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ГОДИНА XXV
БРОЈ 16

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ВРАЊЕ
Петак,18.мај.2018.године.

Број -16 - Страна -715

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

ВЛАДИЧИН ХАН
315.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 4.
и чланa 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 –
Одлука УС и 54/11), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број: 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 41. став 1. тачка 32. и 138. Статута општине
Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града
Врања“,број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 12/14пречишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17 и 11/18),
Скупштина општине Владичин Хан на седници
одржаној дана 17.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Утврђује се да је мандат одборника Скупштине општине Владичин Хан престао пре истека
времена на које је изабран и то:
- Кристини Петровић, Др. медицине, из
Владичиног Хана, ул. Николе Тесле 38, са
Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује - подношењем оставке у форми оверене писане изјаве.

Члан 2.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине
Владичин Хан, садржан је у одредбама члана 46.
став 1. тачка 1. и став 4. и члан 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
број 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11), члана 32.
став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник
РС“ број: 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), члана 41. став 1. тачка
32. и 138. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 21/08 и 8/09 и
„Службени гласник Града Врања“,број 11/13, 5/17 и
14/17) и члана 128. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/14-пречишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17
и 11/18).
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке, а ставом 4. наведеног члана про-

716-Страна - Број -16-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

писано је да је о оставци коју је одборник поднео
између две седнице, скупштина дужна да одлучи на
првој наредној седници.
Сагласно члану 46. став 2. наведеног Закона,
када одборник подноси оставку између две седнице,
подноси је у форми оверене писане изјаве.
Како је Кристина Петровић, која је изабрана
за одборника Скупштине општине Владичин Хан са
Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује
поднела оставку у форми оверене писане изјаве, то
је, а на основу напред наведених одредби закона,
донета је одлука као у диспозитиву.
На основу члана 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима на одлуке Скупштине јединице
локалне самоуправе о престанку мандата одборника
допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке
Скупштине јединице локалне самоуправе.
Упутство о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕВЛАДИЧИН ХАН, дана
17.05.2018.годне, број: 06-73/1/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

Петак,18.мај.2018.године.

1. Александру
Трајковићу,
струковном
инжењеру информатике, из Владичиног
Хана, с. Прибој
- са Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује
Члан 2.
Мандат одборника Скупштине општине
Владичин Хан из члана 1. ове Одлуке почиње да
тече даном потврђивања мандата.
Члан 3.
Мандат одборника из члана 1. ове Одлуке
траје до истека мандата одборника којем је престао
мандат.
Члан 4.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.

316.
На основу члана 48. став 1.,5. и 6. и 56. став
1., 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07, 34/10 – Одлука УС и
54/2011), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
35.став 2., 41. став 1. тачка 32., и 138. Статута
општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 21/08 и 8/09 и „Службени гласник
Града Врања“,број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 9.,
10., 12. и 128. Пословника Скупштине општине
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“,
број 12/14-пречишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17 и
11/18), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној 17.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Потврђује се мандат одборника Скупштине
општине Владичин Хан који је изабран на изборима
одржаним дана 24.04.2016. године, и то:

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине
Владичин Хан садржан је у одредбама члана 48.
став 1.,5. и 6. и 56. став 1., 6. и 7. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/07,
34/10 – Одлука УС и 54/2011), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон), члана 35. став 2., 41. став 1. тачка 32., и
138. Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник Пчињског округа“, бр. 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“,број 11/13, 5/17 и
14/17) и члана 9., 10., 12. и 128. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник
Града Врања“, број 12/14-пречишћен текст, 22/15,
43/16, 17/17 и 11/18).
Чланом 48. став 1.,5. и 6. Закона о локалним
изборима, прописано је да када одборнику престане
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат, као и да
се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
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Чланом 56. став 1. и 6. Закона о локалним
изборима, прописано је да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да када
Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника у гласању поред
одборника могу учествовати и кандидати којима су
мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 7.
наведеног члана Закона прописано је да против
одлуке донете у вези са потврђивањем мандата
одборника може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе.
Како је одборнку Скупштине општине Владичин Хан изабраном са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује, због подношења оставке
престао мандат одборника пре истека времена на
које је изабран, те како је Изборна комисија издала
уверење Александру Трајковићу, а који је прихватио одборнички мандат и дао писмену сагласност да
прихвата мандат одборника, на основу извештаја
Верификационог одбора, у складу са напред наведеним одредбама Закона и по поступку предвиђеним Пословником Скупштине општине Владичин
Хан одлучено је о потврђивању мандата одборника,
а како је наведено у Одлуци.
Упутство о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕВЛАДИЧИН ХАН, дана
17.05.2018.годне, број: 06-73/2-2/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
317.
На основу члана 48. став 1.,5. и 6. и 56. став
1., 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07, 34/10 – Одлука УС и
54/2011), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
35.став 2., 41. став 1. тачка 32., и 138. Статута
општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 21/08 и 8/09 и „Службени гласник
Града Врања“,број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 9.,
10., 12. и 128. Пословника Скупштине општине
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“,
број 12/14-пречишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17 и
11/18), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној 17.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ

Број -16 - Страна -717

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Потврђује се мандат одборника Скупштине
општине Владичин Хан који је изабран на изборима
одржаним дана 24.04.2016. године, и то:
1.Милутину Стевановићу, пензионеру из
Владичиног Хана, с. Куново
-са Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује
Члан 2.
Мандат одборника Скупштине општине
Владичин Хан из члана 1. ове Одлуке почиње да
тече даном потврђивања мандата.
Члан 3.
Мандат одборника из члана 1. ове Одлуке
траје до истека мандата одборника којем је престао
мандат.
Члан 4.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине
Владичин Хан садржан је у одредбама члана 48.
став 1.,5. и 6. и 56. став 1., 6. и 7. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/07,
34/10 – Одлука УС и 54/2011), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон), члана 35. став 2., 41. став 1. тачка 32., и
138. Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник Пчињског округа“, бр. 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“,број 11/13, 5/17 и
14/17) и члана 9., 10., 12. и 128. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник
Града Врања“, број 12/14-пречишћен текст, 22/15,
43/16, 17/17 и 11/18).
Чланом 48. став 1.,5. и 6. Закона о локалним
изборима, прописано је да када одборнику престане
мандат пре истека времена на које је изабран, ман-
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дат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат, као и да
се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
Чланом 56. став 1. и 6. Закона о локалним
изборима, прописано је да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да када
Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника у гласању поред
одборника могу учествовати и кандидати којима су
мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 7.
наведеног члана Закона прописано је да против
одлуке донете у вези са потврђивањем мандата
одборника може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе.
Како је одборнку Скупштине општине Владичин Хан изабраном са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује, због подношења оставке
престао мандат одборника пре истека времена на
које је изабран, те како је Изборна комисија издала
уверење Милутину Стевановићу, а који је прихватио одборнички мандат и дао писмену сагласност да
прихвата мандат одборника, на основу извештаја
Верификационог одбора, у складу са напред наведеним одредбама Закона и по поступку предвиђеним Пословником Скупштине општине Владичин
Хан одлучено је о потврђивању мандата одборника,
а како је наведено у Одлуци.
Упутство о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕВЛАДИЧИН ХАН, дана
17.05.2018.годне, број: 06-73/3-2/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
318.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16- др. закон) и чл. 41. и 138. Статута Општине Владичин
Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број
21/08 и 8/09 и „Службени гласник града Врања“,
број 11/13, 5/17 и 14/17), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 17.05.2018
године, донела је

Петак,18.мај.2018.године.

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се: поступак прибављања ствари у јавној својини Општине Владичин
Хан (у даљем тексту: јавна својина Општине), располагање стварима у јавној својини Општине, надлежност и поступак за одобравање и признавање
трошкова изведених радова инвестиционог одржавања на закупљеној ствари, као и утврђивање зона и
почетног износа закупнина за пословни простор у
јавној својини Општине.
Ствари у јавној својини Општине чине
покретне и непокретне ствари, као и друга имовинска права, у складу са законом.
Члан 2.
Непокретности на које се односе одредбе ове
Одлуке су:
- службене зграде и пословне просторије (зграде,
делови зграда и просторије, које су изграђене у јавној својини Општине, купљене и на други начин
прибављене у јавну својину Општине);
- стамбене зграде, станови, гараже и пословни простор у стамбеним зградама, који су изградњом, куповином или на други начин прибављени у јавну
својину Општине;
- земљиште које се прибавља у јавну својину
Општине, за потребе које не подлежу јавном интересу предвиђеном Законом о експропријацији.
Члан 3.
Под прибављањем ствари у јавну својину
Општине, у смислу ове Одлуке, подразумева се
прибављање ствари по тржишној вредности, као и
размена, изградња и прибављање непокретности
бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или
једнострана изјава воље).
Право коришћења ствари у јавној својини
Општине, у смислу ове Одлуке, обухвата право
држања ствари, коришћење исте у складу са природом и наменом ствари, давање у закуп и управљање
истом.
Под управљањем стварима у јавној својини
Општине, у смислу ове Одлуке, подразумева се
одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и
извршавање законских и других обавеза у вези са
тим стварима.
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Под располагањем стварима у јавној својини
Општине, у смислу ове Одлуке, подразумева се :
1. давање ствари на коришћење;
2. давање ствари у закуп;
3. пренос права јавне својине на другог носиоца
јавне својине, са накнадом или без накнаде, укључујући и размену;
4. отуђење ствари;
5.заснивање хипотеке на непокретностима;
6. улагање у капитал;
7. залагање покретне ствари и
8. друга имовинска права у складу са Законом и
подзаконским актима.
Под отуђењем непокретности, подразумева се
и одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим у случају када рушење наложи надлежни орган,
због тога што објекат склон паду угрожава безбедност, односно када надлежни огран наложи рушење
објекта изграђеног супротно прописима о планирању и изградњи.
Располагање непокретностима из члана 2. ове
Одлуке врши се у складу са Законом о јавној својини (у даљем тексту: Закон), као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона.

Члан 6.
Припрему нацрта аката, нацрта уговора, као
и обављање стручних послова неопходних за спровођење ове Одлуке обавља Одељење за урбанизам,
имовинско правне,
комуналне и грађевинске
послове Општинске управе Владичин Хан (у даљем
тексту: Одељење).

Члан 4.
Носиоци права коришћења непокретности у
јавној својини Општине су: јавна предузећа, месне
заједнице, установе, друштва капитала, као и други
органи и организације чији је оснивач Општина
Владичин Хан, а који се сматрају корисницима непокретности у јавној својини Општине, у смислу
Закона.

Члан 8.
Одлуку о прибављању непокретности у јавну
својину Општине, односно о отуђењу непокретности из јавне својине Општине, доноси. Скупштина
општине Владичин Хан
Нацрт одлуке израђује Одељење, на основу
иницијативе Општинског већа.
Предлог одлуке из става 1. овог члана, са
елементима огласа за јавно надметање или прикупљање писмених понуда, утврђује Општинско веће,
које истовремено, уколико се отуђење спроводи
јавним надметањем, одређује и висину лицитационог корака.

Члан 5.
Прибављање непокретности у јавну својину
Општине, односно отуђење непокретности из јавне
својине Општине, врши се по тржишним условима у
поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, а изузетно и непосредном погодбом, и продајом испод тржишне цене, односно без
накнаде, под условима утврђеним Законом и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари
у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (у даљем тексту: Уредба).
Почетна цена прибављања, односно отуђења
непокретности у јавној својини Општине, утврђује
се на основу акта надлежног пореског органа,
лиценцираног проценитеља или другог надлежног
органа, којим је извршена процена тржишне
вредности непокретности.

Члан 7.
Поступке располагања непокретностима у
јавној својини спроводи Комисија за располагање
непокретностима у јавној својини Општине (у даљем тексту: Комисија), коју решењем формира
Скупштина општине Владичин Хан, на период од 4
године.
Комисија има пет чланова, и то: председника
и четири члана.
II ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ
ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Члан 9.
Након доношења Одлуке из члана
8.,Комисија ће објавити оглас за спровођење
поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за прибављање, односно отуђење непокретности из јавне својине Општине и спровести
поступак прибављања, односно отуђења непокретности из јавне својине Општине Владичин Хан.
Нацрт текста огласа за јавно надметање или
прикупљање писмених понуда израђује Одељење.
Члан 10.
Оглас за јавно надметање, односно прикупљење писмених понуда за прибављање непокретности у јавну својину Општине, садржи:
- назив органа за чије потребе се непокретност
прибавља у јавну својину (назив купца);
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- карактеристике непокретности која се прибавља у
јавну својину;
- ближе услове за прибављање непокретности у
јавну својину (у погледу рокова плаћања, дана
увођења у посед и сл.);
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у
поступку јавног надметања (у даљем тексту:
пријава), односно понуде за учествовање у поступку
прикупљања писмених понуда (у даљем тексту:
понуда), да уз пријаву, односно понуду достави
одговарајући
доказ
о праву својине на
непокретности која је предмет прибављања у јавну
својину и уписана у одговарајућу јавну књигу о
евиденцији непокретности и правима на њима и др.;
- обавезу власника непокретности која се нуди да
достави изјаву да на истој не постоје права трећих
лица, да није оптерећена теретима, да није под
спором, нити под забраном располагања, да није
предмет теретног или бестеретног правног посла,
нити уговора о доживотном издржавању и да не
постоје друге сметње за пренос права својине, као и
изјаву да уколико се утврди да на непокретности
која се нуди постоји било какав терет, продавац се
обавезује да га отклони о свом трошку, односно да
купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву
одговорност за евентуалне правне недостатке;
- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да уз
пријаву, односно понуду достави доказ да су
измирени сви трошкови коришћења непокретности
која се нуди (утрошена електрична енергија,
комуналије, порез на имовину и др.);
- критеријум за избор најповољнијег понуђача;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и
исправе које је потребно доставити уз пријаву,
односно понуду, у складу са овом уредбом;
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања,
односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене и
непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да
учествују у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, односно да ће исте
бити одбачене
- друге елементе битне за предмет прибављања
непокретности.

