмање 200 метара ваздушне линије,
односно најмање 500 метара од стационираног
пчелињака.
Изузетно од одредбе става 1. тачка 3) овог
члана удаљеност од суседног стационираног
пчелињака може бити и мања, ако се пчелари
суседних пчелињака о томе писмено сагласе.
У случају постављања селећег пчелињака на
стајалиште,
ради
презимљавања
пчелињих
друштава, удаљеност између стајалишта за
презимљавање
и
најближег
стационираног
пчелињака мора бити најмање 500 метара.
III ХВАТАЊЕ ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
Члан 36.
У циљу сузбијања беснила и других заразних
и паразитних болести на територији општине
Владичин Хан, хватаће се, а у изузетним
случајевима и нешкодљиво уклонити, на начин и
под условима предвиђеним важећим законским и
подзаконским прописима, пси и мачке луталице,
односно пси и мачке које њихови држаоци не држе
према одредбама ове Одлуке.
Члан 37.
Хватање, нешкодљиво уклањање паса и
мачака са улица, јавних површина и осталих
насељених места врши правно лице или
предузетник са којима општина Владичин Хан
закључи уговор.
Члан 38.
Ухваћени пас или мачка може бити враћен
власнику, односно држаоцу ако је пас или мачка пре
хватања пријављена надлежној ветеринарској
организацији, вакцинисана против беснила, ако је
регистрована у складу са законским прописима.
Власник, односно држалац пса или мачке
сноси трошкове хватања и чувања истих.
IV НАДЗОР
Члан 39.
Надзор над применом и спровођењем ове
одлуке врше комунална инспекција и комунални
редари општине Владичин Хан.
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Члан 40.
Држалац животиња дужан је да комуналном
инспектору и комуналним редарима омогући
неометано вршење послова, омогући приступ
објектима и животињама, стави на увид сва
потребна документа и у остављеном року достави
потребне податке и поступи но налогу.
Комунални инспектор и комунални редари
овлашћени су да у вршењу инспекцијског надзора:
- решењем наложе отклањање неправилности у
држању животиња, односно усклађивање
услова за држање животиња;
- решењем забране држање животиња, уколико
се исте држе у подручју у којем је забрањено
држање животиња;
- решењем
наложе
уклањање,
односно
измештање животиња или објеката за смештај
када се они држе противно Одлуци (а не
постоји могућност да се њихово држање
усклади са Одлуком);
- издају прекршајни налог за прекршаје
прописане овом Одлуком;
- спречавају нарушавање реда прописаног овом
Одлуком;
- контролишу извршење прописаних обавеза
овом Одлуком у погледу места и простора у
којима се држе животиње и придржавања
прописаних обавеза држалаца паса и мачака
приликом њиховог извођења на јавну
површину;
- да предузму друге мере у складу са законом и
прописима општине Владичин Хан;
- обавештавају друге надлежне органе да
предузму мере из своје надлежности.
Члан 41.
У вршењу надзора над применом и
спровођењем ове Одлуке комунална инспекција и
комунални редари општине Владичин Хан,
решењем у примереном року налажу отклањање
уочених недостатака.
Уколико власник или држалац животиња не
поступи по решењу инспектора из претходног става
овог члана, против истих биће издат прекршајни
налог и покренут прекршајни поступак.
Против решења из претходног става жалба се
подноси Општинском већу опшине Владичин Хан у
року од 15 дана од дана пријема решења.
Жалба на решење не одлаже његово
извршење.
Члан 42.
Прекршајни налог се издаје уколико се
прекршај открије на један од следећих начина:
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непосредним опажањем приликом комуналног
надзора и прегледа, као и увидом у службену
евиденцију надлежног органа;
- увидом у податке који су добијени уз помоћ
уређаја за надзор или мерење;
- приликом надзора, прегледом документације
или на други законом прописан начин.
Прекршајни налог се издаје у складу са
Законом о прекршајима.
-

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Новчаном казном у износу од 10.000,00
динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
- држи копитаре, папкаре, економску пернату
живину, економске куниће и пчеле супротно
одредбама члана 3. ове Одлуке;
- држи домаће животиње под условима и на
начин којим се узнемиравају трећа лица;
- држи домаће животиње под условима и на
начин којим није обезбеђена одговарајућа
хигијена животиња, простора и објеката за
њихово држање;
- држи домаће животиње ван предвиђених
простора и објеката;
- држи псе и мачке супротно одредбама члана 10.
став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке;
- држи псе супротно одредбама члана 12, 13. став
1. и 14. ове Одлуке.
- уводи псе и мачке и друге животиње у јавне
просторије и средства јавног саобраћаја, јавна
купалишта и шеталишта или на друга јавна
места где се окупља већи број грађана;
- пушта псе са поводника у парковима, школским
двориштима, двориштима вртића и на другим
јавним површинама;
- шиша псе у парковима и другим јавним
површинама;
- држи украсне птице супротно одредбама члана
18. ове Одлуке;
- држи голубове супротно одредбама члана 19,
20, 21. и 22. ове Одлуке;
- држи копитаре и папкаре супротно одредбама
члана 23, 24, 25. и 26. ове Одлуке;
- држи економску пернату и украсну живину и
расне куниће супротно одредбама члана 27, 28,
29, 30. и 31. ове Одлуке;
- држи пчеле и пчелиње кошнице супротно
одредбама члана 32, 33, 34. и 35. ове Одлуке;
- поји и купа домаће животиње на јавним
чесмама
и
бунарима
намењеним
водоснабдевању грађана.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се:
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-правно лице новчаном казном од 100.000,00
динара;
-одговорно лице у правном лицу, новчаном казном
од 10.000,00 динара;
- предузетник, новчаном казном од 50.000,00
динара.
Члан 44.
Новчаном казном у износу од 25.000,00
динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
- организује борбе животиња и учешће животиња
у тим борбама;
- оставља лешеве угинулих животиња и њихове
делове и сахрањује их ван места одређеног за ту
сврху;
- напушта, злоставља и свирепо поступа са
домаћим животињама.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се:
- правно лице новчаном казном од 150.000,00
динара;
- одговорно лице у правном лицу, новчаном казном
од 25.000,00 динара;
- предузетник, новчаном казном од 75.000,00
динара.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Држаоци животиња дужни су да држање
животиња ускладе са одредбама ове Одлуке у року
од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 46.
За све што није регулисано овом Oдлуком
примењиваће се одредбе Закона о ветеринарству и
Закона о добробити животиња.
Члан 47.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о држању животиња на територији
општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа" број 7/02 и Службени гласник
града Врања“ број 18/13“).
Члан 48.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/3/19-I
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.
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323.
На основу члaна 32., 38. став 5. и 39. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), члана 40., 57. став 3., 60. став 3.
и 152. Статута Општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“ број 4/2019), Скупштина
општина Владичин Хан на седници одржаној дана
09.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се радноправни статус председника Скупштине и заменика председника Скупштине општине Владичин Хан.
Члан 2.
Председник Скупштине општине ниje на
сталном раду у Општини.
Заменик председника Скупштине општине је
на сталном раду у Општини.
Заменик председника Скупштине општине
мора испуњавати услове прописане Законом за
остваривање права на стални рад.
Члан 3.
Председник Скупштине општине Владичин
Хан за свој рад има право на месечну накнаду функционерски додатак коју утврђује Комисија за
мандатно имунитетска и административна питања и
избор и именовање и на основу чега доноси појединачно решење.
Заменик председника Скупштине општине
Владичин Хан има право на плату. Коефицијент за
обрачун и исплату плате заменика председника
Скупштине општине утврђује Комисија за мандатно
имунитетска и административна питања и избор и
именовање, на основу чега доноси појединачно решење.
Члан 4.
Коефицијент за обрачун и исплату плате заменика председника Скупштине општине, Комисија
за мандатно имунитетска и административна питања и избор и именовање ће утврдити у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а како би