Члан 11.
Оглас за јавно надметање односно
прикупљање писмених понуда за отуђење
непокретности из јавне својине Општине садржи:
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- назив органа и корисника непокретности која се
отуђује из јавне својине који објављује оглас (назив
продавца);
- ближе податке о начину отуђења непокретности из
јавне својине (јавно надметање или прикупљање
писмених понуда);
- опис непокретности која се отуђује из јавне
својине;
- почетну цену по којој се непокретност отуђује из
јавне својине;
- рокове плаћања;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису
успели на јавном надметању, односно у поступку
прикупљања писмених понуда;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и
исправе које је потребно доставити уз пријаву,
односно понуду, у складу са овом уредбом;
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- место и време увида у документацију (акти о
власништву и измиреним трошковима коришћења
непокретности) у вези са непокретности која се
отуђује из јавне својине;
- обавештење да заинтересовани понуђачи могу да
разгледају непокретност, која је предмет јавне
продаје, све до дана одржавања јавне продаје;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања,
односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене,
односно непотпуне пријаве, односно понуде неће
моћи да учествују у поступку јавног надметања,
односно прикупљања понуда;
- обавештење да на усменом јавном надметању могу
учествовати само лица која су положила депозит.
- друге елементе битне за предмет отуђења.
Висина депозита може бити одређена у фиксном износу или процентуално у односу на почетну
цену по којој се непокретност отуђује из јавне
својине Општине.
Висина депозита утврђује се актом којим се
покреће поступак отуђења.
Учеснику који је успео на јавном надметању,
односно у поступку прикупљања писмених понуда,
депозит се не враћа, већ се урачунава у цену по којој се непокретност отуђује.
У поступку прикупљања писмених понуда, у
пријави се обавезно наводи износ који се нуди за
предметну непокретност.
Члан 12.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ради прибављања, односно отуђења непокретности у јавној својини
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Општине, спроводи Комисија из члана 7. ове Одлуке.
О току поступка јавног надметања, односно
отварања приспелих понуда Комисија води записник.
Записник из претходног става овог члана, са
предлогом за избор најповољнијег понуђача, Комисија доставља Одељењу, које израђује нацрт одлуке
о избору најповољнијег понуђача.
Члан 13.
Одлука о избору најповољнијег понуђача,
након спроведеног поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда за прибављање, односно отуђење непокретности из јавне својине
Општине, доноси Скупштина општине Владичин
Хан, на предлог Општинског већа.
Одлука из става 1. Овог члана доставља се
свим учесницима у поступку јавног надметања односно прикупљања писмених понуда у року од 5
дана од дана доношења одлуке.
Члан 14.
Уговор о прибављању непокретности у јавну
својину Општине односно о отуђењу непокретности
из јавне својине Општине, закључује Председник
општине или лице које он овласти, а након прибављеног мишљења Општинског правобранилаштва.
Нацрт уговора из става 1. овог члана, израђује Одељење.
Примерак закљученог уговора се доставља
Одељењу за финансије и привреду Општинске
управе општине Владичин Хан, као надлежном
органу, ради увођења непокретности у евиденцију
непокретности у јавној својини Општине Владичин
Хан, сходно одредбама Закона.
III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 15.
Прибављање непокретности у јавну својину
Општине и отуђење непокретности из јавне својине
Општине путем непосредне погодбе, као и отуђење
непокретности из јавне својине Општине испод
тржишне цене, односно без накнаде, врши се у случајевима и под условима предвиђеним Законом и
Уредбом.
Непокретности се могу прибавити у јавну
својину Општине непосредном погодбом, али не
изнад, од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности непокретности, ако у
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конкретном случају то представља једино могуће
решење, под којим се подразумева:
- случај када непокретност која се прибавља
у јавну својину Општине по својим
карактеристикама једина одговара потребама
власника, корисника, односно носиоца права
коришћења, с тим да предлог акта, односно
акт о оваквом располагању садржи
образложење разлога оправданости и
целисходности прибављања са аспекта
остварења интереса Општине и разлоге због
којих се прибављање не би могло
реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда;
- случај када се ради о међусобном
располагању између носилаца права јавне
својине;
- случај прибављања непокретности у јавну
својину Општине путем размене, ако је та
размена у интересу Општине, уз испуњење
свих услова из члана 30. Закона.
Непокретности у јавној својини Општине
могу се отуђити из јавне својине непосредном
погодбом, али не испод, од стране надлежног органа
процењене тржишне вредности непокретности, ако
у конкретном случају то представља једино могуће
решење, уз посебно образложење разлога
оправданости и целисходности отуђења и разлога
због којих се отуђење не би могло реализовати
јавним
надметањем,
односно
прикупљањем
писмених понуда.
Непокретности се могу отуђити из јавне
својине Општине, испод тржишне цене, односно без
накнаде, у складу са чланом 5. Уредбе.
Члан 16.
Одлуку о прибављању односно о отуђењу
непокретности из јавне својине Општине непосредном погодбом, доноси Скупштина општине Владичин Хан.
Одлука из става 1. овог члана, сходно Уредби, мора да садржи образложење разлога који
оправдавају сваки од наведених начина располагања
непокретностима у јавној својини Општине.
Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно отуђењу непокретности из јавне својине Општине путем непосредне погодбе, утврђује Општинско веће, а нацрт
одлуке израђује Одељење, на иницијативу Општинског већа.
Након доношења одлуке из става 1. овог члана, поступак спроводи Комисија из члана 7. ове
Одлуке.
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Након спровођења поступка, Комисија
доставља записник Одељењу, које припрема нацрт
одлуке.
Одлуку, по предлогу Општинског већа, доноси Скупштина општине.
Уговор о прибављању непокретности у јавну
својину Општине, односно о отуђењу непокретности из јавне својине Општине путем непосредне
погодбе, закључује Председник општине или лице
које он овласти, а након прибављеног мишљења
Општинског правобранилаштва.
Уговор из претходног става, закључује се у
року од најкасније 15 дана од дана давања мишљења Општинског правобранилаштва.
Уколико се уговор не закључи у предвиђеном року из претходног става, а разлог непотписивања не буде немогућност овере од стране надлежног органа, сматраће се да је најповољнији понуђач
одустао од закупа, а на закључење уговора биће
позван следећи најповољнији понуђач.
Учесник јавног надметања, односно учесник у
поступку прикупљања понуда који сматра да је непокретност прибављена односно отуђена супротно
одредбама Закона, подзаконских аката и ове одлуке,
те да му је на тај начин повређено право, може
поднети надлежном суду тужбу за поништај
уговора у року од 8 дана од сазнања за закључење
уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана
закључења уговора.
На поступак отуђења непокретности у јавној
својини Општине испод тржишне цене, односно без
накнаде, примењиваће се одредбе овог члана.
Члан 17.
Одредбе члана 13. ове Одлуке, којима се
утврђује обавеза прибављања мишљења Општинског правобранилаштва пре закључивања уговора,
сходно се примењују и у случајевима прибављања и
отуђења непокретности у јавној својини Општине
непосредном погодбом и отуђењем испод тржишне
цене, односно без накнаде.
IV ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ
Члан 18.
Поступак прибављања покретних ствари у
јавну својину Општине, односно отуђење покретних
ствари из јавне својине Општине, врши се у складу
са Законом о јавним набавкама, Законом о јавној
својини, подзаконским актима и Одлуком о располагању покретним стварима које су у јавној својини
Општине Владичин Хан.
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V ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ
Члан 19.
Непокретности у јавној својини Општине
дају се у закуп полазећи од прописане висине закупнине у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно и непосредном
погодбом, у случајевима предвиђеним Законом, Уредбом и овом Одлуком.
Оглас о давању непокретности у закуп садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се
даје у закуп у јавној својини (назив закуподавца);
- ближе податке о начину давања у закуп
непокретности у јавној својини (јавно надметање
или прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности у јавној својини која се даје у
закуп;
- услове под којима се непокретност у јавној
својини даје у закуп (рок трајања закупа и др.);
- обавезе закупца у вези са коришћењем
непокретности за одређену сврху и намену;
- време и место одржавања јавног надметања,
односно јавног отварања приспелих понуда;
- начин, место и време за достављање пријава за
учешће у поступку јавног надметања, односно
писмених понуда за учешће у поступку прикупљања
писмених понуда;
- време и место увида у документацију, односно
услове откупа исте;
- почетну, односно најнижу висину закупнине по
којој се непокретност у јавној својини може дати у
закуп;
- висину и начин полагања депозита, односно
висину и време трајања банкарске гаранције;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису
успели на јавном надметању, односно у поступку
прикупљања писмених понуда;
- назнаку да се у пријави, односно понуди из става
3. овог члана обавезно наводи број рачуна на који ће
се извршити повраћај депозита;
- датум и време разгледања непокретности која се
даје у закуп.
- друге елементе битне за предмет давања у закуп.
Пријава, односно понуда која се доставља
обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ
закупнине која се нуди, за физичка лица: име и
презиме, адресу, број личне карте, јединствени
матични број грађана, за предузетнике: име и
презиме предузетника, адресу, број личне карте,
јединствени број грађана, назив радње, матични
број, за правна лица: назив и седиште, копију
решења о упису правног лица у регистар код
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надлежног органа, као и пуномоћје за лице које
заступа подносиоца пријаве.
На оглас о давању у закуп непокретности не
могу да се подносе пријаве са варијантама, као и
пријаве од стране удружених понуђача, као ни заједничке пријаве.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне
пријаве, односно понуде, не могу учествовати у
поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене
пријаве, односно понуде се одбацују.
Висина депозита може бити одређена у фиксном износу или процентуално у односу на почетну
цену по којој се непокретност у јавној својини
Општине даје у закуп.
Висина депозита утврђује се актом којим се
покреће поступак давања у закуп.
Учеснику који је успео на јавном надметању,
односно у поступку прикупљања писмених
понуда, депозит се не враћа, већ се урачунава
у износ закупнине.
Члан 20.
Непокретности из члана 2. став 1. алинеја 1.
и 2. ове Одлуке могу се давати у закуп на одређено
време.
Исте непокретности се не могу давати у подзакуп.
Члан 21.
Одлуку о давању у закуп непокретности путем јавног надметања, или прикупљања писмених
понуда
и
временски
период
издавања
непокретности у закуп доноси Скупштина општине
Владичин Хан.
Одлука из претходног става треба да садржи
све обавезне елементе будућег огласа о спровођењу
поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, који су утврђени овом Одлуком и важећим подзаконским актима.
Предлог одлуке из става 1. овог члана, утврђује Општинско веће, које истовремено, уколико се
поступак издавања у закуп спроводи јавним надметањем, одређује и висину лицитационог корака.
Члан 22.
Поступак давања у закуп непокретности из
члана 2. став 1. алинеја 1. и 2. ове Одлуке спроводи
Комисија из члана 7. ове Одлуке.
О току поступка јавног надметања, односно
отварања приспелих понуда, Комисија води записник, који заједно са предлогом за избор најповољнијег понуђача доставља Одељењу у року од 5 дана
од дана јавног надметања, односно отварања при-
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спелих понуда, које утврђује предлог Одлуке о давању у закуп непокретности.
Административне и техничке послове за давање у закуп непокретности из члана 2. став 1. алинеја 1. и 2. ове Одлуке обавља Одељење.
Одлуку о давању у закуп непокретности доноси Скупштина општине.
Одлука из претходног става, доставља се
сваком учеснику у поступку у року од 5 дана од
дана њеног доношења.
Уговор о закупу непокретности са изабраним најповољнијим подносиоцем пријаве, односно
понуде, закључује Председник општине или лице
које он овласти.
Уговор о закупу непокретности закључује се
по прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва.
Уговор из претходног става, закључује се у
року од најкасније 15 дана од дана давања мишљења Општинског правобранилаштва.
Уколико се уговор не закључи у предвиђеном року из претходног става, а разлог непотписивања не буде немогућност овере од стране надлежног органа, сматраће се да је најповољнији понуђач
одустао од закупа, а на закључење уговора биће
позван следећи најповољнији понуђач.
Уговором се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
Учесник јавног надметања, односно учесник
у поступку прикупљања понуда који сматра да је
непокретност дата у закуп супротно одредбама Закона, подзаконских аката и ове одлуке, те да му је
на тај начин повређено право, може поднети
надлежном суду тужбу за поништај уговора у року
од 8 дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења
уговора.
На поступак давања у закуп непокретности у
јавној својини Општине, ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, у
случајевима и под условима предвиђеним Уредбом,
сходно се примењују одредбе овог члана.
Члан 23.
Одлуку о покретању поступка за давање у
закуп непокретности које су дате на коришћење
Одлуком Скупштине Општине Владичин Хан
носиоцима права коришћења из члана 4. ове Одлуке
доноси носилац права коришћења по прибављеној
сагласности Скупштине Општине Владичин Хан и
спроводи поступак издавања у закуп непокретности
у складу са Законом, Уредбом и овом Одлуком и по
поступку предвиђеним овом Одлуком.
Одлука о покретању поступка за давање у закуп носиоца права коришћења треба да садржи све
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обавезне елементе будућег огласа о спровођењу
поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, који су утврђени овом Одлуком и важећим подзаконским актима.
Поступак давања у закуп непокретности из
става 1. oвог члана спроводи Комисија, коју решењем формира надлежни орган носиоца права коришћења непокретности у јавној својини, за сваки
појединачни поступак давања у закуп.
Комисија има пет чланова, и то: председника
и четири члана.
О току поступка јавног надметања, односно
отварања приспелих понуда, Комисија води записник, који заједно са предлогом за избор најповољнијег понуђача доставља надлежном органу носиоца
права коришћења непокретности у јавној својини
који доноси Одлуку о давању у закуп непокретности.
Одлука из претходног става, доставља се
сваком учеснику у поступку у року од 5 дана од
дана њеног доношења.
Уговор о закупу непокретности са изабраним најповољнијим понуђачем, закључује законски
заступник носиоца права коришћења.
Уговор о закупу непокретности закључује се
по прибављаом мишљењу Општинског правобранилаштва.
Уговор из претходног става, закључује се у
року од најкасније 15 дана од дана давања мишљења Општинског правобранилаштва.
Уколико се уговор не закључи у предвиђеном року из претходног става, а разлог непотписивања не буде немогућност овере од стране надлежног органа, сматраће се да је најповољнији понуђач
одустао од закупа, а на закључење уговора биће
позван следећи најповољнији понуђач.
Уговором се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
Учесник јавног надметања, односно учесник
у поступку прикупљања понуда који сматра да је
непокретност дата у закуп супротно одредбама овог
закона, те да му је на тај начин повређено право,
може поднети надлежном суду тужбу за поништај
уговора у року од 8 дана од сазнања за закључење
уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана
закључења уговора.
На поступак давања у закуп непокретности у
јавној својини Општине, ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, у
случајевима и под условима предвиђеним Уредбом,
сходно се примењују одредбе овог члана.
Члан 24.
Корисник ствари у јавној својини који није
носилац права јавне својине у обавези је да носиоцу
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права јавне својине достави податке о спроведеном
поступку давања у закуп ствари у јавној својини, у
року од осам дана по окончању поступка.
Члан 25.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача
понуде исти износ закупнине, Комисија која спроводи поступак давања у закуп непокретности позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине,
да у року од три дана од дана пријема позива,
доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату
понуду, а које ће понуде комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из става 2. овог члана у
року од три дана не доставе нову понуду, односно
ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија која спроводи поступак
давања у закуп непокретности ће путем жреба
извршити избор најповољнијег понуђача.
Члан 26.
Уговор о закупу непокретности се закључује
у писменој форми, а обавезно садржи:
1. назначење уговорних страна;
2. назначење непокретности која је предмет
закупа;
3. назначење пословне делатности коју ће
закупац
обављати
у
закупљеној
непокретности;
4. одредбе о коришћењу заједничких уређаја и
просторија у згради;
5. период на који се уговор закључује;
6. износ закупнине, рок за плаћање закупнине и
начин њеног усклађивања;
7. одредбу да закупац не сме предметну
непокретност издати у подзакуп;
8. одредбе о престанку закупа;
9. друге елементе који произилазе из уговорног
односа, а у складу са Законом о
облигационим односима.
До закључења уговора, лице коме се непокретност издаје у закуп дужно је да достави ради
обезбеђења плаћања закупнине за непокретност
банкарску гаранцију пословне банке (без приговора,
наплативу на први позив и безусловну), уз обавезну
клаузулу о укључењу ревалоризације у гаранцију са
роком важења док траје период закупа, у износу
висине једногодишњег закупа.
Општина или носилац права коришћења
непокретности у јавној својини као повериоци ће у
случају кашњења у уплати било које рате активира-

Петак,18.мај.2018.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ти банкарску гаранцију за дуговани износ закупнине.
Члан 27.
Непокретности у јавној својини могу се
изузетно дати у закуп и ван поступка јавног
надметања, односно прикупљања писмених понуда,
у случајевима:
- када закуп траже амбасаде страних држава
у Републици Србији, као и трговинска и
војна представништва и друге организације
при
дипломатско-конзуларним
представништвима у Републици Србији, под
условом
реципроцитета,
међународне
организације за помоћ и сарадњу са земљама
Европске уније, међународне хуманитарне
организације у циљу обезбеђења услова за
смештај и рад у Републици Србији, као и
домаће
хуманитарне
организације,
политичке странке, организације и удружења
грађана из области здравства, културе, науке,
просвете, спорта, социјалне и дечије
заштите, под условом да тај простор не
користе за остваривање прихода, агенције,
дирекције и друге службе и организације
чији је оснивач носилац права јавне својине,
а за које оснивачким актом није утврђена
обавеза тих носилаца да им обезбеде
пословни простор за рад;
- када закупац престане да обавља своју
делатност, услед тешке болести, одласка у
пензију или смрти, а доделу у закуп тражи
брачни друг, дете или родитељ закупца
(чланови породичног домаћинства), под
условом да настави са обављањем исте
делатности;
када
закупац-правно
лице
тражи
одређивање за закупца друго правно лице
чији је оснивач или када закупац-правно
лице тражи одређивање за закупца друго
правно лице, а оба правна лица имају истог
оснивача, односно када је код закупцаправног лица дошло до одређених статусних
промена;
- када закупац-физичко лице тражи
одређивање за закупца правно лице чији је
оснивач или када оснивач правног лица, због
брисања истог из регистра надлежног органа,
тражи да буде одређен за закупца, као
физичко лице;
- када закупац који је уредно измиривао
обавезу
плаћања
закупнине,
тражи
продужење уговора о закупу, закљученог на
одређено време, најраније три месеца, а
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најкасније месец дана пре истека уговора о
закупу;
- када се непокретност даје у закуп за
потребе одржавања спортских, културних,
сајамских, научних и других сличних
потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;
- када се непокретност не изда у закуп ни
после спроведена четири и више поступка
јавног оглашавања, али не испод 60% од
тржишне
висине
закупнине
за
ту
непокретност, чији износ умањења утврђује
надележни орган носиоца права јавне својине
према кретању висине закупнина на
тржишту, с тим што у том случају рок
трајања закупа не може бити дужи од три
године;
- када давање у закуп тражи физичко лице
којем
је
та
непокретност
одузета
национализацијом,
односно
његови
наследници, под условом да је покренут
поступак за враћање одузете имовине пред
надлежним органом;
- када један од закупаца исте непокретности
тражи престанак закуподавног односа, а
други закупац тражи закључење уговора о
закупу, као једини закупац;
- када закупац-правно лице затражи
одређивање за закупца непокретности друго
правно лице, под условом да оно измири
целокупан дуг закупца настао услед
неплаћања закупнине и трошкова коришћења
закупљене непокретности, а уколико тај дуг
није могуће намирити на други начин;
- када је то потребно ради боље организације
и ефикасности рада носиоца права јавне
својине, односно корисника ствари у јавној
својини, као и посебних служби и
организација чији су они оснивачи;
- када закључење уговора о закупу гараже
тражи власник стана или закупац стана, где
је гаража саставни део стана и са станом
чини једну целину, односно има вертикалну
комуникацију са станом;
- када се непокретност која је у јавној
својини, односно која ће до дана
примопредаје бити стечена у јавну својину,
даје у закуп у циљу реализације
инвестиционог пројекта којим се у року од
највише три године од дана стицања права
закупа отпочне индустријска производња и
обезбеди, уз обавезу одржавања броја
запослених у периоду од пет година након
достизања пуне запослености:
(1) најмање 1.000 нових радних места на
неодређено
време
повезаних
са
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инвестиционим пројектом у јединицама
локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у прву групу;
(2) најмање 350 нових радних места на
неодређено
време
повезаних
са
инвестиционим пројектом у јединицама
локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у другу или трећу
групу;
(3) најмање 100 нових радних места на
неодређено
време
повезаних
са
инвестиционим пројектом у јединицама
локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у четврту групу,
укључујући и девастирана подручја;
- када давање у закуп непокретности у
јавној својини тражи удружење које
остварује сарадњу са министарством
надлежним за послове одбране у
областима од значаја за одбрану или које
негује традиције ослободилачких ратова
Србије на основу Уредбе о критеријумима
и поступку доделе средстава за учешће у
финансирању програма рада удружења
грађана који се заснивају на активностима
од значаја за одбрану ("Службени гласник
РС", бр. 100/08, 3/14 и 37/15).
Одлуку о давању у закуп непокретности из
става 1. овог члана доноси Скупштина општине, по
предлогу Општинског већа, а по претходно
образложеном предлогу Комисије која спроводи
поступак давања у закуп.
VI ЗАКУПНИНА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 28.
Почетни износ закупнине за непокретности
из члана 2. ове Одлуке се утврђује у месечном износу по м2, према локацији на којој се пословни простор налази или у укупном износу закупнине уколико се непокретности издају заједно са покретним
стварима.
Члан 29.
Ради утврђивање почетне цене закупа, а
имајући у виду делове насеља и локације на којој се
непокретности налазе утврђују се три зоне и то:
- Прва зона обухвата улице: Никола Тесла,
Моше
Пијаде
(до
Циглане),
Антонија
Аксентијевића, Бранка Радичевића, Светосавска,
Војводе Синђелића, Београдска, Немањина, Ратка
Павловића, Владика Пајсија, 7. Јула, Слободана
Пенезића, Боре Станковића, Вука Караџића,
Предрага Митића и Зелена Пијаца.

Петак,18.мај.2018.године.