Одељење за финансије и привреду Општинске
управе општине Владичин Хан поднело захтев Ми-
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нистарству финансија РС за одобрење увећања масе
средстава за исплату плата.
Појединачно решење о висини коефицијента
за обрачун и исплату плате за заменика председника
Скупштине Комисија за мандатно имунитетска и
административна питања и избор и именовање ће
донети по пријему одобрења из става 1. овог члана.
Заменик председника Скупштине општине
ће бити на сталном раду од дана пријема одобрења
Министарства финансија РС на увећање масе средстава за исплату плата на писарницу Општинске
управе општине Владичин Хан. Комисија за мандатно имунитетска и административна питања и
избор и именовање ће донети посебно решење о
почетку радног односа заменика председника
Скупштине општине.
Одељење за финансије и привреду Општинске управе општине Владичин Хан дужно је да обавести Комисија за мандатно имунитетска и административна питања и избор и именовање о добијању сагласности из става 1. овог члана.
Члан 5.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје
да важи Одлука о радноправном статусу председника и заменика председника Скупштине општине
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“
број 17/17).
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања",
а примењиваће се од пријема одобрења Министарства финансија РС на увећање масе средстава за
исплату плата осим одредбе члана 4. став 1., која се
примењује од дана ступања на снагу ове Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/4/19-I
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.
324.
На основу члана 18. Закона о ефикасном
коришћењу енергије („Службени гласник РС“ број
25/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије", број
129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016 -др.закон и
47/2018), члана 2. Правилника о условима за
именовање енергетских менаџера у органима
јединце локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 31/2016) и члана 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
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Врања“, број 4/2019), Скупштина општине
Владичин Хан, на седници одржаној дана
09.06.2019. године, донела је
ОДЛУКА
О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I
Душан Аризановић из Владичиног Хана,
дипломирани мастер инжењер заштите животне
средине, са лиценцом за обављање послова
енергетског менаџера за област општинске
енергетике број ЕМО 0103 19 издате од стране
Министарства, рударства и енергетике број 312-0100351/1/2019-06 од 09.05.2019. године, именује се за
енергетског менаџера Општине Владичин Хан.
II
Енергетски менаџер Општине Владичин Хан
се именује на период од 2 (две) године.
III
Енергетски
менаџер
обавља
послове
прописане законом о ефикасном коришћењу
енергије и Правилником о условима за именовање
енергетских менаџера у органима јединце локалне
самоуправе и то:
- прикупља и анализира податке о начину
коришћења енергије обвезника система;
- припрема програме и планове из члана 6. став 1.
тачка 4. и 5. наведеног закона;
- предлаже мере које доприносе ефикасном
коришћењу енергије и учествује у њиховој
реализацији;
- стара се о припреми годишњег извештаја о
остваривању циљева садржаних у програму и плану
енергетске ефикасности;
- израђује елаборат енергетске ефикасности за
објекте у јавној својини Општине Владичин Хан;
- усмерава и усклађује рад Општинске управе и
обвезника система енергетског менаџмената на
пословима
управљања
производњом,
дистрибуцијом и потрошњом енергије и активности
које су усмерене ка остваривању уштеде енергије и
унапређењу енергетске ефикасности;
- усмерава и усклађује рад Општинске управе,
обвезника система енергетског менаџмента и
заинтересоване јавности у процесу израде
стратешких и планских докумената чија је израда
утврђена законом;
- по потреби учествује и даје упутства и савете при
изради програма и планова енергетске ефикасности
које донесе други обвезници система енергетског
менаџмента;
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- стара се о припреми годишњег извештаја из члана
18. став 1. тачка 6. Закона о ефикасном коришћењу
енергије;
- предузима и друге активности и мере прописане
законом.
IV
Средства за финансирање рада енергетског
менаџера обезбеђују се у буџету Општине Владичин
Хан.
Овлашћује
се
председник
Општине
Владичин Хан Горан Младеновић да закључи
уговор са енергетским менаџером из става I ове
Одлуке којим ће се ближе регулисати права и
обавезе енергетског менаџера.
V
Енергестки менаџер
самосталан у свом раду.

је

независан

и

VI
У вршењу послова, енергетски менаџер
поступа у складу са законом, прописима Општине
Владичин Хан и правилима струке.
VII
Стручне и административно техничке
послове за енергетског менаџаре обавља Општинска
управа Општине Владичин Хан.
VIII
Рад енергетског менаџера је јаван и његове
активности се презентирају на званичној интернет
страници Општине Владичин Хан.
IX
На захтев енергетског менаџера, у вези са
делатностима које обавља из своје надлежности,
органи и службе, Општине Владичин Хан, јавних
предузећа и установа чији је оснивач Општина
Владичин Хан, дужни су да дају одговарајуће
информације којима располажу или податке из
евиденција којима располажу.
Енергетски менаџер дужан је да чува тајност
података у складу са законом.
X
Енергетски менаџер подноси годишњи
извештај о свом раду Скупштини општине.
На захтев Скупштине општине енергетски
менаџер доставља тражене информације и
кварталне извештаје о раду.
XI
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Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/5/19-I
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.
325.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС'', број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број, 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 ) и
члана 15., 40. и 152. Статута Општине Владичин
Хан
(„Службени гласник Грaда Врања“ број
4/2019), Скупштина општине Владичин Хан на
седници одржаној дана 09.06.2019. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И
РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Владичин Хан („Сл. гласник града
Врања“ бр.16/18 ).
Члан 2.
После члана 3. додаје се члан 3а и гласи:
„Ако је власник једне или више катастарских
парцела Општина Владичин Хан, лице које има
интерес за израду пројекта препарцелације, односно
парцелације (у даљем тексту: Пројекат) подноси
Општинском
правобранилаштву
Општине
Владичин Хан, пре израде Пројекта, захтев за
давање сагласности на предложена решења за
препарцелацију, односно парцелацију.
Уз захтев за давање сагласности из става 1.
овог члана, доставља се извод из јавне евиденције о
непокретностима и правима на њима, информација
о локацији, копија плана за све катастарске парцеле
и предлог решења за препарцелацију или
парцелацију, а по потреби и друга потребна
документација.“
Члан 3.
После члана 3а додаје се члан 3б и гласи:
„Општинско
правобранилаштво
Општине
Владичин Хан, на основу приложене документације
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из члана 3а став 2. утврђује да ли постоји интерес
Општине Владичин Хан за деобу или укрупњавање
постојећих катастaрских парцела.
На основу утврђеног чињеничног стања и
приложених доказа, Општинско правобранилаштво
Општине Владичин Хан даје сагласност на
предложена решења за препарцелацију, односно
парцелацију или обавештава подносиоца захтева да
не постоји интерес Општине Владичин Хан за
препарцелацију, односно парцелацију.“
Члан 4.
После члана 3б додаје се члан 3ц и гласи:
„Сагласност из члана 3б став 2. ове Одлуке
обавезно садржи попис свих катастарских парцела,
обавезу подносиоца захтева да у року од 30 дана од
дана добијања сагласности покрене поступак
прописан Законом о планирању и изградњи за
израду пројекта и о томе достави доказ
Општинском
правобранилаштву
Општине
Владичин Хан , као и обавезу да по потврђивању
пројекта подносилац захтева један примерак
потврђеног
пројекта
достави
Општинском
правобранилаштву Општине Владичин Хан “.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/6/19-I
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.
326.
На основу члана 69. став 1. тачке 3. Закона о
јавним предузећима(„Службени гласник РС“ број
15/2016) , члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 40.
и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 4/2019), Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана
09.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I
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Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни ценовника услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан, број 693, коју је донео Надзорни одбор, на седници одржаној дана
23.05.2019. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/8/19-I
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.
327.
На основу члана 69., а у вези члана 22.
став1. тачка 9. и става 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 40. и 152.
Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана
09.06.2019. године, донелa је

32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16 –
др.закон и 47/2018) и члана 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 09.06.2019. године, донелa је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО РЕДОВНОМ ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ
ЗА 2018. ГОДИНУ ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити по редовном годишњем финансијском
извештају за 2018. годину ЈП за комунално уређење
Владичин Хан, коју је донео Надзорни одбор ЈП за
комунално уређење Владичин Хан, под бројем 690
на седници одржаној дана 23.05.2019. године.
II
Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/12/19-I