- Друга зона обухвата остале улице у КО
Владичин Хан.
- Трећа зона обухвата сва остала насеља и
месне заједнице на територији општине Владичин
Хан које нису обухваћене првом и другом зоном.
Члан 30.
Почетни износ закупнине за непокретности
одређује се према тржишној висини закупнине која
је одређена актом јединице локалне самоуправе.
У случају да није донет општи акт јединице
локалне самоуправе из става 1. овог члана, процену
тржишне висине закупнине утврдиће надлежни
порески орган, лиценцирани проценитељ, односно
вештак.
Члан 31.
Закупнина за непокретност плаћа се до 5-ог у
месецу за претходни месец.
Цена закупа ће се месечно ревалоризовати
применом месечног индекса потрошачких цена,
када он достигне кумулативно ниво од 5% и више,
према подацима Републичког завода за статистику
који се објављују у ''Службеном гласнику РС''.
У закупнину није урачунат порез на приход
од непокретности, као ни други трошкови које плаћа закупац (струја, вода, грејање, изношење смећа и
друге накнаде).
Члан 32.
Закупац не може вршити адаптацију
пословног простора без претходне сагласности
закуподавца.
Сви
трошкови
адаптације
закупљене
непокретности извршене у складу са ставом 1. овог
члана падају на терет закупца.
Члан 33
Закуподавац може по захтеву закупца
одобрити извођење радова који имају карактер
инвестиционог одржавања закупљене непокретности, према уобичајеним стандардима и важећим
прописима у области грађевинарства.
Извештај о постојећем стању непокретности,
са описом, предмером и предрачуном планираних
радова, израђује овлашћени судски вештак
одговарајуће
струке,
односно
овлашћена
организација, са којим закуподавац закључује
уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове
израде ове документације сноси закупац.
Закупац је у обавези да се током извођења
радова одобрених од стране закуподавца, у
поступку описаном у ставу 2. овог члана, придржава
одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у
случају одступања од одобрених радова на
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инвестиционом одржавању пословног простора у
сваком појединачном случају од закуподавца тражи
одобрење за то одступање.
Радови на инвестиционом одржавању
извршени супротно ставу 3. овог члана, као и
радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту
врсту радова, неће се признати закупцу.
Закупац који је уз сагласност закуподавца у
инвестиционо одржавање у пословни простор, у
смислу овог члана, уложио сопствена средства, има
право на умањење закупнине у износу од највише
50% од месечне закупнине, за период који одговара
висини уложених средстава, без могућности
признавања својинских права на пословном
простору по основу улагања средстава.
Изузетно од става 6. овог члана, а на основу
посебно образложене одлуке надлежног органа
носиоца права јавне својине, износ закупнине може
бити умањен и за већи проценат.
Укупни износ умањења закупнине из ст. 6. и
7. овог члана не може бити већи од укупног износа
средстава која је закупац уложио приликом
инвестиционог одржавања пословног простора.
Закупац може бити ослобођен плаћања
закупнине током периода извођења радова који
имају
карактер
инвестиционог
одржавања
закупљеног пословног простора за период док трају
радови, а најдуже шест месеци, на основу посебно
образложене одлуке надлежног органа носиоца
права јавне својине.
Одлуку о одобравању извођења радова који
имају
карактер
инвестиционог
одржавања
закупљене непокретности доноси Скупштина
општине, на предлог Општинског већа.
Члан 34.
Након извођења радова уз сагласност
закуподавца на начин и у поступку описаном у овом
члану, у року од 30 дана од дана завршетка радова,
закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев
за признавање трошкова инвестиционог одржавања
непокретности, уз који се као доказ достављају
рачуни, с тим да износ уложених средстава мора
бити верификован од стране овлашћеног вештака,
односно организације, која ће проценити вредност,
квалитет и стандард изведених радова и укупног
стања непокретности, у односу на извештај о
постојећем стању, опис, предмер и предрачун
планираних
радова
одобрених
од
стране
закуподавца.
Захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања подноси се Општинском већу.
Коначну одлуку о признавању трошкова
инвестиционог одржавања непокретности, са утврђеним процентом умањења месечне закупнине, по
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предлогу Општинског већа доноси Скупштина
општине.
На основу одлуке из претходног става овог
члана, Председник општине или лице које он овласти закључује анекс уговора о закупу са закупцем
непокретности.
Члан 35.
Уколико је закуподавац носилац права коришћења из члана 4. ове Одлуке захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања подноси
се надлежном органу носиоца права коришћења.
Коначну одлуку о признавању трошкова
инвестиционог одржавања непокретности, са утврђеним процентом умањења месечне закупнине, по
предлогу надлежног органа носиоца права коришћења доноси Скупштина општине.
На основу одлуке из претходног става овог
члана, законски заступник носиоца права коришћења закључује анекс уговора о закупу са закупцем
непокретности.
Члан 36.
Све трошкове текућег одржавања закупљене
непокретности сноси закупац и исти се не урачунавају у износ закупнине.
Закупац нема право стицања права својине,
односно сусвојине на непокретности по основу адаптације и инвестиционог одржавања непокретности.
Члан 37.
Финансијско-књиговодствене послове у
погледу плаћања закупа и финансијских обавеза
закупца обавља Одељењу за финансије и привреду
Општинске управе Општине Владичин Хан, односно финансијска служба носиоца права коришћења.
Члан 38.
На давање у закуп покретних ствари у јавној
својини сходно се примењују одредбе ове Одлуке
које се односе на давање у закуп непокретности.
Покретне ствари у јавној својини могу се
дати у закуп, полазећи од тржишне висине
закупнине коју утврђује надлежни порески орган,
лиценцирани проценитељ, односно вештак.
VII НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Члан 39.
Оглас за јавно надметање, односно за
достављање писмених понуда, који је предмет ове
Одлуке, објављује се у дневном листу који се дис-
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трибуира на територији целе Републике Србије и на
званичној интернет презентацији општине.
Ако
поступак
издавања
у
закуп
непокретности спроводи носилац права коришћења
непокретности у јавној својини, оглас за јавно надметање, односно за достављање писмених понуда,
објављује се и на Огласној табли носиоца права
коришћења.
Члан 40.
Рок за подношење пријава за јавно надметање, односно достављање писмених понуда не може
бити краћи од 15 дана од дана јавног оглашавања у
дневном листу који се дистрибуира на територији
целе Републике Србије.
Пријава, односно понуда, подноси се Комисији у затвореној коверти, са јасном назнаком на
коју се непокретност односи.
На полеђини коверте наводи се назив
подносиоца пријаве, односно понуде, са адресом и
контакт телефоном.
Пријава, односно
понуда, поднета у
отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се
непокретност односи, сматраће се неуредном,
односно непотпуном и као таква ће бити одбачена.
Неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде, се одбацују, а подносиоци истих не
могу учествовати у поступку јавног надметања, односно отварања понуда.
Пријава, односно понуда, је неблаговремена
ако је поднета по истеку рока означеног у огласу.
Пријава, односно понуда, се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако
нису приложене све тражене исправе, односно ако
не садржи све податке и доказе предвиђене огласом
или су подаци дати супротно огласу.
Члан 41.
Поступак јавног надметања почиње тако
што Комисија прво проверава идентитет подносилаца уредних пријава, односно понуда, или њихових
овлашћених заступника, утврђује ко је све од подносилаца пријава, односно понуда, стекао статус
учесника, те утврђује листу учесника јавног надметања, односно отварања понуда.
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи непокретност која је предмет јавног надметања, почетни износ, као и лицитациони корак.
Потом, председник Комисије пита да ли има
заинтересованих учесника за непокретност која је
предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ.
Председник Комисије пита учеснике јавног
надметања да ли неко нуди већи износ. Поступак се
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понавља све док има учесника јавног надметања
који нуде већи износ.
Када на трећи позив председника Комисије
нико од присутних учесника не понуди већи износ
од последње дате понуде, Комисија записнички
констатује која је најповољнија понуда и председник Комисије потом објављује да је надметање за
предметну непокретност завршено.
Председник Комисије ће објавити да је јавно
надметање завршено за предметну непокретност и
када, после његовог трећег позива на надметање,
нико од присутних учесника не понуди ни почетни
износ.
По објављивању завршетка јавног надметања
не могу се поднети накнадне понуде.
Одредбе овог члана сходно се примењују и
на поступак отварања понуда.
Члан 42.
О току поступка јавног надметања, односно
отварања понуда, Комисија води записник у који се
обавезно уносе следећи подаци:
1. дан и час отпочињања јавног надметања,
односно отварања понуда;
2. састав Комисије;
3. број пријављених учесника и њихови подаци;
4. почетни износ закупнине - за сваку предметну непокретност посебно;
5. листа учесника - са понуђеним износом закупнине;
6. време завршетка поступка јавног надметања, односно отварања понуда;
7. остали подаци од значаја за рад Комисије и
ток поступка јавног надметања, односно
отварања понуда;
8. констатација о најповољнијем понуђачу;
9. други подаци у вези са поступком.
Записник потписују председник и писутни
чланови Комисије.
Члан 43.
Поступак јавног надметања ће се спровести и
у случају да пристигне најмање једна благовремена
и потпуна пријава на основу које се подносилац
региструје и проглашава купцем, закупцем односно
понуђачем, ако прихвати почетну цену по којој се
непокретност отуђује,односно даје у закуп с тим да
уколико не прихвати почетну цену, губи право на
враћање депозита.
Учесник који понуди најповољнији износ
потписује изјаву о висини понуђене цене. Уколико
не закључи уговор, односно не уплати уговорену
цену у предвиђеном року, губи право на повраћај
депозита.
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Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, који нису изабрани за најповољнијег понуђача, имају право на
повраћај депозита у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања или отварања понуда.
Уплаћени депозит се враћа у номиналном
износу, без права на камату.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Поступак отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној
својини општине Владичин Хан регулисан је посебном одлуком, у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Поступак давања у закуп и откупа станова у
јавној својини Општине регулисаће се посебном
одлуком, у складу са Законом о становању и одржавању зграда.
Члан 45.
За све што није регулисано овом Одлуком,
примењиваће се одредбе Закона и Уредбе.
Члан 46.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о прибављању и располагању
стварима у јавној својини Општине Владичин Хан
(„Службени гласник града Врања“, број 4/17 и
32/17),
Члан 47.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕВЛАДИЧИН ХАН, дана
17.05.2018.годне, број: 06-73/4/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
319.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16- др. закон) и чл. 41. и 138. Статута Општине Владичин
Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број
21/08 и 8/09 и „Службени гласник града Врања“,
број 11/13, 5/17 и 14/17), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
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О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О РАСПОЛАГАЊУ ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА
КОЈЕ СУ ЈАВНА СВОЈИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1
У Одлуци о располагању покретним стварима које су јавна својина Општине Владичин Хан
(„Службени гласник града Врања“, број 24/14), члан
6. мења се и гласи:
„Општинско веће доноси одлуку о формирању Комисије која спроводи поступак располагања
покретним стварима.
Начин рада Комисије из претходног става
ближе се уређује Законом и подзаконским актима
које регулишу ову област“
Члан 2
После члана 8. додаје се члан 8а који гласи:
„За све што није регулисано овом Одлуком,
примењиваће се одредбе Закона и подзаконских
аката“.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕВЛАДИЧИН ХАН, дана
17.05.2018.годне, број: 06-73/5/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
320.
На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,
број 111/209, 92/2011 и 93/2012) и члана 9. Одлуке о
организацији и функционисању система заштите и
спасавања и цивилне заштите на
територији
општине Владичин Хан,(„ Службени гласник Града
Врања“ број13/18) , члана 41. став 1. тачка 7. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и
8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/13,
5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника Скупштине
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, број 12/14 – пречишћен текст, 22/15, 43/16,
17/17 и 11/18), Скупштина општине Владичин Хан,
на седници одржаној дана 17.05.2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И
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СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН

рији општине Владичин Хан у даљем тексту : оспособљена правна лица.

Члан 1.
Овом одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лица оспособљена за спровођење мера и задатака заштите и спасавања на терито-

Члан 2.
Оспособљена правна лица у смислу члана 1.
Ове Одлуке су:

Ред.
број

Пун назив прав- Седиште
ног лица
адреса

и делатност

1.

ЈП за
Владике
водоснабдевање Пајсија 17
и канализацију Владичин Хан
„Водовод“
Владичин Хан

2.

ЈП за Комунално
уређење
Владичин Хан

Владике Пајси- Комунално уређење
ја 17
Владичин Хан

3.

Дом здравља
Владичин Хан

Николе Тесле Здравствена заштита ста- Права медицинска помоћ и здравствено
29
новништва
збрињавање повређених
Владичин Хан

4.

Црвени крст
Владичин Хан

Боре Станко- Остала непоменута соц. Збрињавање угроженог становништва и
вића 3
Заштита без смештаја у пружање помоћи
Владичин Хан
оквиру сектора о, здравствена и социјална заштита

5.

Центар за соци- Градимира
јални рад Вла- Михајловића
дичин Хан
1А
Владичин Хан

Снабдевање водом

Заштита од штетног дејства атмосферских вода и обезбеђење грађана здравом
пијаћом водом.Заштита од рушења и
спасавање из рушевина, склањање и
урбанистичке мере заштите.
Заштита од штетног дејства воде у
општинском делу насеља иа асинација
терена.Заштите од рушења и спасавање
из рушевина, склањање и урбанистичке
мере заштите.

Остали социјални рад у Збрињавање угроженог становништва
установама без смештаја

Члан 3.
Активирање оспособљених правних лица од
значаја за заштиту и спасавање наређује Председник општине на предлог општинског Штаба за ванредне ситуације.
Члан 4.
За спровођење припрема и ангажовање у
извршавању мера и задатака цивилне заштите
Општинско веће Уговором обезбеђује накнаду
стварних трошкова.
Члан 5.
Оспособљена правна лица дужна су да
плански у складу са својом делатношћу прилагоде
своје капацитете и организују се за извршавање мера и задатака цивилне заштите.
Члан 6.

Задатак – мера цивилне заштите

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕВЛАДИЧИН ХАН, дана
17.05.2018.годне, број: 06-73/6/18-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
Општинско веће општине Владичин Хан, седнициа одржана дана 16.05.2018 .године
321.
На основу чл. 15. став. 1. тачка 14. чл. 98
Закона о ванредним ситуацијама („ Службени гласни РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 68.
Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 21/2008 и 8/2009 и
„Службени гласник Града Врања“, бр. 11/2013,
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5/2017, 14/2017), Одлуке о организацији и функционисању система заштите и спасавања и цивилне
заштите на територији општине Владичин Хан
(“Службени гласник Града Врања“ бр. 13/18), члана
30, Одлуке Општинском већу општине Владичин
Хан („ Службени гласник Пчињског округа“, бр.
23/2008), и члана 51. Пословника Општинског већа
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, бр 40/13), Општинско веће општине Владичин Хан на седници одржаној дана 16.05.2018
.године, донело је:
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се формирање, организација, опремање, оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите опште намене на
територији општине Владичин Хан.
Члан 2.
Јединице цивилне заштите опште намене се
образују као привремени састави од добровољаца и
радно способног становништва, као и запослених за
извршавање једноставнијих послова заштите и спасавања и то нарочито: локализовање и гашење мањих пожара и шумских пожара, учешће у заштити
од поплава и збрињавања угроженог становништва,
указивање прве помоћи, одржавање реда, помоћ у
санцији терена и обављању других послова и активности по процени Општинског Штаба за ванредне
ситуације.
Члан 3.
На територији Општине Владичин Хан образују се две јединице цивилне заштите опште намене,
састављене од два вода са 66 обавезника цивилне
заштите и то:
I Вод за заштиту и спасавање :
1.одељење за заштиту и спасавање
Мобилизацијско место: Владичин Хан, МЗ
Влад.Хан – 1 и 2
Плато испред ЈП за комунално уређење.
2. одељење за заштиту и спасавање
Мобилизацијско место: Владичин Хан, МЗ
Влад.Хан-3- Дом
Омладине.
3.одељење за заштиту и спасавање
Мобилизацијско место: Владичин Хан, МЗ
Прекодолце код школе.
Време мобилизације М+6 часова.
II Вод за заштиту и спасавање
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1. Одељење за заштиту и спасавање
Мобилизацијско место: Владичин Хан, МЗ
Стубал код школе.
Време мобилизације М+6 часова.
2. Одељење за заштиту и спасавање.
Мобилизацијско место: Владичин Хан, МЗ
Сува Морава код школе.
Време мобилизације М+6 часова.
3. Одељење за заштиту и спасавање.
Мобилизацијско место: Владичин Хан, МЗ
Џеп код школе.
Време мобилизације М+6 часова.
Члан 4.
Основни критеријум за утврђивање врсте,
величине и броја јединица је степен угрожености
територије општине Владичин Хан од елементарних и нпогода и других несрећа.
Члан 5.
Попуна јединица опште намене вршиће се
преко Центра Министарства одбране, општинска
канцеларија Владичин Хан, на територијалном и
радном принципу обвезницима цивилне заштите и
то: од здравствено способни мушкарци и жене, старости од 16-60 година (мушкарци), односно 16-55
година (жене) у складу са Законом, на основу критеријума и начину утврђивања задравствено способних лица утврђеном у дому здравља .
Члан 6.
Након формирања јединица цивилне заштите
опште намене из члана 3. ове Одлуке извршити
отпремање и обуку истих са одговарајућом опремом
која је неопходна за њихову личну зашититу и за
спровођење мера и извршење задатака цивилне
заштите општине Владичин Хан у року од 90 дана
од дана доношења ове Одлуке.
Припремање, опремање и обуку извршити из
средстава буџета општине Владичин Хан предвиђених за финансирање система заштите и спасавања.
Члан 7.
Начин задужења, употребе, замене и раздуживања униформе јединица цивилне заштите опште
намене уређен је Правилником о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите („Службени гласник РС „ бр. 13/2013).
Члан 8.
Приликом извршавања задатака заштите и
спасавања припадници јединица цивилне заштите
опште намене имају права на здравствено осигурање и накнаде прописане Законом . У извршавању
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задатака заштите и спасавања на припаднике јединице цивилне заштите опште намене примењује се
општи прописи о безбедности и заштите на раду,
као и посебне мере за обезбеђење заштите и здравља у складу са Законом.
Члан 9.
Сва права и обавезе између припадника јединица цивилне заштите опште намене општине Владичин Хан регулисаће се Уговорм.
Члан 10.
Организацију, спровођење и наређење мобилизације
јединице
цивилне
заштите
опште намене је у надлежности општинског Штаба
за ванредне ситуације .
Члан 11.
Обједињавање , координацију и руковођење
снагама заштите и спасавања јединица цивилне
заштите опште намене у спровођењу мера заштита и
спасавања на територији општине Владичин Хан
спроводи општински Штаб за ванредне ситуације.
Члан 12.
Употреба јединица цивилне заштите опште
намене врши се у складу са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Члан 13.
Јединице цивилне заштите опште намене
могу се ангажовати у свим насиљима на територији
општине Владичин Хан на предлог Општинског
Штаба за ванредне ситуације.
Члан 14.
Организација превоза, смештаја и исхране
припадника јединице цивилне заштите опште намене спроводи Општински Штаб за ванредне ситуације.
Члан 15.
Приликом извршавања задатака заштите и
спасавања припадници јединица цивилне заштите
опште намене и члана 2. ове Одлуке носе униформу
са ознаком цивилне заштите.
Члан 16.
Јединицам цивилне заштите опште намене из
члана 2. ове Одлуке руководе командири одељења
и водова.
Члан 17.
Евиденцију о припадницима, средствима и
опреми јединице цивилне заштите опште намене
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лице задужено за административно техничке послове Штаба за ванредне ситуације.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН, дана 15.05.20108.године, број: 06-72/9/18-III
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Владимир Костић,с.р.
322.
На основу члана 20. Тачка 32 („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14-др.
Закон и 101/16-др закон), члана 68. Статута
Општине Владичин Хан( „Службени гласник
Пчињског округа“,
број 21/2008 и 8/2009 и
„Службени гласник Града Врања“, број 11/2013,
5/2017,14/2017), члана 30. Одлуке о Општинском
већу Општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“, број 23/2008), и члана 13 и члана
51. Пословника Општинског већа Општине
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“
број 40/13) Писма о намери Општине Владичин Хан
за_ сарадњи са Министарством финансија –
Сектором за уговарање и финансирање програма из
средстава
Европске
уније
(ЦФЦУ)
на
имплементацији пројекта
„Техничка помоћ за
унапређење животних и стамбених услова ромске
популације у неформалним насељима“ број 48-0000206/2014-28 од 23.01.2018. године, Општинско
веће Општине Владичин Хан на седници одржаној
дана 16.05.2018. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
O ФОРМИРАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ РОМА OПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1. Сврха
Формира се Мобилни тим за социјалну
инклузију Рома ( у даљем тексту: Мобилни тим)
каостручно тело општинског већа општине Владичин Хан, у оквиру активности предвиђених пројектом „Техничка помоћ за унапређење животних и
стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ ( у даљем тексту: Пројекат)који реализује Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) у оквиру ИПА 2013 (Еуро-
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пеАид/135640/ИХ/СЕР/РС),а у сарадњи са корисницима пројекта, Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларијом за људска и мањинска права(у даљем тексту: Пројекат).
Мобилни тим се формира за потребе
реализације мера и активности дефинисаних
Оперативним планом Мобилног тима за период јун
– децембар 2018.године, Оперативним планом
Мобилног тима до 2025.годину, као и активности
предвиђених Пројектом „ Техничка помоћ
унапређењу животних и стамбених услова ромске
популације у неформалним насељима“.
Члан 2.
Положај Мобилног тима
Образује се Мобилни тим за социјалну
инклузију Рома као стручно тело општинског већа
Општине Владичин Хан.
Члан 3.
Задаци Мобилног тима
Задаци Мобилног тима за социјалну
инклузију Рома су да:
• Учествује у изради Локалног акционог плана
за социјално укључивање Рома ( у случају да
је планирана његова израда)
• Учествује у прикупљању података за потребе
израде Оперативног плана Мобилног тима.
• Изради до 31. маја 2018. године
шестомесечни Оперативни план Мобилног
тима за период јун – децембар 2018.године.
у складу са методологијом предложеној од
стране Пројекта и реализује активности у
складу са усвојеним Оперативним планом.
• Изради до 30. новембра 2018. године
годишњи Оперативни план Мобилног тима
за 2019.годину са финансијском проценом
трошкова за његову имплементацију по
методологији предложеној од стране
Пројекта и поднесе га општинском већу
Општине Владичин Хан на усвајање и
реализује активности у складу са усвојеним
Оперативним планом.
• Реализује редовне посете ромским насељима
у циљу информисања о правима која је
могуће
остварити
пред
надлежним
институцијама.
• Редовно размењује информације од значаја за
унапређење положаја ромске популације, у
складу са Законом о заштити података о
личности.
• Испитује потребе ромске заједнице у
општини Владичин
Хан, посебно у
областима
образовања,
становања,

•

•

•
•
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здравствене
и
социјалне
заштите,
запошљавања и др. областима релевантним
за социјалну инклузију Рома.
Сарађује и координира активности са другим
органима ( на локалном и националном
нивоу), установама и предузећима чији је
оснивач
општина
Владичин
Хан,
оранизацијама цивилног друштва и др.
актерима у заједници, а у циљу побољшања
Рома и других маргинализованих популација
Учествује у активностима којима се
промовише интеркултуралност и активности
од значаја за унапређења образовања,
запошљавања, социјалне заштите и здравља
Рома
Обавештава јавност о својим активностима и
о положају Рома у Општини Владичин Хан.
Предузима и друге активности од значаја за
унапређење положаја Рома у Општини
Владичин Хан у складу са релевантним
законима и општим актима општине
Владичин Хан.

Члан 4.
Чланови Мобилног тима
4.1. Обавезни састав Мобилног тима за
социјалну инклузију Рома чине:
1. Координатор мобилног тима , Ивана Здравковић
члан Општинског већа Општине Владичин Хан
задужена за ресор социјалне заштите, ромска
питања и питања других националних мањина
број решење 013-1/18-II од 16.01.2018.године
2. Здравствена медијаторка Оливера Ристић,
ангажована од стране Министарства здравља РС.
3. Педагошки
асистентДраган
Камберовић
ангажована од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја,
4. Представник Центра за социјални рад Весна
Ристић, представник Центра за социјални рад
Општине Владичин Хан
5. Саветник за запошљавање НСЗ Филијала Врање,
испостава Владичин Хан, Драган Цветковић,
6. Члан Општинског већа Општине Владичин Хан
Марко Младеновић.
4.2. Проширени састав Мобилног тима
У реализацију активности од значаја за
социјално укључивање Рома могу бити укључени и
представници других релевантних актера: Oдељења
општинске
управе,
институција
(предузећа,
установа) чији је оснивач Општина Владичин Хан,
организација цивилног друштва ( удружења Рома и
др. удружења чија је мисија усмерена ка
унапређењу
положаја
маргинализованих
и
вулнераблиних група) и др.
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Међусобни односи Мобилног тима и
представника других релевантних актера биће
дефинисани протоколима о сарадњи.
Обавезна садржина протокола о сарадњи
биће дефинисана Правилником о раду Мобилног
тима.
Овлашћује се координатор Мобилног тима
да у складу са Опративним планом, иницира
сарадњу и са другим релевантим актерима у
заједници (јавни, приватни, цивилни сектор) и
пружи подршку у изради предлоге протокола о
сарадњи и њиховом закључивању.
Члан. 5.
Правилник о раду Мобилног тима
Процесна и материјално правна питања од
значаја за функционисање Мобилног тима, права и
обавезе чланова/ца и сл., биће регулисана Правилником о раду Мобилног тима.
Правилник о раду Мобилног тима биће
израђен најкасније у року од 60 дана од дана доношење Решења о његовом формирању.
Члан 6.
Мандат Мобилног тима
Мандат Мобилног тима за социјалну
инклузију Рома траје до истека важења Оперативног
плана за 2019.годину.
Мандат Мобилног тима може бити
продужен, уколико постоји потреба за даљом
реализацијом мера и активности за унапређење
положаја Рома.
Члан 7.
Чланови Мобилног тима не примају посебну
накнаду за своје ангажовање.
Члан 8.
Извештавање
Координатор Мобилног тима је задужен да
Општинском већу Општине Владичин Хан подноси
годишњи извештај о раду Мобилног тима и
реализацији активности предвиђених Оперативним
планом.
Садржина Годишњег извештаја Мобилног
тима биће дефинисана Правилником о раду
Мобилног тима.
Годишњи извештај се подноси најкасније до
31.јануара текуће године за претходну годину.
Члан 9.
Ступање на снагу
Решење о формирању Мобилног тима за
социјално укључивање Рома ступа на снагу даном
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доношења а објавиће се у Службеном Гласнику
Града Врања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН, дана 15.05.20108.године, број: 06-72/4/18-III
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Владимир Костић,с.р.
Начелник Градске управе града Врања
323.
На основу члана 162. став 4. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник
РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр.,
70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон,
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона,
61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010,
101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013,
68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење,
112/2015, 15/2016 и 108/2016) и члана 10. и члана
19. Одлуке о организацији Градске управе Града
Врања ("Сл. лист града Врања", бр. 27/2016,
36/2017), начелник Градске управе Града Врања, уз
сагласност министра надлежног за државну управу
и локалну самоуправу, дана 16.05.2018. године,
доноси
ПРАВИЛНИК
О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ И
ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ У ОДЕЉЕЊУ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ – ОДСЕКA ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се изглед и
садржина обрасца службене легитимације, која се
издаје пореском инспектору канцеларијске и пореском инспектору теренске контроле, Одељења за
буџет и финансије, Одсека локалне пореске
администрације, Градске управе, Града Врања.
Члан 2.
Службена
легитимација
служи
за
идентификацију пореског инспектора канцеларијске
контроле и пореског инспектора теренске контроле,
приликом вршења послова из њихове законске
надлежности и може се користити само у сврху
обављања
инспекцијског
надзора,
односно
обављања послова принудне наплате изворних
јавних прихода јединице локалне самоуправе.
Члан 3.