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ ЈП
„ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН ХАН
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан,
исказана по завршном рачуну за 2018.годину, коју је
донео Надзорни одбор ЈП „Водовод“ Владичин Хан,
под бројем 632/1, на седници одржаној 27.02.2019.
године .
II
Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/11/19-I
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.
328.
На основу члана 69., а у вези члана 22.
став1. тачка 9. и става 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) члана
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ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.
329.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије", број: 129/2007, 83/2014-др. закон,101/2016др.закон и 47/2018) и члана 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, број 4/2019), Скупштина општине
Владичин Хан, на седници одржаној дана
09.06.2019. године, донела је
ПРАВИЛНИК О
ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ „28. ЈУН“
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови
и поступак додељивања награде „28. Јун“.
Члан 2.
Награда „28. Јун“ додељује се сваке године
поводом Видовдана - славе Општине Владичин Хан.
Члан 3.
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Награда „28. Јун“ додељује се ученицима,
тимовима и наставницима, односно професорима,
основних и средњих школа са територије Општине
Владичин Хан, и то:
• ученицима који су носиоци Вукове дипломе,
• ученицима – ђацима генерације,
• ученицима који су на школском такмичењу
републичког нивоа или окружног нивоа у
организацији Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, које објављује на
почетку школске године, освојили једно од
прва три места
• ученицима, односно тимовима који су на
школском такмичењу републичког или
окружног
нивоа
у
организацији
Министарства
просвете,
науке
и
технолошког развоја, које објављује на
почетку школске године, освојили једно од
прва три места
• наставницима, односно професорима чији су
ученици освојили на школском такмичењу
републичког нивоа или окружног нивоа у
организацији Министарства просвете, науке
и технолошког развоја освојили једно од
прва три места.
Члан 4.
Награда „28. Јун“ може се састојати од:
• дипломе са ликом Кнеза Лазара,
• књиге,
• новчаног износа или
• друга врста награде.
Ученицима - носиоцима Вукових диплома
додељује се диплома са ликом Кнеза Лазара, књига
и новчани износ.
Ученицима – ђацима генерације додељује се
диплома са ликом Кнеза Лазара и новчани износ.
Ученицима и тимовима који су освајачи
награда из члана 3. алинеја 3. и 4., додељује се
диплома са ликом Кнеза Лазара и новчани износ.
Наставницима, односно професорима из
члана 3. алинеја 5., додељује се диплома са ликом
Кнеза Лазара и новчани износ.
На предлог Комисије за доделу награда „28.
Јун“, лицима која се награђују може се доделити и
друга врста награде у виду бесплатних карата за
базен и слично.
Члан 5.
Основне и средње школе са територије
Општине Владичин Хан дужне су да доставе списак
ученика, тимова, односно наставника или
професора који испуњавају услове за доделу
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награде „28. Јун „ сагласно члану 3. овог
Правилника.
Награду за ђака генерације може добити само
по један ученик из сваке основне и средње школе
са територије Општине Владичин Хан.
Списак ученика, тимова, односно наставника
или професора из става 1. овог члана доставља се
Комисији за доделу награда „28. Јун“.
Члан 6.
Комисију за доделу награда „28. Јун“ (у
даљем тексту Комисија), образује Општинско веће
Општине Владичин Хан
Комисија се састоји од 5 чланова, од којих је
један председник.
Мандат Комисије траје две године.
Члан 7.
Комисија ради у седницама.
Комисију сазива и њеним радом руководи
председник Комисије.
Комисија доноси одлуке већином од укупног
броја чланова.
Члан 8.
На основу достављених спискова основних и
средњих школа и предвиђених средстава за
награђивање, Комисија даје Предлог Одлуке о
додели награде „28. Јун“ сагласно одредбама овог
Правилника.
Предлог Одлуке из става 1. овог члана
садржи списак лица, односно тимова који се
награђују, основ по коме се награђују, као и предлог
висине новчаног износа где је као награда овим
Правилником
прописан
новчани
износ
и
образложење одлуке.
Предлог одлуке доставља се Општинском
већу Општине Владичин Хан које доноси коначну
одлуку о додели награде „28. Јун“.
Комисија је дужна да Општинском већу уз
предлог одлуке достави и трошковник потребних
средстава за награде.
Члан 9.
Средства за доделу награда додељују се из:
• буџета Општине,
• донације, и
• других извора
Члан 10.
Председник Општине, односно лице које он
овласти уручује награде на свечаности поводом
Видовдана - славе Општине Владичин Хан.
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Стручне и административно техничке
послове за потребе рада Комисије обавља
Општинска управа Општине Владичин Хан.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 09.06.2019. године, број: 06-75/7/19-I
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА,
Мирослав Ђорђевић,с.р.