Петак,18.мај.2018.године.
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Службена легитимација пореског инспектора
канцеларијске и пореског инспектора теренске контроле је јавна исправа којом се доказује овлашћење
пореских инспектора за вршење пореске контроле,
односно послова принудне наплате изворних јавних
прихода јединице локалне самоуправе.
Порески инспектор канцеларијске контроле и
порески инспектор теренске контроле дужни су да
покажу службену легитимацију пре почетка
предузимања радњи из своје законом прописане
надлежности.
Члан 4.
Службена легитимација пореског инспектора
канцеларијске и пореског инспектора теренске контроле је правоугаоног облика, величине 70 x 95 мм,
урађена у виду књижице.
Спољне стране корица су обложене кожом
тамно тегет боје, док на унутрашњим странама корица и листовима доминирају светло плава и бела
боја.
Службена легитимација је обложена провидним пластифицираним заштитним материјалом.
Службена легитимација издаје се на обрасцу
који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Текст службене легитимације исписује се на
српском језику ћириличким писмом.
Члан 5.
Службена легитимација пореског инспектора
канцеларијске контроле издаје се на Обрасцу број 1.
Образац службене легитимације из става 1.
овог члана садржи:
1) на насловној страни службене легитимације, на врху, на средини, утиснут мали грб града
Врања,
2) испод малог грба, на средини, натпис:
„ГРАД ВРАЊЕ“;
3) испод тога, на средини, једно испод другог, речи:
“ГРАДСКА УПРАВА“;
„ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ“;
„ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ“;
4) испод тога, на средини, натпис:
"СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ".
Прва унутрашња страна обрасца службене
легитимације контроле садржи:
1) на средини - место за фотографију
димензија 25 x 35 мм, преко које се у десном доњем
углу отискује печат органа, а у левом горњем углу
поставља заштитна маркица;
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2) испод фотографије и печата, на средини,
линију за својеручни потпис пореског инспектора
канцеларијске контроле, и, испод тога, речи: “(својеручни потпис)“.
Друга унутрашња страна обрасца службене
легитимације пореског инспектора канцеларијске
контроле садржи:
1) у горњем делу, на средини, један испод
другог, текст:
"ГРАД ВРАЊЕ“;
„ГРАДСКА УПРАВА“;
„ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ“;
„Одсек локалне пореске администрације“;
2) испод тога, на средини, линију за уписивање имена и презимена имаоца службене легитимације, и испод тога, на средини, речи: „(име и презиме);
3) испод тога, на средини, линију за уписивање положаја, односно радног места имаоца службене легитимације, и испод тога, на средини, речи:
„(положај -радно место)“;
4) испод тога, на средини, речи: „Јединствени број“, а у продужетку линију за уписивање тог
броја.
Трећа унутрашња страна обрасца службене
легитимације садржи:
1) у горњем делу, на средини текст:
„ОВЛАШЋЕЊА ИМАОЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ“,
2) испод тога, текст: „Порески инспектор
канцеларијске контроле у обављању послова пореске контроле изворних локалних јавних прихода,
овлашћен је да предузима радње и мере прописане
Законом о пореском поступку и пореској
администрацији, другим пореским и са њима повезаним прописима, као и Законом о општем управном поступку и Законом о инспекцијском надзору“;
3) на левој страни, испод овог текста, линију
за уписивање датума издавања службене легитимације и, испод тога, речи: „(датум издавања)“;
4) испод тога, на средини, место означено за
печат („м.п.“);
5) испод тога, на десној страни, линију за
потпис начелника градске управе и, испод тога, речи: „(потпис начелника градске управе)“.
Четврта унутрашња страна обрасца службене
легитимације садржи:
1) у горњем делу, на левој страни, текст:
„Напомене:“
2) испод тога, у случају привременог рада
на пословима који нису у опису
радног места пореског инспектора канцеларијске
контроле, уноси се текст: „Ималац ове службене
легитимације, по писменом налогу претпоставље-
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ног, због привремено повећаног обима посла или
замене одсутног инспектора, привремено врши
послове инспектора, који нису у опису његовог радног места, јер за њих испуњава услове.“
Образац број 1 из става 1. овог члана
одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 6.
Службена легитимација пореског инспектора
теренске контроле издаје се на Обрасцу број 2.
Образац службене легитимације из става 1.
овог члана садржи:
1) на насловној страни службене легитимације, на врху, на средини, утиснут мали грб града
Врања;
2) испод малог грба, на средини, натпис:
„ГРАД ВРАЊЕ“;
3) испод тога, на средини, једно испод другог, текст:
“ГРАДСКА УПРАВА“;
„ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ“;
„ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ“;
4) испод тога, на средини, натпис:
"СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ".
Прва унутрашња страна обрасца службене
легитимације пореског инспектора теренске контроле садржи:
1) на средини - место за фотографију
димензија 25 x 35 мм, преко које се у десном доњем
углу отискује печат органа, а у левом горњем углу
поставља заштитна маркица;
2) испод фотографије и печата, на средини,
линију за својеручни потпис инспектора теренске
контроле, и, испод тога, речи: “(својеручни
потпис)“.
Образац службене легитимације пореског
инспектора теренске контроле на другој унутрашњој страни садржи:
1) у горњем делу, на средини, један испод
другог, текст:
"ГРАД ВРАЊЕ“;
„ГРАДСКА УПРАВА“;
„ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ“;
„Одсек локалне пореске администрације“;
2) испод тога, на средини, линију за уписивање имена и презимена имаоца службене легитимације, и испод тога, на средини, речи: „(име и презиме),
3) испод тога, на средини, линију за уписивање положаја, односно радног места имаоца службене легитимације, и испод тога, на средини, речи:
„(положај -радно место)“;
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4) испод тога, на средини, речи: „Јединствени број“ а у продужетку линију за уписивање тог
броја.
Трећа унутрашња страна обрасца службене легитимације садржи:
1) у горњем делу, на средини текст:
„ОВЛАШЋЕЊА ИМАОЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ“;
2) испод тога, текст: „Порески инспектор
теренске контроле у обављању послова пореске
контроле изворних локалних јавних прихода,
овлашћен је да предузима радње и мере прописане
Законом о пореском поступку и пореској
администрацији, другим пореским и са њима повезаним прописима, као и Законом о општем управном поступку и Законом о инспекцијском надзору“;
3) на левој страни, испод овог текста, линију
за уписивање датума издавања службене легитимације и, испод тога, речи: „(датум издавања)“;
4) испод тога, на средини, место означено за
печат („м.п.“);
5) испод тога, на десној страни, линију за
потпис начелника градске управе и, испод тога, речи: „(потпис начелника градке управе)“.
Четврта унутрашња страна обрасца службене
легитимације садржи:
3) у горњем делу, на левој страни, текст:
„Напомене“
4)
испод тога, у случају привременог рада на пословима који нису у описурадног места пореског инспектора теренске контроле, уноси се
текст: „Ималац ове службене легитимације, по
писменом налогу претпостављеног, због привремено повећаног обима посла или замене одсутног
инспектора, привремено врши послове инспектора,
који нису у опису његовог радног места, јер за њих
испуњава услове.“
Образац број 2. из става 1. овог члана
одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 7.
Порески инспектор канцеларијске и порески
инспектор теренске контроле приликом преузимања
службене легитимације потписују реверс.
Порески инспектор коме престане радни
однос у локалној пореској администарцији, који
буде распоређен на друго радно место у локалној
пореској администрацији, који буде распоређен у
другу организациону јединицу градске управе, коме
мирују права и обавезе из радног односа у складу са
законом и који буде удаљен с посла у складу са
законом, дужан је да врати своју службену
легитимацију руководиоцу Одсека локалне пореске
администрације.
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Приликом враћања службене легитимација,
саставља се потврда о примопредаји службене
легитимације у два примерка коју потписује
руководилац
Одсека
локалне
пореске
администрације и порески инспектор.
Реверс из става 1. овог члана и потврда из
става 3. овог члана чувају се у персоналном досијеу
пореског инспектора.
О издатим службеним легитимацијама Одсек
локалне пореске администрације води посебну
евиденција у коју се уноси: Име и презиме пореског
инспектора, ЈМБГ, број службене легитимације,
датум пријема и датум враћања службене
легитимације, број решења о оглашавању службене
легитимације неважећом.
Евиденција из става 1. овог члана чува се на
сигурном
месту,
ради
спречавања
њеног
уништавања или могућности да дође у посед
неовлашћеним лицима.
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У случају из става 1. овог члана службена
легитимација се наредног радног дана од дана
пријема обавештења из става 1. овог члана,
решењем начелника градске управе оглашава
неважећом.
Решење из става 2. овог члана се најкасније
наредног радног дана од дана његовог доношења
доставља на објављивање у „Службеном листу града Врања“
У случају из става 1. пореском инспектору се
издаје нова службена легитимација са новим
регистарским бројем, осим ако губитак службене
легитимације није последица тешке повреде радне
дужности или другог кажњивог дела.
Члан 9.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу Града Врања".
Број: 02-124/2018-05
Врање, 16.05.2018. године

Члан 8.
Ако порески инспектор оштети, изгуби или
на други начин остане без своје службене
легитимације, дужан је да о томе истог дана
писмено обавести руководиоца Одсека локалне
пореске администрације.

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ,
Душан Аритоновић,с.р.

Образац 1.
Службена легитимација

ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА
КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

Слика

M.П.
______________________
(Својеручни потпис)
Страна 1

ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Одсек локалне пореске администрације
______________________
(Име и презиме)
_______________________
(положај - радно место)
Јединствени број __________
Страна 2
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ОВЛАШЋЕЊА
ИМАОЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
„Порески инспектор канцеларијске контроле у обављању
послова пореске контроле изворних локалних јавних
прихода, овлашћен је да предузима радње и мере прописане
Законом о пореском поступку и пореској администрацији,
другим пореским и са њима повезаним прописима, као и Законом о општем управном поступку и Законом о инспекцијском надзору“.
________________
(датум издавања)
(M.П.)
____________________________
(Потпис начелника градске управе)
Страна 3
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Напомене:
„Ималац ове службене легитимације, по
писменом налогу претпостављеног, због
привремено повећаног обима посла или
замене одсутног инспектора, привремено
врши послове инспектора, који нису у
опису његовог радног места, јер за њих
испуњава услове.“
Страна 4

Образац 2.
Службена легитимација

ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА
ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ
Слика

M.П.
______________________
(Својеручни потпис)
Страна 1

ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Одсек локалне пореске администрације
______________________
(Име и презиме)
_______________________
(положај - радно место)
Јединствени број __________

ОВЛАШЋЕЊА
ИМАОЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
„Порески инспектор теренске контроле у обављању послова
пореске контроле изворних локалних јавних прихода,
овлашћен је да предузима радње и мере прописане Законом о
пореском поступку и пореској администрацији, другим пореским и са њима повезаним прописима, као и Законом о
општем управном поступку и Законом о инспекцијском надзору“.
________________
(датум издавања)
(M.П.)

Страна 2
Напомене:
„Ималац ове службене легитимације, по
писменом налогу претпостављеног, због
привремено повећаног обима посла или
замене одсутног инспектора, привремено
врши послове инспектора, који нису у опису његовог радног места, јер за њих испуњава услове.“
Страна 4
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____________________________
(Потпис начелника градске управе)
Страна 3

Скупштина Градске општине Врањска Бања
324.
На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној саоуправи (“Сл. гласник Републике Србије” број:
129/2007), 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) члана 13. став 1. тачка 1. и
члана 28. став 1. тачка 3. Статута Градске општине
Врањска Бања („Службени гласник града Врања бр.
6/2012, 31/12 и 33/2017)“, Скупштина Градске
општине Врањска Бања, на седници одржаној дана
09.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Остварени текући приходи и примања буџета
са пренетим средствима, као и извршени текући

расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градке
Општине Врањска Бања у 2017. години износе у
хиљадама динара:
I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства 43.695 хиљадe динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци
– 43.500 хиљадe динара
III Разлика пренетих средстава, укупних
прихода, примања и укупних издатака
(I – II) – 195 хиљадe динара.
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембар 2017.
године (Образац 1) утврђена је укупна актива у
износу од 327.137 хиљада динара и укупна пасива
у износу од 327.137 хиљада динара.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2015. 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);
- 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)

43.050
43.500
450

645

Члан 4.

Вишак или мањак прихода и примања ( суфицит и дефицит) утврђен у хиљадама динара:
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Економска
класификација
2
3+7+8
7+8
7

Опис
1
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III)
II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2)
1. Текући приходи
2. Примања од продаје нефинансијске
имовине
III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (3+4)
3. Текући расходи
4. Издаци за нефинансијску имовину
IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
(3+4)
V ДЕФИЦИТ (II-III)
ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА

Петак,18.мај.2018.године.

Укупна средства
5 (3+4)
43.050
43.050
43.050

8
4+5
4
5

43.500
37.166
6.334

3+4

43.500

(7+8)-(4+5)
део 3+9

-450
450

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 450 хиљадa динара. На овај начин утврђени буџетски дефицит покривен је:
- делом пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 450 хиљада динара;
дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године, у износу 450
хиљаде динара;

Члан 6.
У извештају о новчаним токовима у периоду
од 1. јанура до 31. децембра 2017. године (Образац
4), утврђени су укупни новчани приливи у износу
од 43.695 хиљаде динара, укупни новчани одливи у
износу од 43.500 хиљаде динара и салдо готовине на
крају године у износу од 195 хиљаде динара.

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2017. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 0 хиљаду динара и укупни издаци
у износу од 6.334 хиљада динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Економска
класификаВРСТЕ ПРИМАЊА
ција
7
Текући приходи
Текући трансфери од других
7331
нивоа власти
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
7
БУЏЕТА
7

УКУПНА СРЕДСТВА

Члан 7.
У извештају о извршењу буџета у периоду од
1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 5)
утврђен је мањак примања у износу од 450 хиљада
динара.

Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској клсасификацији
на четвороцифреном нивоу износе у динарима:

Буџет 2017.

Ребаланс
2017.

Остварење
2017.

Остварење
%

92.046

70.435

43.500

61.76%

92.046

70.435

43.500

61.76%

92.046

70.435

43.500

61.76%

92.046

70.435

43.500

61.76%

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

Конто

Врста прихода

План за
2017.

Ребаланс
2017.
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Остварење
2017.

% оств.

Структура
%

700000

ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ

92,046

70,435

43,500

61.76

100,00

733000

ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

92,046

70,435

43,500

61.76

100,00

Текући трансфери
од градова у корист
нивоа општина
733157

92,046

70,435

43,500

61.76

100,00

ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА буџета

92,046

70,435

43,500

61.76

100

УКУПНА
СТВА

92,046

70,435

43,500

61.76

100

7

СРЕД-

Члан 10.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци по економској класификацији из свих извора износе
и динарима:
Сопствени
Екон.
Укупна јавна
Средства
и други
Укупна
клас.
средства из буџета извори
средства - Структура
ВРСТА РАСХОДА
План
Извршење извршење Извршење
%
1
2
3
4
5
6=4+5
7
РАСХОДИ
ЗА
410
ЗАПОСЛЕНЕ
13,000
12,266
12,266
28.20%
411
Плате и додаци запослених
9,336
9,335
9,335
21.46%
Социјални доприноси на
412
терет послодавца
2,361
1,671
1,671
3.84%
Социјална
давања
414
запосленима
255
212
212
0.49%
415
Накнаде за запослене
983
983
983
2.26%
Награде,бонуси и остали
416
посебни расходи
65
65
65
0.15%
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
420
И РОБА
40,129
22,084
22,084
50.77%
421
Стални трошкови
11,135
1,408
1,408
3.24%
422
Трошкови путовања
215
5
5
0.01%
423
Услуге по уговору
9,909
8,923
8,923
20.51%
424
Специјализоване услуге
3,696
2,783
2,783
6.40%
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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
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде
и
грађевински
објекти
Машине и опрема
Земљиште
УКУПНИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

425
426
460
465
470
472
480
481
482
485
500
510
511
512
541
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13,129
2,045

7,303
1,662

7,303
1,662

16.79%
3.82%

1,706

1,706

1,706

3.92%

1,706
1,200

1,706
933

1,706
933

3.92%
2.14%

1,200
300

933
177

933
177

2.14%
0.41%

135

116

116

0.27%

15

6

6

0.01%

150
13,725
13,725

55
6,334
6,334

55
6,334
6,334

0.13%
14.56%
14.56%

12,672
1052
1

5,834
500

5,834
500
0

13.41%
1.15%
0.00%

70,060

43,500

43,500

100.00%

1
1

2
1

3

4

Економ. Класиф.

Позиција

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Члан 12.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по корисницима износе у динарима:

5

6

2101
2101-0001

111
111
111
111
111
111

1
2
3
4
5
6

411
412
422
423
465
481

Опис

ПЛАНИ
РАНА
јавна
средства

ИЗВРШЕ
НО

%
Извршења

9

10

2,127

2,126

99.95%

373
75
510
277
135

373

100.00%
0.00%
71.37%
100.00%
85.93%

7
8
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
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
Дотације
политичким

364
277
116
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01

01

01

01

2

1

2101
2101-0002

111
111
111
111
111
111

7
8
9
10
11
12

411
412
422
423
465
485

01

01

01
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субјектима
Извори
финансирања
за
Програмску активност 21010001:
Приходи из буџета
3,497

3,256

93.11%

Свега за Програмску активност
2101-0001:
3,497

3,256

93.11%

Извори финансирања за Програм
16:
Приходи из буџета
3,497
Свега за Програм 16:
3,497

3,256
3,256

93.11%
93.11%

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

3,497
3,497

3,256
3,256

93.11%
93.11%

Извори финансирања за Раздео
1:
Приходи из буџета
3,497
Свега за Раздео 1:
3,497

3,256
3,256

93.11%
93.11%

2,838

2,838

100.00%

472
70
1,380
363
150

472
0
957
363
55

100.00%
0.00%
69.35%
100.00%
36.67%

5,273

4,685

88.85%

5,273

4,685

88.85%

Извори финансирања за Програм
16:
Приходи из буџета
5,273
Свега за Програм 16:
5,273

4,685
4,685

88.85%
88.85%

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

4,685
4,685

88.85%
88.85%

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО 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
Накнада штете за повреде
Извори
финансирања
за
Програмску активност 21010002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
2101-0002:

5,273
5,273
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01

3

Извори финансирања за Раздео
2:
Приходи из буџета
5,273
Свега за Раздео 2:
5,273

Петак,18.мај.2018.године.

4,685
4,685

88.85%
88.85%

100

2.49%

100
100

2.49%
2.49%

100
100

2.49%
2.49%

1,522
1,049
0

0.00%
100.00%
99.90%
0.00%

2,571

21.05%

ОПШТИНСКА
УПРАВНА
ЈЕДИНИЦА
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Пројекат:
Изградња
главне
улице
Функција: Развој заједнице

1
1101
1101-П1

620

13

511

01

01

1102

1102-0001

640
640
640
640

14
15
16
17

421
425
426
511

01

1102-0003

510
510

18
19

424
512

Зграде и грађевински објекти
4,010
Извори
финансирања
за
Пројекат 1101-П1:
Приходи из буџета
4,010
Свега за пројекат 1101-П1:
4,010
Извори финансирања за Програм
1101:
Приходи из буџета
4,010
Свега за Програм 1101:
4,010

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска
активност:
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Функција: Јавна расвета
Стални трошкови
9,000
Текуће поправке и одржавање
1,522
Материјал
1,050
Зграде и грађевински објекти
641
Извори
финансирања
за
Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
12,213
Свега за програмску активност
12,213
1102-0001:
Програмска
активност:
Одржавање
чистоће
на
површинама јавне намене
Функција: Послови становања и
заједнице некласификовани на
другом месту
Остале специјализоване услуге
564
Машине и опрема
700
Извори
финансирања
за
Програмску активност 1102-

2,571

564
500

21.05%

100.00%
71.43%
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0003:
01

1,064

84.18%

1,064

84.18%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
0

0.00%
0.00%

Пројекат:
Ескпропријација
гробља (Православно и Ромско)
Функција: Послови становања и
заједнице некласификовани на
другом месту
Остале специјализоване услуге
102
Набавка грађевинског земљишта 1
Извори
финансирања
за
Програмску активност 11020003:
Приходи из буџета
103
Свега за програмску активност
1102-0003:
103

0
0

0.00%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Пројекат: Израда пројектно
техничке
докментације
за
отворени и затворени базен
Функција:
Спортски
и
рекреациони објекти
Зграде и грађевински објекти
50
Извори
финансирања
за
Програмску активност 11020003:
Приходи из буџета
50
Свега за програмску активност
1102-0003:
50

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Пројекат: Изградња водоводне
мреже - улица Балканска

1102-П1

630

20

511

Функција: Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
160
Свега за програмску активност
1102-П1:
160
Пројекат:
Изградња
зелене
пијаце у блоку бр. 10 у насељу
Огош
Функција: Развој заједнице

1102-П2

620

21

511

01

1102-П3

510
510

22
23

424
541

01

1102-П4

810

23.1

511

01

001-0007

Приходи из буџета
1,264
Свега за програмску активност
1102-0003:
1,264

Зграде и грађевински објекти
202
Извори
финансирања
за
Пројекат 1102-П2:
Приходи из буџета
202
Свега за пројекат 1102-П2:
202

Програмска
активност:
Производња и дистрибуција
топлотне енергије
Функција: Остала енергија

746-Страна - Број -16436
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23.2

425

01

01

0701
07010001
451
451

24
25

424
511

01

07010002
451
451

25.1
26

424
425

01

01

0401
04010004

Текуће поправке и одржавања
осталих објеката
Извори
финансирања
за
Програмску активност 11020003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1102-0003:
Извори финансирања за Програм
1102:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1102-0003:
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10

0

0.00%

10

0

0.00%

14,002

3,635

25.96%

14,002

3,635

25.96%

130
4,145

21.67%
84.44%

4,275

77.60%

4,275

77.60%

0
5,634

0.00%
68.79%

5,634

66.91%

5,634

66.91%

9,909
9,909

71.14%
71.14%

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска
активност:
Управљање саобраћајем
Функција: Друмски саобраћај
Специјализоване услуге
600
Зграде и грађевински објекти
4,909
Извори
финансирања
за
Програмску активност 07010001:
Приходи из буџета
5,509
Свега за програмску активност
0701-0001:
5,509
Програмска
активност:
Одржавање
саобраћајне
инфраструктуре
Функција: Друмски саобраћај
Остале специјализоване услуге
230
Текуће поправке и одржавање
8,190
Извори
финансирања
за
Програмску активност 07010002:
Приходи из буџета
8,420
Свега за програмску активност
0701-0002:
8,420
Извори финансирања за Програм
0701:
Приходи из буџета
13,929
Свега за Програм 0701:
13,929

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

0.00%
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27
28

425
511

01

0401-П1

560

29

425

01

01

1301
1301-П1

810

30

511

01

01

0602
06020001

Функција: Управљање отпадним
водама
Геодетске услуге
100
Зграде и грађевински објекти
300
Извори
финансирања
за
Програмску активност 04010004:
Приходи из буџета
400
Свега за програмску активност
0401-0004:
400

Број -16 - Страна -747

100
0

100.00%
0.00%

100

25.00%

100

25.00%

Пројекат:
Одржавање
водотокова и бујичних потока на
територији ГО Врањска Бања
Заштита
животне
средине
некласификована на другом
месту
Текуће поправке и одржавање
2,700

0

0.00%

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

0
0

0.00%
0.00%

100
100

3.23%
3.23%

1,590

79.50%

1,590
1,590

79.50%
79.50%

1,590
1,590

79.50%
79.50%

за
2,700
2,700

Извори финансирања за Програм
0401:
Приходи из буџета
3,100
Свега за Програм 0401:
3,100

ПРОГРАМ
14
РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Пројекат:
Изградња
вишенамеснке Балон Сале
Функција: Услуге рекреације и
спорта
Зграде и грађевински објекти
2,000
Извори
финансирања
за
Пројекат 1301-П1:
Приходи из буџета
2,000
Свега за Програм 1301-П1:
2,000
Извори финансирања за Програм
1301:
Приходи из буџета
2,000
Свега за Програм 1301:
2,000

ПРОГРАМ 15 САМОУПРАВА

ЛОКАЛНА

Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина
Опште услуге јавне управе

748-Страна - Број -16130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
472
482
511
512

1

06020009

112

47

06020010

112

48

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
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
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори
финансирања
за
Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

1

4,371

4,370

1,517

826

255
983

212
983

65

65

2,135
70
8,019
2,100
705
995
1,067

1,409

1,200

933

15

6

7,607
2,087
47
613
1,067

400
352

99.98%
54.45%
83.14%
100.00%
100.00%
66.00%
0.00%
94.86%
99.38%
6.67%
61.61%
100.00%
77.75%
40.00%
0.00%
0.00%

24,249

20,225

83.41%

Свега за Програмску активност
0602-0001:
24,249

20,225

83.41%

Програмска активност: Текућа
буџетска резерва
Функција:
Финансијски
и
фискални послови
49912 Текућа ерзерва
Свега за програмску активност
0602-0009
Програмска активност: Стална
буџетска резерва
Функција:
Финансијски
и
фискални послови
49911 Стална ерзерва
Свега за програмску активност
0602-0009

1
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275
275

0.00%
0

100
100

0.00%

0.00%
0

0.00%

Извори финансирања за Програм
15:
Приходи из буџета
24,249
Свега за Програм 15:
24,249

20,225
20,225

83.41%
83.41%

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

35,559
35,559

57.66%
57.66%

61,665
61,665
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Извори финансирања за Разделе
1,2 и 3:
Приходи из буџета
70,435
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2 И 3
70,435

01

Број -16 - Страна -749

43,500
43,500

61.76%
61.76%

Члан 13.
Укупни јавни расходи и издаци по програмској класификацији износе у 000 динарима:

1

2

1101

1101
-П1
1102
1102
0001
1102
0003
1102
-П1

1102
-П2

1102
-П3

1102
-П4

3
Програм 1.
Урбанизам
и
просторно
планирање
Изградња
главне
улице
Програм 2.
Комунална
делатност
Управљање/
одржавање
јавним
осветљењем
Уређење и
одржавање
зеленила
Изградња
водоводне
мрежеУлица
Балканска
Изградња
зелене
пијаце
у
насечу
Огош
Експроприја
ција
земљишта за
гробље
Израда
пројектно
техничке
документац
ије
за
отворени
базен

4

5

6

8

10

11

12

13

15

16

17

% извршења

Укупна јавна средства

Остали извори

Трансфери од других
нивоа власти - 07
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година - 13

Сопствени приходи - 04

Укупна јавна средства

Остали извори
9

Приходи из буџета - 01

Извршење

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година - 13

Трансфери од других
нивоа власти - 07

Назив

Сопствени приходи - 04

Шифра
Про
грам
ска
акти
внос
т/
Про Прој
грам екат

Приходи из буџета - 01

План

18

4,010

4,010

100

100

2.49
%

4,010

4,010

100

100

2.49
%

14,002

14,002

3,635

3,635

25.96
%

12,213

12,213

2,571

2,571

21.05
%

1,264

1,264

1,064

1,064

84.18
%

160

160

0.00
%

202

202

0.00
%

103

103

0.00
%

50

50

0.00
%

750-Страна - Број -16-

0010007

0401
0401
0004

0401
-П1

0701

0701
0001
0701
0002

1301
1301
-П1
0602

0602
0001
0602
0009
0602
0010

Производња
и
дистрибуциј
а топлотне
енергије
Програм 6.
Заштита
животне
средине
Управљање
отпадним
водама
Одржавање
водотокова
и бујичник
потока
на
тер.ГО
Врањска
Бања
Програм 7.
Организаци
ја
саобраћаја
и
саобраћајна
инфраструк
тура
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0.00
%

10

10

3,100

3,100

100

100

3.23
%

400

400

100

100

25.00
%

2,700

2,700

13,929

13,929

9,909

9,909

71.14
%

5,509

5,509

4,275

4,275

77.60
%

8,420

8,420

5,634

5,634

66.91
%

2,000

2,000

1,590

1,590

79.50
%

2,000

2,000

1,590

1,590

79.50
%

33,394

33,394

28,166

28,166

84.34
%

33,019

33,019

28,166

28,166

85.30
%

Текућа
резерва

275

275

0.00
%

Стална
резерва

100

100

0.00
%

70,435

70,435

Управљање
саобраћајем
Одржавање
саобраћајне
инфраструкт
уе
Програм
14. Развој
спорта
и
омладине
Изградња
балон сале
Програм
15.
Локална
самоуправа
Функционис
ање локалне
самоуправе
и градских
општина

УКУПНИ
ЈАВНИ
РАСХОДИ

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.

0.00
%

43,500

43,500

61.76
%

Завршни рачун буџета града Врања садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године,
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2. Биланс прихода и расхода у периоду
01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2017. године
до 31.12.2017. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду
од 01.01.2017. до 31.12.2017. године,
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако
да приказује разлике између одобрених
средстава и извршења у периоду
01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
6. Објашњење великих одступања између
одобрених средстава и извршења за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду
01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће
и сталне буџетске резерве за период
01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2017.
године.
Члан 15.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града
Врања за 2017. годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета градске
Општине Врањска Бања за 2017. годину, заједно са
обрасцима за завршни рачун буџета градске
Општине Врањска Бања за период 01. јануар – 31.
децембар 2017. године доставити Министарству
финансија, најкасније до 15. јуна 2018 године.
Члан 17.
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику Града Врања”.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА,дана: 09.05.2018. године, број: 02-16/2018-01

Број -16 - Страна -751

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.
Чланови 20, 32. и 66. Закона локалној саоуправи (“Сл. гласник Републике Србије” број:
129/2007), 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.
Члана 28. став 1. тачка 3. Статута Градске
општине Врањска Бања („Службени гласник града
Врања бр. 6/2012, 31/12 и 33/2017)“, који прописује
да Скупштина Градске Општине доноси завршни
рачун буџета Градске општине.
Члан 3. Правилниока о финансијским извештајима дефинише садржину Завршног рачуна локалне самоуправе.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о завршном рачуну буџета је законска обавеза која произлази из наведене правне основе. Истовремено, одлука о завршном рачуну буџета
Градске општине 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 града 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.
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

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
завршном рачуну, урађена је Одлука о завршном
рачуну буџета градске општине Врањска Бања за
2016. 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.
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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
58.231 хиљада динара из буџета Града Врања.
Структура остварених текућих прихода и примања у односу на укупна средства је следећа:
-733100 - Текући трансфери од градова у корист нивоа општина 43.050 хиљада динара.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
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 издаци према економској
класификацији
Укупно остварене расходе и издатке у износу
од 43.500 хиљаде динара, чине текући расходи у
износу од 37.166 хиљаде динара и издаци у износу од 6.334 хиљада динара.
Расходи за запослене (410) учествују са 26,05%
или 12.266 хиљадe динара. Од овог износа 21,46%
односи се на плате и додатке и 3.84% на социјалне доприносе запослених, а остатак су накнаде и
социјална давања запосленима.
Коришћење услуга и роба (420) учествује са
50,77% или 22,084 хиљада динара, од чега највеће
учешће од 20,51% имају услуге по уговору – 423
,у износу 8.923, а најмање трошкови путовања 5
хиљада динра.
Донације и трансфери (460) учествују са 3,93%
или 1,706 хиљада динара за остале дотације и
трансфере усмерене Републици- издвајање средстава на име умањења зарада од 10%.

Петак,18.мај.2018.године.

Социјална заштита (470) учествује са 2,14% или
933 хиљаде динара.
Остали расходи (480) учествују са 0,41% или 177
хиљада динара и односе се на порезе , новчане
казне и накнаду штете од стране држаних органа.
Основна средства (510) учествују са 14,56% или
6.334 хиљада динара, од чега зграде и грађевински објекти 13,41% или 5.834 хиљада динара и
машине и опрема 1,15% или 500 хиљаде динара.
Расходи и издаци буџетских корисника и
осталих кориника
Извештај о примљеним донацијама и кредитима од пословних банака за 2017. годину
У 2017 години буџет Градске Општине
Врањска Бања није имао кредитно.
Извештај о гаранцијама датим у току
2017. године
У току буџетске 2017. године градска
Општина Врањска Бања није давала гаранције.
Веће Градске општине Врањска Бања
325.
На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16 и 113/2017) и члана 26. Одлуке о буџету
Градске општине Врањска Бања за 2018.
(„Службени гласник града Врања“, број: 31/17),
Веће Градске општине Врањска Бања на седници
одржаној дана 14.05.2018.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Градске општине Врањска Бања за 2018. годину
(„Службени гласник града Врања“, број 31/17), са
раздела 3 – Општинаска управна јединица, главе 1.0
– Општинаска управа, програма 15 – Локална
самоуправа, програмске активности 0602-0009 –
Текућа буџетска резерва, функције 112 –
Финансијски и фискални послови, позицијe 47,
економскe класификације 4991 – Текућа резерва,
одобравају се буџетска средства у износу од
472.000,00 динара.
Члан 2.
Налаже се Одељењу за буџет и финансије да
средства из члана 1. овог Решења распореди на
следећим апропријацијама у оквиру:
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- раздела 3. Општинска управна јединица,
главе 1.0
Општинска управа, Програм 7 –
Организација
саобраћаја
и
саобраћајна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002:
Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција
451 – Друмски саобраћај , на позицији 31,
економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање, извор финансирања 01 – Приходи из
буџета, средства у износу од 472.000,00 динара за
периодично одржавање-ојачавање коловоза улице
Радничка и 7 Јули на териоторији ГО Врањска
Бања.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врањa
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА,
дана 14.05.2018. године, број: 02-60/2018-04

-
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раздела 3. Општинска управна јединица, главе
1.0
Општинска управа, Програм 7 –
Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, Програмска активност 07010002: Одржавање саобраћајне инфраструктуре,
функција 451 – Друмски саобраћај , на
позицији 31, економска класификација 425 –
Текуће поправке и одржавање, извор
финансирања 01 – Приходи из буџета,
средства у износу од 520.000,00 динара за
периодично одржавање-ојачавање коловоза
улице Ђелинци - Бујковац на териоторији ГО
Врањска Бања.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врањa
ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА
БАЊА,дана 14.05.2018. године, број: 02-61/2018-04

ПРЕДСЕДНИК
Драган Сентић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Драган Сентић, с.р.

326.
На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16 и 113/2017) и члана 26. Одлуке о буџету
Градске општине Врањска Бања за 2018.
(„Службени гласник града Врања“, број: 31/17),
Веће Градске општине Врањска Бања на седници
одржаној дана 14.05.2018.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Градске општине Врањска Бања за 2018. годину
(„Службени гласник града Врања“, број 31/17), са
раздела 3 – Општинаска управна јединица, главе 1.0
– Општинаска управа, програма 15 – Локална
самоуправа, програмске активности 0602-0009 –
Текућа буџетска резерва, функције 112 –
Финансијски и фискални послови, позицијe 47,
економскe класификације 4991 – Текућа резерва,
одобравају се буџетска средства у износу од
520.000,00 динара.
Члан 2.
Налаже се Одељењу за буџет и финансије да
средства из члана 1. овог Решења распореди на
следећим апропријацијама у оквиру:

327.
На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16 и 113/2017) и члана 26. Одлуке о буџету
Градске општине Врањска Бања за 2018.
(„Службени гласник града Врања“, број: 31/17),
Веће Градске општине Врањска Бања на седници
одржаној дана 14.05.2018.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Градске општине Врањска Бања за 2018. годину
(„Службени гласник града Врања“, број 31/17), са
раздела 3 – Општинаска управна јединица, главе 1.0
– Општинаска управа, програма 15 – Локална
самоуправа, програмске активности 0602-0009 –
Текућа буџетска резерва, функције 112 –
Финансијски и фискални послови, позицијe 47,
економскe класификације 4991 – Текућа резерва,
одобравају се буџетска средства у износу од
588.000,00 динара.
Члан 2.
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Налаже се Одељењу за буџет и финансије да
средства из члана 1. овог Решења распореди на
следећим апропријацијама у оквиру:
- раздела 3. Општинска управна јединица,
главе 1.0
Општинска управа, Програм 2 –
Комунална делатност, Програмска активност 11020003: одржавање чистоће на површинама јавне
намене, функција 510 – Послови становања и
заједнице некласификовани на другом месту , на
позицији 18/1, економска класификација 421 –
Стални трошкови, извор финансирања 01 – Приходи
из буџета, средства у износу од 588.000,00 динара
за услуге дезинфекције и дезинсекције на
териоторији ГО Врањска Бања.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врањa
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА,
дана 14.05.2018. године, број: 02-62/2018-04

Укупни расходи и издаци
остају
непромењени.
Расходи у укупном износу гласе
617.804.000 динара.
• Члан 2. у Одлуци мења се у делу:
Функција 411:
- Позиција 91 економска класификација 423
износ од 30,000,000 динара смањује се за 29,000,000
динара, и износи 1,000,000 динара;
- Позиција 92 економска класификација 454
износ од 1,000,000 динара увећава се за 29,000,000
динара, и износи 30,000,000 динара;
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана16.05.2018.године, број 401-60/2018

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Сентић, с.р.

ТРГОВИШТЕ
328.
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., и 108/2013), члана 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број: 129/2007) ) и члана 41.
Статута општине Трговиште („Службени гласник
Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина општине
Трговиште, на седници скупштине одржаној дана
16.05.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Трговиште
бр.401-176/2017 од 22.12.2017. године, врше се следеће измене и допуне и то:
• Члан 1. у Одлуци мења се у делу:
Укупни приходи и примања остају
непромењени.
Приходи у укупном износу гласе
617.804.000 динара.

Петак,18.мај.2018.године.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
329.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у вези
члана 20. став 1. тачка 1. и 9. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон и 101/2016 - др. закон), чл. 13. и чл. 17.
Закона о улагањима („Сл.гласник РС“, бр. 89/2015),
члана 41. Статута општине Трговиште („Сл. гласник
Пчињског округа“, бр. 28/08), члана 27. став 1. тачка
2. Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС“, бр.
18/2018), а у складу са чл. 95-97. Уредбе о
правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник
РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013
и 119/2014) и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00073/2018-01 од 19.04.2018.
године, Скупштина општине Трговиште, на седници
одржаној дана 16.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком уређује се услови, начин и
поступак
реализације
програма
локалног
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економског
развоја
општине
Трговиште,
критеријуми за доделу средстава из буџета општине
Трговиште, праћење реализације програма и
пројеката за које су средства додељена у складу са
овом одлуком, као и друга питања од локалног
значаја, а која имају повољан утицај на отварање
нових радних места, пренос нових знања и
технологија, привредном и другом развоју општине.
Овом одлуком се уређује регионална
инвестициона државна помоћ и де минимис
државна помоћ.
Члан 2.
Улагања представљају имовинска права која
има или контролише, директно или индиректно,
страни или домаћи улагач на територији општине
Трговиште, а за чије стицање улагач ангажује
средства (улагање у зграде, производне погоне,
машине и опрему, нове производне капацитете,
постојеће производне капацитете у складу са
законом којим се уређују страна улагања и другим
прописима).
Улагач јесте свако правно или физичко лице
које улаже на територији општине Трговиште у
складу са законом.
Појмови чије је значење одређено законом и
другим прописима којима се уређују улагања
домаћих и страних физичких лица имају исто
значење у реализацији програма локалног
економског развоја општине Трговиште.
II МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Члан 3.
Мере реализације програма локалног
економског развоја:
1. Привлачење инвеститора реализује се на
следећи начин
- Обезбеђивањем
земљишта
које
је
инфраструктурно опремљено и пословног
простора који је у јавној својини општине
Трговиште,
- Обезбеђивањем закупа на одређено време и
опремањем пословног простора за различите
намене,
- Обезбеђивањем средстава за набавку опреме
(машине, алати и остала опрема) неопходне
за проширење капацитета или започињање
производње.
2. Подстицање конкурентности реализује се
кроз подршку

-

-

-

-
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Производних иновација које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у
ланцу вредности производа,
Подршку развоја коператива, кластера и
других облика удруживања са циљем
заједничког наступа на трећим тржиштима
или код доминантног купца,
Добијања међународних сертификата са
циљем омогућавања изласка домаћих
компанија на инострана тржишта,
Обезбеђивање средстава за проширење или
изградњу нових производних капацитета.

III ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО УЧЕШЋА
У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
Извори и намена средстава
Члан 4.
Средства за реализацију програма локалног
економског развоја (у даљем тексту: средства)
обезбеђују се у буџету општине Трговиште .
Средства се могу користити за финансирање
инвестиционих пројеката и пројеката којима се
подстиче конкурентност у производном сектору и
сектору услуга које могу бити предмет међународне
трговине у складу са законом и другим прописима.
Право на
средстава

учествовање

у

поступку

доделе

Члан 5.
Право на учествовање у поступку доделе
средстава имају инвеститори – домаћи и страни,
мала и средња предузећа и предузетници који имају
инвестиционе пројекте и пројекте којима се
подстиче конкурентност у секторима за које се у
складу са програмом локалног економског развоја
обезбеђују средства и који се пре почетка
реализације инвестиционог пројекта пријаве за
доделу средстава, на начин и под условима
предвиђеним овом одлуком.
Изузимање од права на доделу средстава
Члан 6.
Од права на доделу средстава изузимају се
субјекти који средства не могу добити из буџета
Републике у складу са законом и другим прописима,
и то привредним субјектима који обављају
делатностима у секторима челика, синтетичких
влакана и угља, као ни привредним субјектима у
тешкоћама.
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Висина средстава која могу бити додељена
Члан 7.
Висина средстава која могу бити додељена за
реализацију мере Привлачење инвеститора
одређује се на основу оправданих трошкова улагања
и директних и индиректних ефеката улагања и у
односу на висину инвестиције, односно у складу са
чл. 8. ове Одлуке.
Висина средстава која могу бити додељена за
реализацију мере Подстицање конкурентности
једном привредном субјекту је највише до
23.000.000,00 динара у току три узастопне фискалне
године.
Средства се могу одобрити путем следећих
инструмената:
- подстицаја,
- инфраструктурним опремањем земљишта
са умањењем или без накнаде,
- кроз одрицање осталих изворних прихода
јединица локалне самоуправе.
Општина
Трговиште
у
складу
са
расположивим средствима у буџету за сваку годину
одређује инструмент доделе средстава.
IV МЕРА – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА –
ИНВЕСТИЦОНИ
ПРОЈЕКТИ,
РОК
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ, УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Пројекти за које се могу доделити средства
Члан 8.
Средства се могу доделити за:
1) Инвестиционе пројекте у производном
сектору, код којих су оправдани трошкови улагања најмање у динарској противвредности 100.000 евра по средњем курсу
Народне банке Србије на дан подношења
пријаве и којима се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових запослених радника на неодређено време, односно отварање најмање 10 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом.
2) Инвестиционе пројекте у сектору услуга
чија је минимална вредност у динарској
противвредности 150.000 евра по средњем курсу Народне банке Републике
Србије на дан подношења пријаве и којим
се обезбеђује запошљавање најмање 15
нових запослених на неодређено време
односно отварање најмање 15 нових радних места повезаних са инвестиционим
пројектом.
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Укупан износ средстава која се могу
доделити у складу са Програмом локалног
економског развоја за период 2018.-2020. година и
овом одлуком одређује се у апсолутном износу, уз
обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног
интензитета у складу са прописима који уређују
доделу државне помоћи.
Корисник средстава дужан је да обезбеди
учешће од најмање 25% опрaвданих трошкова из
сопствених средстава или из других извора који не
садрже државну помоћ.
Услови за доделу средстава
Члан 9.
Средства могу бити додељена под следећим
условима:
1) да инвестиција и новоотворена радна
места повезана са овом инвестицијом морају
опстати у истом подручју најмање пет година, а у
случају малих и средњих привредних субјеката три
године, након завршетка пројекта,
2) да се достигнути број запослених код
корисника
средстава
након
реализације
инвестиционог пројекта не смањује у периоду од
најмање пет година, ако је у питању велики
привредни субјект, односно у периоду од најмање
три године, ако је у питању мали и средњи
привредни субјект,
3) да улагање мора да резултира нето
повећањем броја запослених у привредном субјекту
у поређењу са просечним бројем запослених у
протеклих 12 месеци, а у случају да се радно место
затвори у том периоду, мора се одузети од броја
новоотворених радних места,
4) да радно место буде непосредно повезано
са почетном инвестицијом, а отворено је у року од
три године, од завршетка инвестиције.
Корисник средстава, након постизања пуне
запослености, у складу са уговором о додели
средства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да
сваком запосленом редовно исплаћује зараду у
складу са прописима којима се уређују радни
односи, у износу који је најмање за 20% већи од
минималне зараде у Републици Србији прописане за
месец за који се исплаћује зарада, за све уговорено
време у складу са овом одлуком.
Рок за реализацију пројекта
Члан 10.
Рок за реализацију пројекта и отварање
нових радних места је најдуже три године од дана
закључења Уговора, а који се након закључења
може продужити највише на пет година, по
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образложеном захтеву корисника средстава, ако
Комисија за доделу средстава оцени да су
околности које су довеле до потребе за продужењем
рока објективне и да је продужење рока оправдано и
сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији
начин постижу циљеви утврђени програмом
локалног економског развоја.
Ако Комисија за доделу средстава оцени да
су потребе за продужењем рока оправдане и
сврсисходне, приступа се изменама и допунама
Уговора у складу са образложеним захтевом или се
подносилац захтева обавештава о одбијању захтева
уз образложење о разлозима за одбијање.
Kритеријуми за анализу квалитета пројеката
Члан 11.
Критеријуми за анализу инвестиционог
пројекта којима се запошљава до 100 нових запослених су:
1) искуство у обављању делатности;
2) оцена поврата инвестиције;
3)
технолошки
ниво
делатности
–
прилагођена ЕУРОСТАТ методологија;
4) проценат високообразованог кадра;
5) општи рацио ликвидности;
6) пословни резултат;
7) показатељ задужености.
Инвестиционом пројекту се по сваком од
критеријума из става 1. овог члана додељује
прописани број бодова, тако да укупан збир свих
бодова износи 8.
Члан 12.
Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према припадности
делатности која је предмет пројекта претежној
делатности инвеститора на следећи начин, и то:
1) ако се инвестициони пројекат спроводи у
вези са обављањем делатности која припада истој
области делатности додељује се 1 бод;
2) ако се инвестициони пројекат спроводи у
вези са обављањем делатности која припада истом
сектору делатности додељује се 0,5 бодова;
3) ако се инвестициони пројекат спроводи у
вези са обављањем делатности која не припада
истом сектору делатности додељује се 0 бодова.
Члан 13.
Инвестиционом пројекту се додељује
одговарајући број бодова на основу оцене
успешности инвестиционог пројекта која се
утврђује на следећи начин:
1) уколико је нето садашња вредност
инвестиционог пројекта позитивна и ако је стопа
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поврата инвестиционог пројекта већа од референтне
каматне стопе Народне банке Србије у периоду
гарантованог улагања и запослености, инвеститору
се додељује 1 бод;
2) ако је нето садашња вредност
инвестиционог пројекта негативна и ако је стопа
поврата инвестиционог пројекта мања од стопе
задуживања у периоду гарантованог улагања и
запослености, број бодова износи 0.
Члан 14.
Оцена технолошког нивоа делатности
инвестиционог пројекта врши се применом
ЕУРОСТАТ методологије на следећи начин:
а) инвестиционом пројекту који припада
високом технолошком нивоу делатности према
ЕУРОСТАТ методологији, додељује се 1,5 бод;
б) инвестиционом пројекту који припада
средње високом технолошком нивоу делатности
према ЕУРОСТАТ методологији, додељује се 1 бод;
в) инвестиционом пројекту који припада
средње ниском технолошком нивоу делатности
према ЕУРОСТАТ методологији, додељује се 0,5
бодова;
г) инвестиционом пројекту који припада
ниском технолошком нивоу делатности према
ЕУРОСТАТ методологији, додељује се 0 бодова.
Члан 15.
Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према проценту
планираног запошљавања нових запослених са
високом стручном спремом на следећи начин:
1) инвестиционом пројекту код кога је
планирано запошљавање више од 10% нових
запослених са високом стручном спремом додељује
се 1,5 бод;
2) инвестиционом пројекту код кога је
планирано запошљавање између 5% и 10% нових
запослених са високом стручном спремом додељује
се 1 бод;
3) инвестиционом пројекту код кога је
планирано запошљавање између 2% и 5% нових
запослених са високом стручном спремом додељује
се 0,5 бодова;
4) инвестиционом пројекту код кога је
планирано запошљавање мање од 2% нових
запослених са високом стручном спремом додељује
се 0 бодова.
Члан 16.
Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према оцени општег рациа
ликвидности у периоду гарантованог улагања и
запослености на следећи начин:
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1) ако је општи рацио ликвидности
инвестиционог пројекта већи 1,5 инвестиционом
пројекту додељује се 1 бод;
2) ако је општи рацио ликвидности
инвестиционог пројекта између 1 и 1,5
инвестиционом пројекту додељује се 0,5 бодова;
3) ако је општи рацио ликвидности
инвестиционог пројекта мањи од 1 инвестиционом
пројекту додељује се 0 бодова.
Члан 17.
Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према пословном
резултату
инвеститора
утврђеном
према
финансијским извештајима за две пословне године
пре подношења пријаве на следећи начин:
1) ако је инвеститор остварио пословни
добитак
према
наведеним
финансијским
извештајима, инвестиционом пројекту додељује се 1
бод;
2) ако је инвеститор остварио пословни
добитак за једну годину према наведеним
финансијским извештајима инвестиционом пројекту
додељује се 0,5 бодова
3) ако инвеститор није остварио пословни
добитак
према
наведеним
финансијским
извештајима, инвестиционом пројекту додељује се 0
бодова
Члан 18.
Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према оцени показатеља
задужености
инвеститора
утврђеном
према
финансијским извештајима за две пословне године
пре подношења пријаве на следећи начин:
1) ако je показатељ задужености инвеститора
мањи од 70% односа укупних обавеза према укупној
имовини, инвестиционом пројекту се додељује 1
бод.
2) ако je показатељ задужености инвеститора
већи 70% односа укупних обавеза према укупној
имовини, инвестиционом пројекту се додељује 0
бодова.
Oправдани трошкови
Члан 19.
За
реализацију
мере
Привлачење
инвеститора средства се могу одобрити за следеће
оправдане трошкове:
- улагања у почетна инвестициона улагања
(материјална и нематеријална имовина) почев од дана подношења пријаве за доделу
средстава подстицаја до дана истека рока за
реализацију инвестиционог пројекта; и
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бруто зараде за нове запослене у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености код корисника средстава подстицаја
(оправдани трошкови бруто зараде).
Оправдани трошкови улагања у нематеријална средства за велика привредна друштва могу се
признати у висини до 50% укупне вредности оправданих трошкова улагања, а за мала и средња привредна друштва у висини до 100% оправданих трошкова улагања.
У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен уколико не би
био купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног субјекта од трећег
лица по тржишним условима.
Имовина која се стиче куповином мора бити
нова, изузев у случају када се државна помоћ додељује малим и средњим привредним субјектима. У
случају преузимања, износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.
Трошкови који се односе на стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда,
узимају се у обзир само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине, на крају периода закупа, завршити до истека
периода гарантованог улагања и запослености.
Са становишта регионалне инвестиционе
државне помоћи, трошкови који се односе на набавку транспортних средстава и опреме у сектору транспорта не сматрају се оправданим трошковима.
-

V МЕРА – ПОДСТИЦАЊЕ
КОНКУРЕНТНОСТИ
Члан 20.
Ова мера се реализује у складу са правилима
за доделу државне помоћи мале вредности (де
минимис државна помоћ).
За реализацију ове мере средства се могу
одобрити за следеће оправдане трошкове: трошкове
иновација (трошкови инструмената, уговорних
истраживања, техничког знања и патената који су
купљени и лиценцирани, саветодавних услуга,
оперативни и трошкови израде техничке студије
изводљивости), трошкове развоја кооператива,
кластера, инкубатора (улагање у опремање, зграде,
имовину, канцеларија, усавршавање, оперативни и
трошкови запослених лица), трошкове настале за
добијање сертификата и обезбеђивање средстава за
проширење или изградњу нових производних капацитета.
Члан 21.
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Де минимис државна помоћ не може да се
додели за подстицање извоза, односно за
делатности које директно утичу на обим извоза,
успостављање и функционисање дистрибутивне
мреже или за покриће других текућих расхода
(оперативних трошкова) привредног субјекта
повезаних са извозним активностима и за давање
предости домаћим производима у односу на увозне
производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на
сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде
студија или пружања саветодавних услуга
потребних за увођење новог или постојећег
производа на новом тржишту у другој држави не
сматра се помоћи за подстицање извоза из става 1.
овог члана.
VI ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Јавни позив
Члан 22.
Додела средстава спроводи се у складу са
јавним позивом и овом одлуком.
Јавни позив објављује се по одлуци Општинског већа, на предлог Општинске управе надлежне
за локални економски развој.
Текст јавног позива припрема Општинска
управа надлежна за локални економски развој.
Текст јавног огласа објављује се и на
интернет страници општине Трговиште.
Јавни оглас нарочито садржи:
1) инструменте доделе које обезбеђује
општина, оправдане трошкове и услове које
корисник треба да испуни;
2) интернет страницу на којој се може
извршити увид у одредбе ове одлуке и пратећих
аката,
којима се дефинишу начин, услови и
критеријуми за доделу средстава;
3) адресу на којој се могу добити обавештења
у вези са учествовањем у поступку доделе средстава
и податке о лицу за контакт;
4) адресу на коју се достављају пријаве;
5) трајање јавног позива - најдуже док се не
утроше средства;
6) друге информације од значаја и интереса
за инвеститоре и кориснике средстава.
Уколико јавни позив буде расписан за меру
подстицање конкурентности у њему мора бити
назначено да се средства добијају у складу са де
минимис државном помоћи.
Изузетно, одлука о додели средстава за
улагања од посебног значаја, може бити донета без
јавног позива и мора се пријавити Комисији за
контролу државне помоћи пре доделе средстава.
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Пријава за доделу средстава
Члан 23.
Образац пријаве на јавни позив за доделу
средстава у складу са овом одлуком (у даљем
тексту: Образац пријаве) прописује Општинска
управа надлежна за локални економски развој, у
складу са условима и критеријума за доделу
средстава утврђених овом одлуком.
Пријаву за доделу средстава (у даљем тексту:
Пријава) чине Образац пријаве и пратећа
документација која се уз њега подноси.
Образац пријаве мора да садржи податке
којима се обезбеђују услови за упоредивост
података који су у њој садржани са потребама
поступка оцене свих пројеката и поступка контроле
уговорних обавеза које је корисник средстава дужан
да извршава.
Образац пријаве објављују се на интернет
страници општине Трговиште.
Инвеститор Пријаву подноси председнику
општине Трговиште.
Пријава се подноси на српском језику.
Пратећа документација која се подноси уз
Образац пријаве обавезно обухвата:
1) пројекат - пословни/бизнис план са
детаљним описом елемената директне инвестиције
за чију реализацију се конкурише за доделу
средстава по јавном огласу, који је саставни део
Уговора;
2) оригинал или оверена фотокопија
регистрованих финансијских извештаја инвеститора
за претходне две године пословања, са налазом
овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза
прибављања налаза овлашћеног ревизора) уколико
нису јавно објављени а страно правно лице подноси
оригинал или оверену фотокопију финансијских
извештаја и оверени превод на српски језик (уз
налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са
националним законодавством страног предлагача
инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да
није обавезан да прибавља извештај овлашћеног
ревизора);
3) оригинал или оверена фотокопија извода
из Регистра привредних субјеката, који подноси
инвеститор са седиштем у Републици Србији,
односно извод из одговарајућег регистра државе у
којој страни инвеститор има седиште, не старији од
три месеца, оверен од стране надлежног органа, као
и оверени превод извода на српски језик,
4) уверење да против инвеститора и корисника средстава није покренут претходни стечајни
поступак, реорганизација или стечај;
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5) доказ о измирењу обавеза по основу
пореза и доприноса у Републици Србији, а за стране
инвеститоре који нису пословали у Републици
Србији потписана изјава да инвеститор није
пословао у Републици Србији и да нема ни
резидентни
ни
нерезидентни
порески
идентификациони број додељен у складу са
прописима којима се уређује порески поступак и
пореска администрација;
6) извод из Централног регистра обавезног
социјалног осигурања којим се утврђује број
запослених у сваком месецу и врста радног
ангажовања са запосленима код Корисника
средстава у периоду од 12 месеци који претходи
дану подношења Пријаве за доделу средстава.
7) уверење да одговорно лице инвеститора и
корисника средстава није правоснажно осуђено за
кривична дела против привреде;
8) уверење да инвеститор и корисник средстава нису осуђивани за кривично дело извршено
против привреде;
9) писана изјава да за реализацију истог
инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане
трошкове није додељена, а ако јесте, или уколико је
аплицирао за средства којима се реализује мера
подстицање конкурентности, обавезује се да
поднесе изјаву по ком основу и у ком облику и
износу му је додељена државна помоћ или државна
помоћ мале вредности из буџета Република Србије,
аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе.
Документа која подноси страно привредно
друштво морају бити оверена у складу са прописима државе у којој су издата и преведена на српски
језик од овлашћеног преводиоца.
Даном подношења пријаве сматра се дан
пријема Пријаве од стране писарнице Општинске
управе.
Утврђивање испуњености формалних услова за
доделу средстава
Члан 24.
Општинска управа надлежна за локални
економски развој утврђује испуњеност формалних
услова за доделу средстава у складу са овом
одлуком и достављеном Пријавом.
Општинска управа надлежна за локални
економски развој
одбацује неблаговремене
Пријаве.
Ако Пријава не испуњава услове из члана 23.
ове Одлуке, Општинска управа надлежна за
локални економски развој
одбацује Пријаву као
непотпуну и доставља је подносиоцу Пријаве уз
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образложење у року од 30 дана, од дана окончања
јавног позива.
Ако Пријава не испуњава услове у складу са
чл. 5. и 8. ове одлуке Општинска управа надлежна
за локални економски развој одбацује Пријаву као
недопуштену и доставља је подносиоцу Пријаве уз
образложење у року од 30 дана.
Ако инвестиционом пројекту којим се запошљава до 100 нових запослених приликом стручне анализе није додељен минимум од 2 бода према
критеријумима прописаним чланом 11. став 1. тачка
5) – 7) ове одлуке Општинска управа надлежна за
локални економски развој одбија Пријаву за доделу
средстава и доставља је подносиоцу пријаве уз
образложење у року од 30 дана од дана пријема
Приговор на одлуку Општинске управе из
ст. 2, 3, 4, и 5 овог члана може се поднети Општинском већу у року од осам дана, од дана пријема
одлуке Општинске управе.
Општинско веће одлучује о приговору из
става 6. овог члана, и доставља одговор подносиоцу
пријаве у року од 15 дана од дана пријема
приговора.
Пријаве које су благовремене, потпуне и
допуштене Општинска управа доставља Комисији
за доделу средстава, у року од 15 дана, од дана
окончања јавног позива.
Анализа поднетог пројекта
Члан 25.
Општинска управа надлежна за локални
економски развој врши стручну анализу пројеката у
складу са Програмом локалног економског развоја
за период 2010.-2020. година и овом одлуком на
основу достављених Пријава, и доставља их
Комисији за доделу средстава заједно са Пријавом.
Стручна анализа обавезно садржи анализу
могућег износа средстава која се могу доделити.
Стручна анализа се може поверити стручном
експерту или консултанту, физичком или правном
лицу које има адекватне међународне референце у
случају комплекснијег и сложенијег пројекта.
Општинска управа може прибавити и друге
потребне податке од релевантних институција, и
захтевати додатна објашњења од инвеститора чија
је Пријава благовремена и задовољава услове у
складу са овом Одлуком.
Комисија за доделу средстава
Члан 26.
Комисију за доделу средстава образује
Скупштина општине Трговиште.
Комисија има председника и четири члана.
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Мандат Комисије траје четири године.
Чланови Комисије могу имати заменике.
Општинско веће доноси одлуку о додели
средстава у складу са овом одлуком и
расположивим буџетским средствима на предлог
Комисије.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова.
Одлука из става 6. овог члана садржи
нарочито податке о пројекту и његовим елементима
битним за поступак уговарања доделе средстава,
инвеститору односно кориснику средстава, о
висини
додељених
средстава,
средствима
обезбеђења за додељена средства и њиховог рока
важења, односно разлоге због којих средства нису
додељена.
Предлог мера из става 9. овог члана
припрема Општинска управа надлежна за локални
економски развој, а на основу извештаја о праћењу
инвестиционих пројеката.
Општинска управа надлежна за локални
економски развој пружа административно-техничку
помоћ и предлаже председнику, или овлашћеном
члану Комисије, сазивање седнице Комисије,
припрема материјале за одлучивање и разматрање
на седницама Комисије, даје потребне информације
о статусу инвестиционих пројеката, припрема
записнике са седница, и поступа по одлукама
Комисије и Општинског већа.
Свим учесницима у поступку доделе
средстава Општинска управа надлежна за локални
економски развој доставља образложену одлуку
Општинског већа у року од 45 дана од дана
окончања јавног позива.
Комисија за доделу средстава може да
предложи измену рокова, смањење износа
додељених
средстава
сразмерно
смањењу
уговорних
обавеза,
признавање
делимичног
испуњења уговорних обавеза, а по образложеном
предлогу корисника средстава, укључујући и
предлоге за измене и допуне или раскид Уговора о
додели средстава и доноси закључке и препоруке о
даљим активностима на отклањању евентуалних
проблема у спровођењу пројеката.
Комисија може донети пословник о свом
раду.
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одлучује у року од 15 дана, од дана пријема
приговора.
VII
УГОВОР
СРЕДСТАВА