ИСПРАВКА
У „Службеном гласнику града Врања“, број
8/19 од 09.априла 2019 године објављена је Одлука
о остваривању права на социјалну заштиту о чијем
се обезбеђењу стара општина Босилеград у којој се
поткрала техничка грешка па се даје
Исправка
На страни 763 и страни 764 Службеног
гласника у члану 40., 41. и 42. пише
Члан 40.
Право на стипендирање специјализаната могу остварити доктори медицине и стоматологије,
који имају пребивалиште на територији Општине,
који су обавили стаж у Дому здравља Босилеград,
положили стручни испит и који су добили волонтерску специјализацију која је дефицитарна у Дому
здравља Босилеград.
Члан 41.
За остваривање права на стипендирање
потребо је уз захтев приложити фотокопију личне
карте, доказ о дефицитрности специјализације у
Дому здравља Босилеград, доказ о обављенм стажу
у Дому здравља Босилеград, одобрење Министарства здравља о додели специјализације, потврда о
упису на факултет специјалистичких студија.
Члан 42.
Надокнада за стипендирање, као и сва друга
права и обавезе специјализаната биће регулисана
Правилником о стипендирању специјализаната кога
доноси Општинско веће.
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Право на стипендирање специјализаната могу остварити доктори медицине и стоматологије,
који имају пребивалиште на територији Општине,
који су обавили стаж, положили стручни испит и
који су добили волонтерску специјализацију.
Члан 41.
За остваривање права на стипендирање
потребо је уз захтев приложити фотокопију личне
карте, доказ о обављенм стажу, Решење Министарства здравља о одобрењу специјализације, Решење
Медицинског Факултета о упису на специјалистичке студије и Уверење Медицинског факултета о висини школарине и накнада за пружање услуга из
образовне делатности факултета.
Члан 42.
Сва друга питања, која се односе на остваривање права на стипендије специјализаната, биће
регулисана Правилником о стипендирању специјализаната кога доноси Општинско веће.
На стани 769 у члану 91. пише
Дaном ступaњa нa снaгу ове Одлуке престaје
дa вaжи Одлуке о остваривању права на социјалну
заштиту о чијем се обезбеђењу стара општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“ , бр. 4/18),
Одлука о допунама Одлуке о остваривању права на
социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара
општина Босилеград („Сл.гласник града Врања“ ,
бр. 13/18) и Исправака Одлуке о остваривању права
на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара
општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“ ,
бр. 17/18).
а треба
Дaном ступaњa нa снaгу ове Одлуке престaје
дa вaжи Одлуке о остваривању права на социјалну
заштиту о чијем се обезбеђењу стара општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“ , бр. 4/18),
Одлука о допунама Одлуке о остваривању права на
социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара
општина Босилеград („Сл.гласник града Врања“ ,
бр. 13/18) Исправака Одлуке о остваривању права
на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара
општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“ ,
бр. 17/18) и Одлука о измени Одлуке о остваривању
права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу
стара општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“ , бр. 26/18),
Скупштина општине
Босилеград

а треба
Члан 40.

Неважећа документа:
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–Удружење возача “Први такси” Врање, неважећа
такси дозвола бр 344-737/2016-06 Градска упава
Врање
–Димитријевић Валентина с нова Брезвица,
неважеће Сведочанство о завршеном шестом и
седмом разраду О.Ш. “Бора Станковић” Тибужде.
–Никола Ристић из Врања неважеће Сведочанство о
завршеном шестом, седмом и осмом разреду, и
уверење о обављеном стучном испиту у основном
образовању и васпитању, и Сведочанство о
завршеном основном образовању О,Ш. “Бранко
Радичевић” Врање.

Понедељак,10.јун.2019.године.

–Ивановић Васијије из Врања, неважећи чекови бр.
0000178742706,
0000178742714
издати
27.08.2018.године “Банка Интеса” ад Београд.
–Спасић Ана с Коћура, неважеће сведочанство о
завршеном петом разреду изадто 2016/2017 године
О.Ш. “Бора Станковић” Тибужде.
–Стоиљковић Негица с нова Брезвица, неважеће
јединствено Сведочанство издато 1993. године,
О.Ш. “Бора Станковић” Тибужде.
–Драган Цпасић из Врања неважећа Диплома за
самосталног предузетника, издата 1988 године,
Народни универзитет Врање
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