И

НАЧИН

ИСПЛАТЕ

Уговор о додели средстава
Члан 28.
Средства у складу са овом одлуком додељују
се Уговором којим се уређују међусобна права и
обавезе у вези са коначном одлуком о додели
средстава који закључују Општина Трговиште и
корисник средстава.
Уговор садржи: предмет, висину и динамику
улагања и број нових радних места повезаних са
инвестиционим пројектом са динамиком запошљавања, планиране трошкове бруто зарада за нова
радна места повезана са инвестиционим пројектом у
двогодишњем периоду након достизања пуне запослености, обавезу исплате уговорене зараде, рок за
реализацију инвестиционог пројекта, износ додељених средстава, динамику исплате додељених средстава, као и инормације о средствима обезбеђења,
обавези извештавања, контроли извршења уговорних обавеза, раскиду Уговора, вишој сили, заштити
животне средине и безбедности и здравља на раду,
решавању спорова и друга питања од значаја за реализацију Уговора.
Саставни део Уговора је део бизнис плана
који се односи на висину, структуру и динамику
улагања, план и динамику запошљавања и пројектоване бруто зараде и планирани удео домаћих добављача у основној сировини.
Општина може да раскине Уговор у свакој
фази извршења ако утврди да корисник средстава не
испуњава услове утврђене Уговором и ако је
Комисија за надзор донела одлуку о раскиду.
Када постоје оправдани разлози да ће
негативне последице неизвршења уговорених
обавеза од стране корисника средстава наступити
пре седнице Општинског већа, на предлог Општинске управе надлежне за локални економски развој и
Комисије за надзор може да раскине уговор, а
надлежна Општинска управа за финасије да наплати
средстава обезбеђења о чему се Општинско веће
обавештава на првој наредној седници.

Приговор на одлуку о додели средстава
Уговор о додели средстава за улагања
Члан 27.
Приговор на одлуку Општинског већа
доставља се Општинској управи надлежној за
локални економски развој у року од осам дана од
дана пријема одлуке, о коме Општинско веће

Члан 29.
Текст уговора о додели средстава припрема
Општинска управа надлежна за локални економски
развој.
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Уговор из става 1. овог члана нарочито
садржи: предмет, висину и динамику улагања и број
нових радних места са динамиком запошљавања,
рок за реализацију инвестиционог пројекта, врсту и
износ додељених средстава, динамику и начин
исплате додељених средстава, односно других
подстицаја, средства обезбеђења у корист општине
Трговиште - банкарска гаранција или хипотека, односно залога за 50% већу од вредности подстицаја,
и друга питања од значаја за реализацију тог
уговора.

Законска затезна камата обрачунава се за
период од дана исплате сваке појединачне рате до
дана повраћаја укупног износа исплаћених
средстава.
У случају неиспуњења уговорних обавеза,
или делимичног испуњења уговорних обавеза,
Општинска управа надлежна за финансије, може по
основу издате банкарске гаранције, и бланко соло
менице, да наплати средства до висине износа
исплаћених средстава и прописане законске затезне
камате.

Исплата додељених средстава

VIII ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШАВАЊУ
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКАТА

Члан 30.
Исплата додељених средстава врши се у
складу са Уговором.
Уз захтев за исплату средстава доставља се и
документација којом се доказује извршење обавезе
за чије се испуњење се тражи исплата средстава или
чије је испуњење услов за трансфер средстава.
Износ рате утврђује се у процентуалном
износу у односу на укупан износ додељених средстава, и то на следећи начин:
1) у износу који је пропорционалан проценту извршеног улагања у основна средства
у свакој години реализације инвестиционог пројекта, у односу на укупна улагања
у основна средства дефинисана инвестиционим пројектом, или
2) у износу који је пропорционалан проценту новозапослених у свакој години реализације инвестиционог пројекта у односу
на укупан број новозапослених дефинисаних инвестиционим пројектом.
Средства обезбеђења
Члан 31.
Корисник средстава је дужан да приложи
банкарску гаранцију издату од пословне банке која
послује на територији
Републике Србије,
безусловну и плативу на први позив у корист
општине Трговиште или хипотеку, односно залогу
за 50% већу од вредности подстицаја,
Исплаћена средства морају бити обезбеђена у
складу са Уговором.
Поред банкарске гаранције или хипотеке, односно залогу за 50% већу од вредности подстицаја,,
корисник средстава дужан је да приложи две
регистроване и потписане бланко соло менице са
потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате
законске затезне камате, у складу са законом који
утврђује висину стопе законске камате, а у случају
неиспуњења уговорних обавеза.

Комисија за надзор
Члан 32.
Комисију за надзор образује Општинско
веће.
Комисија има председника и четири члана.
Мандат Комисије траје четири године.
Чланови Комисије могу имати заменике.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова.
Комисија за надзор ће вршити контролу свих
извештаја добијених од Корисника средстава и
периодично пратити реализацију одобрених
пројеката и испуњење обавезе од стране корисника
средстава, а на основу извештаја добијених од
корисника средстава, као и других информација и
података које прикупи у поступку контроле
извршења уговорних обавеза и праћења.
Председник или члан Комисије за надзор не
може бити истовремено и председник или члан
Комисије за доделу средстава, чиме се спречава
потенцијални сукоб интереса.
Комисија може донети пословник о свом
раду.
Извештаји које подноси корисник средстава
Члан 33.
Корисник средстава дужан је да Комисији за
надзор и Општинској управи надлежној за локални
економски развој достави:
1) извештај независног ревизора за обвезнике ревизије о пословању на крају сваке године, укључујући
и период из члана 11. ове одлуке који садржи
посебан налаз о степену испуњења обавеза из
Уговора и Пријаве;
2) извештај независног ревизора на крају
инвестиционог периода о испуњености свих обавеза
корисника средстава утврђених Уговором и
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Пријавом, заједно са извештајем овлашћеног
проценитеља о вредности унете половне опреме;
3) извештај овлашћеног проценитеља о вредности
друге унете имовине, ако постоји;
4) извештај са подацима о броју запослених, висини
исплаћених зарада, пореза и доприноса за све
запослене, за сваки месец, у року од месец дана
након исплате последње зараде у току пословне
године, укључујући и период из члана 11. став 1.
тачка 2. и члана 11. став 2. ове одлуке, са
документацијом, односно исправама којима се
доказују наводи из тог извештаја.
Извештаје из става 1. Комисија за надзор доставља
Општинском већу.
Контрола над реализацијом пројеката
Члан 34.
Комисија за надзор прати динамику
реализације пројекта и испуњавање уговорних
обавеза корисника средстава и о томе сачињава
извештај који доставља Општинском већу.
Извештај из става 1. овог члана садржи
податке и информације о свим елементима пројекта,
а обавезно садржи:
1) резиме извештаја независног ревизора, односно
проценитеља, са посебним освртом на податке
релевантне за праћење извршења уговорних обавеза
корисника;
2) информације о висини улагања корисника
средстава у односу на елементе улагања наведене у
Пријави на основу које је донета одлука о додели
средстава;
3) информације о кретању броја нових радних места
отворених код корисника средстава и висине
исплаћених зарада;
4) преглед блокада по текућим рачунима корисника
средстава, ако их је било;
5) упозорење о одступањима у извршењу уговорних
обавеза од стране корисника средстава и критичним
роковима за извршење активности додатне
контроле;
6) информације о проблемима са којима се
инвеститор, односно корисник средстава сусреће
при реализацији инвестиционог пројекта, а на
основу извештаја које доставља корисник средстава;
7) друге информације од значаја за реализацију
предметног пројекта и програма локалног
економског развоја који могу бити угрожени
поступањем корисника средстава.
Члан 35.
Обавезује се Општинска управа надлежна за
локални економски развој да води евиденцију о
улагањима од локалног значаја и потрошњи
средстава у складу са Законом о улагањима и
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Програмом локалног економског развоја за период
2018.-2019. година., и о томе извештава Развојну
агенцију Србије.
Ступање на снагу
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана, од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана16.05.2018.године, број 454-11/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
330.
На основу члана 2. и 61. став 7. Закона о
становању и одржавању зграда („Службени гласник
РС“, број 104/16) , одредбама
Правилника о
критеријумима за утврђивање минималног износа
који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде („Службени гласник РС“, број
101/17) члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16- други закон), члана 41. Статута
Општине Трговиште („Службени гласник „Пчињског округа“ број 28/08) Скупштина Општине
Трговиште,
на
седници
одржаној
дана
16.05.2018.године донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА
ИЗДВАЈАЊА ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА
ЗГРАДЕ И МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ
ПРОФЕСИОНАЛОГ УПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се минимални износи
које су власници посебних делова стамбених и
стамбено пословних зграда дужни да издвајају на
име текућег и инвестиционог одржавања зграда
које се налазе на територији Општине Трговиште,
као и утврђивање минималног износа накнаде коју
плаћају власници посебних делова зграда у случају
постављења професионалног управника од стране
локалне самоуправе као вид принудне мере.
Члан 2.
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Власници посебних делова зграда на
територији Општине Трговиште, износе из члана 1.
ове Одлуке обавезни су да издвајају у циљу
остваривања јавног интереса у области одрживог
развоја становања.
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Тип зграде
За зграде без лифта

По стану и
пословном
простору у дин
151,00

Минимална висина износа на име трошкова
текућег одржавања

Минимална висина износа на име трошкова
Инвестиционог одржавања

Члан 3.
Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање представља месечни износ утврђен у
апсолутном износу за сваки посебан део зграде, а
трошкови за одржавање земљишта за редовну
употребу укључени су у износ трошкова текућег
одржавања зграде.
У случају да је једно лице власник више
посебних делова, за сваки такав посебни део се
плаћају трошкови одржавања у складу са законом
којим се уређује област становања и одржавања
стамбених зграда.
Критеријуми за утврђивање минималне
висине износа трошкова за текуће одржавање зграде
су:
1) просечна нето зарада у Општини Трговиште
за претходну годину, према подацима Републичког
завода за статистику износи 25.309,00 динара( Цз);
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за
утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова текућег одржавања који не може бити
нижи од 6 (Кјлс);
3) коефицијент за утврђивање трошкова текућег
одржавања зграде, са лифтом или без лифта, где је
за зграде без лифта Кл=1 а за зграде са лифтом
Кл=1,3;
Коефицијент јединице локалне самоуправе за
утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова текућег одржавања зграде, узет је као
најнижи који је прописан и износи 6 (Кјлс), и
примењен
коефицијент за зграде без лифта,
обзиром да не постоје зграде са лифтом, као што не
постоје гараже, гаражна места и гаражни боксови.
Цто – минимални месечни износ трошкова за
текуће одржавање за стан и пословни простор.
Образац обрачуна трошкова за текуће
одржавање је:
Цто=Цз х Кјлс х Кл
1000

Члан 4.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде у смислу овог правилника представља
месечни износ издвајања утврђен у апсолутном
износу по квадратном метру површине посебног
дела зграде.
Критеријуми за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде који се плаћа за стан и пословни простор као
посебни део су:
1) просечна нето зарада у Општини Трговиште за
претходну годину, према подацима Републичког
завода за статистику износи 25.309,00 динара( Цз);
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за
утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде,
који не може бити нижи од 1,3 (Кјлс);
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде
старости до 10 година, Кс=0,4; за зграде старости
од10 до 20 година, Кс=0,6; за зграде старости од 20
до 30 година, Кс=0,8; за зграде старости од 30
година, Кс=1 (Кс);
4) коефицијент за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања зграде са лифтом и без
лифта, где је за зграде без лифта Кл=1, а за зграде са
лифтом Кл=1,3(Кл).
Коефицијент јединице локалне самоуправе
за утврђивање минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог одржавања зграде,
узет као најнижи који је прописан и износи 1,3
(Кјлс).
Цио – минимални износ месечног издвајања
на име трошкова инвестиционог одржавања по
квадратном метру стана или пословног простора.
Образац обрачуна трошкова за инвестиционо
одржавање је:
Цио=Цз х Кјлс х Кс х Кл
10.000

На
основу
претходно
прописаних
критеријума утврђује се минимална висина износа
издвајања за текуће одржавање за стан и пословни
простор, као посебни део зграде.

На
основу
претходно
прописаних
критеријума утврђује се износ издвајања на име
инвестиционог одржавања заједничких делова

Петак,18.мај.2018.године.
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зграде, по метру квадратном, за стан и пословни
простор:
ТИП И СТАРОСТ ЗГРАДЕ
За зграде без лифта старости 10 година
За зграде без лифта старости 10-20
година
За зграде без лифта старости 20-30
година
За зграде без лифта старости 30 година

Износ
(дин/м2)
1,30
1,97
2,60
3,29

Висина износа накнаде за принудно постављеног
управника
Члан 5.
Висина износа накнаде за управљање у
случају принудно постављеног професионалног
управника представља месечни износ утврђен у
апсолутном износу,за сваки посебан део зграде.
Под принудном управом подразумева се
постављање
професионалног
управника
у
стамбеним зградама од стране локалне самоуправе
као вид принудне управе у случају да зграда у
законском року није изабрала своје органе
управљања и у случају истека престанка мандата
управника, уколико у прописаном року не буде
изабран нови управник.
Критеријуми за утврђивање минималне
висине накнаде за управљање коју власници
посебних делова плаћају у случају принудно
постављеног професионалног управника су следећи:
1) просечна нето зарада у Општини Трговиште за
претходну годину, према подацима Републичког
завода за статистику износи 25.309,00 динара ( Цз);
2) коефицијент јединице локалне самоуправе који
не може бити нижи од 8 (Кјлс);
3)коефицијент посебног дела зграде, који зависи од
укупног броја посебних делова зграде, где је
Кпд=0,5 ( за зграде које имају до 8 посебних делова), Кпд= 0,6 (за зграде које имају од 8 до 30
посебних делова), Кпд= 0,7 (за зграде преко 30
посебних делова).
Коефицијент јединице локалне самоуправе
(Кјлс) узет као најнижи који је прописан и износи
8(Кјлс).
Цу – износ месечне накнаде за управљање
зградом за стан и пословни простор.
Образац обрачуна накнаде за управљање
зградом је:
Цу=Цз х Кјлс х Кпд
1000
На
основу
претходно
прописаних
критеријума утврђује се минимална висина износа
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накнаде за управљање у случају принудно
постављеног професионалног управника за стан и
пословни простор као посебни део зграде:
Зграде по броју стамбених
Р.Бр.
јединица
1.
2.
3.

за зграде које имају до 8
посебних делова
за зграде које имају од 8 30 посебних делова
за зграде које имају више
од 30 посебних делова

по стану и
пословном
простору у дин.
101,00
121,00
141,70

Члан 6.
Минимални износи издвајања за текуће и
инвестиционо одржавање, као и минимални износ
за принудно постављеног управника из ове Одлуке
усклађиваће се сваке године у зависности од
кретања просечне нето зараде на годишњем нивоу
на територији општине Трговипште, а према објављеним званичним подацима Републичког завода за
статистику.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 361-6/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
331.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
Члан 1.
Доноси се одлука да се отуђи покретна имовина која се налази у производним халама Инсустријске зоне у Доњој Трници по поступку утврђеном законом.
Члан 2.
За отуђење покретне имовине образује се
Комисија у саставу:
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1. Драгослав Петровић, председник Комисије
2. Горан Величковић, члан Комисије
3. Стефан Трајковић, члан Комисије

Петак,18.мај.2018.године.

На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у «Службеном гласнику
Града Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 464-10/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
332.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
Члан 1.
Доноси се одлука о издавању у закуп
пословног простора у власништву општине Трговиште заинтересованим домаћим и страним правним и физичким лицима по поступку утврђеном
законом, уредбом и Одлуком општине Трговиште о
издавању у закуп пословног простора.
Члан 2.
За издавање у закуп пословног простора
образује се Комисија у саставу:
1.Драгослав Петровић, председник Комисије
2.Горан Величковић, члан Комисије
3.Стефан Трајковић, члан Комисије

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Престаје мандат одборнику Драгану Крстићу, због избора на функцију заменика председника
општине Трговиште.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у «Службеном гласнику
Града Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 013-2/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
334.
На основу члана 48.став 3. тачка 1. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07, 34/2010-одлука УС и
54/2011) и члана 41. Статута општине Трговиште
(«Службени гласник Пчињског округа», бр.28/08),
Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ДОДЕЉИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у «Службеном гласнику
Града Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 361-5/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
333.

Члан 1.
`Мандат одборника Скупштине општине
Трговиште, поново се додељује у истом сазиву
Скупштине општине Трговиште, разрешеној заменици председника општине Трговиште, и то:
Ред.
број

Име и презиме

Год.
Рођ.

Занимање

Место
пребивалишта

Изборна
листа

Петак,18.мај.2018.године.
1.

Јелена Станисављевић

1989

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"
Дипл.
правник

Трго- Алеквиште сандар
ВучићСрбија
побеђује

Члан 2.
Мандат одборника Скупштине општине
Трговиште из члана 1. ове Одлуке почиње да тече
даном потврђивања мандата и трајаће до истека
мандата овом сазиву Скупштине општине Трговиште.
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На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА
Члан 1.
Јавном предузећу „Трговиште ИН“ Трговиште поверавају се послови изградње трафостанице и
приступних саобраћајница у Индустријској зони у
Доњој Трници..

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.
Одлуку објавити у «Службеном гласнику
Града Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 013-1/2018

Члан 3.
Одлуку објавити у «Службеном гласнику
Града Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 312-247/2018

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

335.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је

337.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА

ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА

Члан 1.
Јавном предузећу „Трговиште ИН“ Трговиште поверавају се послови израде шумске природне
основе и управљање шумама у власништву општине
Трговиште.

Члан 1.
Јавном предузећу „Комуналац“ Трговиште
поверавају се послови изградње производне хале у
Индустријској зони у Доњој Трници..

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Одлуку објавити у «Службеном гласнику
Града Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 322-1/2018

Члан 3.
Одлуку објавити у «Службеном гласнику
Града Врања».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 351-24/2018

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

336.

338.
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На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017),
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметањаи прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр.24/2012) и члана 41 Статута општине Трговиште („Службени гласник Пчињског округа“, бр.28/2008), Скупштина општине Трговиште, на
седници пдржаној дана 16.05.2018.године, донела је

Петак,18.мај.2018.године.
РЕШЕЊЕ

Члан 1.
Иван Станковић, из Шајинца, именује се за
заменика председника Савета за младе.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-46/2018

РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
340.

Члан 1.
Прибавља се у јавну својину општине Трговиште непокретност, део неизграђеног градскограђевинског земљишта које се налази на
кат.парцели бр.3093 КО Доња Трница, у површини
од 1.000м2 које се води на име Славољуба Стошића
из Доње Трнице ради изградње резервоара пијаће
воде за снабдевање Индустријске зоне и насеља
Доња Трница, Воденичиште и Расадник.
Члан 2.
Општина Трговиште се обавезује да у
поступку прибављања непокретности ближе описане у члану 1. овог решења у јавну својину општине
Трговиште, предузме све законом прописане радње
и да на објекту упише право јавне својине општине
Трговиште у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима над њима.

На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Игор Јовановић, из Доњег Стајевца, именује
се за заменика председника Савета за цркве и верска
питања.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-47/2018

Члан 3.
Комисија именована од стране Скупштине
општине ће спровести редован поступак прибављања наведене непокретности у јавну својину.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
341.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 464-9/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
339.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је

На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Бранкици Антић из Трговишта престаје
функција председника Управног одбора у
Предшколској установи “Полетарац“ Трговиште
због поднете неопозиве оставке.
Члан 2.

Петак,18.мај.2018.године.
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Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-48/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

344.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је

342.
РЕШЕЊЕ

На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Биљана Смиљковић из Трговишта именује се
за председника Управног одбора Предшколске
установe “Полетарац“ Трговиште.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-49/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

Члан 1.
Драган Анђеловић, дипл.правник из Радовнице именује се за председника Општинске изборне
комисије општине Трговиште.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-51/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
345.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је

343.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Драган Анђеловић, дипл.правник из Радовнице разрешава се са функције председника
Општинске изборне комисије општине Трговиште.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-50/2018

РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Образује се Комисија за доделу државне помоћи из Буџета општине Трговиште ради реализације Програма локалног економског развоја за
2018.годину, у саставу и то:
1. Драган Анђеловић, председник Комисије
2. Данијела Тасић, члан Комисије
3. Бојан Стошић, члан Комисије
4. Саша Дојчиновић, члан Комисије
5. Невена Илић, члан Комисије
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-40/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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346.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Новица Живановић, лекар опште праксе из
Трговишта, именује се за директора Дома здравље
Трговиште.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-41/2018

Петак,18.мај.2018.године.

На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Драган Анђеловић, начелник ОУ Трговиште,
изабран је за члана Штаба за ванредне ситуације
општине Трговиште.
Члан 2.
Мандат новоизабраног члана траје до истека
мандата Штаба за ванредне ситуације општине
Трговиште, који је изабран Решењем Скупштине
општине
Трговиште,
број:119-36/2016
од
25.05.2016.године.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-43/2018

На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

347.

349.
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Стојан Станковић, из Шајинца, разрешава се
дужности члана Штаба за ванредне ситуације
општине Трговиште.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-42/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
348.

На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Јелена Станисављевић, из Трговишта, разрешава се дужности заменика команданта Штаба за
ванредне ситуације општине Трговиште, због разрешења са функције заменика председника општине
Трговиште.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-44/2018

Петак,18.мај.2018.године.
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ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

350.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Драган Крстић, заменик председника општине Трговиште и члан Штаба за ванредне ситуације
општине Трговиште, изабран је за заменика команданта Штаба за ванредне ситуације општине Трговиште, по функцији.
Члан 2.
Мандат новоизабраног заменика команданта
Штаба траје до истека мандата Штаба за ванредне
ситуације општине Трговиште, који је изабран Решењем Скупштине општине Трговиште, број:11936/2016 од 25.05.2016.године или разрешења са
функције заменика председника општине Трговиште.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
16.05.2018.године, број 119-45/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

351.
На основу члана 32. став 1. тачка 6, а у вези
са чланом 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана
13. и члана 17. Закона о улагањима („Службени гласник РС, бр. 89/2015), члана 41. Статута општине
Трговиште („Службени гласник Пчињског округа“,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.05.2018. године, донела је
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ПРОГРАМ
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 2018 – 2020. ГОДИНЕ

1.

УВОД

Локални економски развој је дефинисани
процес у коме јавни и приватни сектор заједнички
препознају проблеме у привредном локалном и
ширем окружењу и спроводе политику и програме
који утичу на уочене проблеме. Циљ ових
активности је привредно конкурентнија и јача
локална заједница и стварање бољих услова за
економски раст, отварање радних места и
унапређење животног стандарда становника
локалне заједнице.
1.1. Правни основ
Правни основ за доношење Програма
локалног економског развоја општине Трговиште за
период 2018. – 2020. године садржан је у Закону о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС бр. 129/2007,
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон). У члану
20. тачка 9. наводи се да општина, преко својих
органа, доноси програме и спроводи пројекте
локалног економског развоја и стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање у
јединици локалне самоуправе.
Такође, Статутом општине Трговиште
(„Службени гласник Пчињског округа“, бр.28/08),
чланом 15. став 1. Тачка 10. дефинисано је да
општина Трговиште „доноси планове и програме и
спроводи пројекте локалног економског развоја,
стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини, промовише економске потенцијале
општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава
пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места“.
Чланом 17. Закона о улагањима („Службени
гласник РС“ бр. 89/15) предвиђено је да надлежни
орган јединице локалне самоуправе инструментима
локалне развојне политике подстиче улагања, брине
о постојећим улагањима и њиховом проширењу,
броју и укупној вредности улагања и квалитету
улагача, примењује стандарде повољног пословног
окружења и доноси одлуке о мерама за подстицање
конкурентности локалне самоуправе у привлачењу
улагања.
Законом о контроли државне помоћи уређују
се општи услови и поступак контроле државне
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помоћи у циљу заштите слободне конкуренције на
тржишту, применом начела тржишне економије и
подстицањем привредног развоја.
Чланом 2. се дефинише: 1) државна помоћ је
сваки стварни или потенцијални јавни расход или
умањено остварење јавног прихода, којим корисник
државне помоћи стиче повољнији положај на
тржишту у односу на конкуренте, чиме се нарушава
или постоји опасност од нарушавања конкуренције
на тржишту; 2) давалац државне помоћи је
Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе, преко надлежних органа, и
свако правно лице које управља и/или располаже
јавним средствима и додељује државну помоћ у
било ком облику; 3) корисник државне помоћи је
свако правно и физичко лице, које у обављању
делатности производње и/или промета робе и/или
пружања услуга на тржишту, користи државну
помоћ у било ком облику.
Закон о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ("Сл. гласник РС", број 36/09, 88/10,
38/15, 113/2017 и 113/2017 – др. закон) је правни
основ за доношење Локалног акционог плана
запошљавања општине Трговиште за 2018.годину.
2.

Петак,18.мај.2018.године.

ном Босилеград на истоку, у дужини од 18 km, на
северу град Врање, у дужини од 26 km и општином
Бујановац на западу, у дужини од 8 km. Трговиште
је административни, привредни и културни центар
општине. Подручје општине чине пет месних заједница: Трговиште, Шајинце, Доњи Стајевац, Ново
Село и Радовница са 35 насељених места.

АНАЛИЗА СТАЊА

2.1. Положај општине Трговиште
Општина Трговиште налази се на крајњем
југоистоку Србије у саставу Пчињског округа. Простире се на површини од 370 квадратних километара, на надморској висини од 489 до 1831 метар.
Општина Трговиште је погранична општина која се
на југу граничи са Републиком Македонијом у дужини од 40 km, док се у Србији граничи са општи2.2. Демографски подаци

Слика 1. Положај општине Трговиште у Републици Србији и Пчињском округу

Општина Трговиште је општина са израженим негативним демографским трендом. Према попису
становништва из 2002. године, општина Трговиште има 6.372 становника, а према резултатима пописа из
2011. године општина Трговиште броји 5.091 житеља што је за 20,10% мање у односу на 2002. годину, а за
66,87% мање у односу на попис из 1948. године, када је у њој живело 15.368 становника. Густина насељености је 13,76 ст/км2.

Попис 1971.

Попис 1981.

12.566
8.293
Табела 1. Становништво

Попис 1991.

Попис 2002.

Попис 2011.

7.115

6.372

5.091

У односу на попис становништва 1971. године, број становника у општини се константно смањује,
што је карактерише као типично депопулацијско подручје у југоисточној Србији. То је, пре свега, последица механичког одлива становништва и негативног природног прираштаја. Природни прираштај у општини
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је негативан (-12,9), стопа наталитета је 6,0 стопа смртности је 18,9 Број домаћинстава општине је од 1971.
године у сталном опадању. Просечна величина домаћинства је 2,88 становника.
Радно способно

Укупан број
становника

65+

5.091

887

укупно

мушко
(15-64)

женско (1559)

3.522

1.980

1.542

Удео радно
способног у
укупном (%)

Удео старијих од
65 год. у укупном (%)

69,18%

17,42%

Табела 2. Радно способно становништво према попису 2011.
Најбројнија старосна група је од 15. до 65. година, док је становништво старије од 65 година
заступљено са око 17,42 % у укупном броју становника. У односу на републички просек, бележи се нешто
већи проценат млађих од 14. година. Више од половине становништва чини активно (54%), док
издржаваног становништва има око 32%.
Непотпуно
Основно
Средње
Више
Високо
Пол
Укупно
Основно
образов
образов.
образов.
образов.
образовање
М
2.363
58
243
748
1.155
79
74
Ж
2.046
273
296
683
715
28
44
У
4.409
331
539
1.431
1.870
107
118
Табела 3. Становништво старо 15 и више година према полу и школској спреми, по попису 2011.
Без школске спреме

2.3.

Образовна структура становништва је лоша. Проценат становништва без школске
спреме и са непотпуним основним образовањем је 19,73%. Највећи удео има становништво са завршеном средњом школом
42,41 %, док је удео високо образованог становништва 5,10%.

Табела бр.4. Незапослена лица према степену
стручне спреме и полу јануар 2018. године

Стање на тржишту рада

Квалификациона структура незапослених лица
је неповољна. Већина њих су неквалификовани, са
само основном школом. Такође је висок удео лица
са завршеном средњом школом око 53%.

Према подацима Националне службе за
запошљавање Филијала Врање – испостава
Трговиште, почетком 2018. године, регистровано је
1153 незапослених
Незапослена
лица према
степену
стручне
спреме
I
II
III
IV
VI/1
VI/2
VII/1
УКУПНО:

Укупно

Мушкарци

Жене

457
30
374
239
13

218
17
223
132
7

239
13
151
107
6

23
17
1153

6
8
611

17
9
542

У односу на јануар 2017. године забележен је
мали пад броја незапослених пријављених код НСЗ,
када је на евиденцији НСЗ било 1184 лица, што је
мање за 31 лице, односно за 2,62%.

Незапослени
према годиУкупно
Мушкарци
Жене
не старости
15 до 19
4
1
3
20 до 24
84
41
43
25 до 29
139
75
64
30 до 34
105
51
54
35 до 39
83
43
40
40 до 44
97
40
57
45 до 49
137
68
69
50 до 54
199
103
96
55 до 59
187
101
86
60 до 65
118
88
30
УКУПНО:
1153
611
542
Табела бр.5. Незапослена лица према старости и
полу јануар 2018. године
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Незапослени, млађи од 30 година је 227. што
чини 19,69% од укупног броја незапослених. Највећи број незапослених је у доби од 50 до 54 године
199. лица, а старији од 50 година незапослених је
504. лица, односно 43,71% од укупног броја незапослених.
Незапослена
лица
према
времену при- Укупно Мушкарци
Жене
јављених код
НСЗ
До 3 месеци
120
79
41
3 - 6 месеци
58
28
30
6 - 9 месеци
69
31
38
9 - 12 месеци
51
27
24
12 – 18 месе89
51
38
ци
18 мес. – 2
84
50
34
год.
2 – 3 године
169
77
92
3 – 5 године
142
77
65
5 – 8 године
163
81
82
8 – 10 године
91
55
36
Преко 10 го117
55
62
дине
УКУПНО:
1153
611
542
Табела бр.6. Незапослена лица према времену пријављених код НСЗ
На основу статистичких података закључује
се да је највећи број незапослених са I степен
стручне спреме, у добу од 50 – 54 година живота.
На евиденцији НСЗ је 321 лице нискоквалификовано са I и II степеном стручне спреме старости преко
50 година живота. Преко 74% незапослених спада у
категорију дугорочно незапослена лица, преко годину дана.
2.4.

Привреда
По свим економским критеријумима општина Трговиште се сврстава у једну од најнеразвијених пограничних општина у Србији.
Према степену развијености јединица локалних самоуправа, општина Трговиште
спада у четвртој групи изразито неразвијених – девастирана подручј, чији је степен
развијености испод 50% републичког просека
( Уредба о утврђивању јединствене листе
развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину „Службени гласник РС“, бр. 104/2014). Основна карактеристика општине је вишедеценијска неразвије-
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ност, појава новог транзиционог сиромаштва, интензивно демографско пражњење,
кумулирани економски и социјални проблеми.
Некада у структури индустрије било је
заступљено четири грана: индустрија обуће,
дрвна, текстилна и прехрамбена. Дугогодишња привредна криза у Србији нарочито је
погодила индустрију. Индустријска предузећа у општини Трговиште, такође су била погођена свим елементима кризе (смањење
тражње, проблем обртних средстава,
инфлација, технолошко заостајање) и посебно, као неразвијено подручје, одливом квалификоване радне снаге. Већина индустријских предузећа више није у функцији, а велики
број запослених радника у овој грани је остало без посла. Разлози за овакво стање су
многобројни, почев од лоше економске политике на свим нивоима, затим изостанка иновација у производњи, непостојања повољних кредита, спорој приватизацији и спорим
институционалним реформама. Досадашњи
развој је у првом реду био везан за коришћење потенцијала за пољопривреду и кроз
ангажовање мање квалификоване радне снаге. Општина Трговиште припада тржишном мешовитом типу пољопривредне производње, која је ниско радно интензивна, средње продуктивна и средње тржишна са превагом сточарске производње. Сеоско становништво је ослоњено на примарну пољопривредну производњу без прераде и финализације производа у оквиру својих домаћинстава.
Према подацима Агенције за привредне регистре, на подручју општине Трговиште, током
2017. године, активна су 68 привредних друштва и
161 предузетник.
2014 2015 2016 2017
53
54
63
68
2
4
6
4

1. Активних
2. Новоснованих
3. Бриса1
1
них/угашених
Табела бр.7. Број привредних друштава

2014 2015 2016 2017
155 158 160 161
43
38
38
14

1. Активних
2. Новоснованих
3. Бриса22
37
них/угашених
Табела бр.8. Број предузетника

37

13
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Од укупно 68 привредних друштава на
подручју општине Трговиште најмање је великих
предузећа, док су најбројнија микро предузећа која
запошљавају 1 – 5 радника.
Главне активности привредних субјеката везане су
за валоризацију природних ресурса којима ова
општина обилује.

Број -16 - Страна -775

Број незапо- 1089
1011
1166
1128
слених
3. Просечна нето 27577 27046 27857
зарада у РСД
Табела 9. Број запослених/незапослених, зараде и
бруто друштвени производ, 2017*
2.

Извор: АПР
* Последње ажурно стање се односи на
период 01.01 - 30.06.2017. године
1.

2014
Број запосле- 1044
них

2015
1185

2016
1169

2017

Из приказане табеле се види да годинама нема битних промена, нема помака на боље.
Општина Пчињски Република Структура
Структура
Трговиш- округ
Србија
запослених запослених
те
у општини у округу
(%)
(%)
Запослени - укупно
1169
40117
2009785
100
100
Запослени у правним
лицима
(привредна
друштва,
предузећа,
949
32634
1597366
81,18
81,34
задруге и друге организације
Приватни предузетници
(лица која самостално
208
7008
323313
17,79
17,47
обављају делатност) и
запослени код њих
Регистровани индивидуални пољопривред11
534
89106
0,94
1,33
ници
Број запо- укупно
250
201
285
25
20,1
слених на Запослена
1000 ста- у правним
новника
лицима
(привредна друштва, пре203
163
226
20,3
16,3
дузећа,
задруге и
друге
организације
Табела бр.10. регистрована запосленост, 2016. (годишњи просек)
Општина
Трговиште
Запослени - укупно
Пољопривреда,
шумар-

1169
21

Пчињски
округ

40117
450

Република
Србија

Структура
Структура
запослених
запослених
у општини у округу
(%)
(%)
2009785
99,0
98,7
33313
1,80
1,1

Структура
запослених
у Републици (%)
100

79,48

16,09

4,43
28,5

22,6

Структура
запослених
у Републици (%)
95,6
1,7
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Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање ел. енергијом,
гасом и паром
Снабдевање
водом
и
управљање отпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка моторних
возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и
делатности осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Административне и помоћне услужне делатности
Државна управа и обавезно социјално осигурање
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2
275

452
11631

24169
393906

0,2
23,5

1,1
28,9

1,2
19,6

20

488

30533

1,7

1,2

1,5

96

1032

33970

8,2

2.6

1,7

85

1883

88127

7,3

4,7

4,4

71

5105

324603

6,1

12,7

16,2

58

1939

113161

5,0

4,8

5,6

34

1388

67902

2,9

3,5

3,4

1

340

55507

0,1

0,8

2,8

5

371

44524

0,4

0,9

2,2

-

-

5565

0,00

0,0

0,3

31

1002

91527

2,7

2,5

4,6

12

632

85324

1,0

1,6

4,2

161

3652

158859

13,8

9,2

7,9

Образовање

126

3959

138473

10,8

9,9

6,9

Здравствена и социјална
заштита

132

3904

159535

11,3

9,7

7,9

Уметност, забава и рекреација

16

739

32613

1,4

1,8

1,6

Остале услужне делатности

11

647

39066

0,9

1,6

1,9

11

534

89106

0,9

1,3

4,4

Регистровани индивидуални пољопривредници

Табела бр. 11. Структура запослених по секторима делатности, 2016. (годишњи просек)
Извор: РЗС, Запосленост и зараде
Просечан број запослених (по подацима РЗС)
за 2016 годину је 1169 или 22,69% становника од
укупног броја 5091, по поису из 2011. године.

Просечан број незапослених (по подацима
РЗС) за 2016 годину је 1166 или 22,90% становника
од укупног броја 5091. по попису из 2011. године.

Петак,18.мај.2018.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Просечна бруто зарада у општини, је у децембру 2017. години износила 35.465,00 динара
укупно, а зарада без пореза и доприноса је
25.251,.00 динара. Остварени национални доходак
и висина инвестиције по глави становника у општини је далеко испод републичког просека и не
достиже ни 1/3 просека НД по становнику Србије, и
указује на веома низак ниво привредних активности. Највећи део доходка оствари се у пољопривреди, односно примарном сектору, 37,73%, али се по
уделу у оствареном дохотку истичу још и трговина
и саобраћај. Изразит пад националног дохотка забележен је у индустрији.
Просечна
зарада
12/2017.
(РСД)
Република
Србија
2. Пчињски округ
Општина
Трговиште
Табела бр. 12. Просечне
цембар 2017
Извор: РЗС
1.

Просечна
зарада
без
пореза
и
доприноса
12/2017
(РСД)

74.887,00

54.344,00

56.922,00

40.815,00

35.465,00

25.251,00

зараде по запосленом, де-

3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ овог Програма је допринос
економском развоју општине Трговиште и стварање
повољног пословног окружења.
Специфични циљеви овог Програма су:
- привлачење инвеститора;
- стварање услова за оснивање нових предузећа,
проширење капацитета постојећих предузећа,
отварање нових радних места и стварање нових
производа, креирањем локалног финансијског и
административног оквира за доделу подстицаја;
- јачање конкурентности привреде општине Трговиште;
- од општине Трговиште створити пожељну средину
за инвестирање, пословање и живот;
- подстицање иновативног и предузетничког
понашања, развој предузетништва;
- подстицај увођењу нових технологија и иновација
у производне процесе;
-повећање запослености унапређењем пословања и
стицањем практичних знања и вештина за
самосталан рад, нарочито младих људи и теже
запошљивих.

4.
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Кључне циљне групе и корисници
програмских мера су:
• Домаћи инвеститори,
• Страни инвеститори,
• Мала и средња предузећа
• Предузетници,
Циљне групе су све оне које могу користити
подстицаје у складу са Програмом. Домаћи
инвеститори су тако дефинисани у најширем смислу
овог појма – дакле сви инвеститори из Србије,
уколико отварају предузеће (уколико региструју
седиште или пословну јединицу и обављају делатност) на територији општине Трговиште. Посебно
нам је жеља и тежња да се овим Програмом
подстакну инвестиције локалних предузећа у нове
производе и нове делатности. Такође, Програм
посебно узима у обзир било какво укључивање
привреде, било као добављача или подизвођача у
некој фази производног процеса.
5. ПЛАНИРАНЕ ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ
Полазећи од дефинисаног општег циља и
утврђених
специфичних
циљева
Програма,
дефинисана су три кључна типа подршке привреним активностима на подручју општине Трговиште,
и то:
- Подстицање запошљаваа
- Привлачење инвеститора
- Подстицање конкурентности
Разрадом горе поменутих типова подршке
дошло се до следдећих програмских мера којима
општина Трговиште изражава тежњу, да се иницирају, подстакну или стимулишу привредне активности.
1. Подстицање запошљавање – реализује
се у сарадњи са Националном службом
за запошљавање, кроз програме и мере
активне политике запошљавања:
1.1. Програм јавних радова
1.2. Обука на захтев послодавца
1.3. Програм стицања практичних знања
за неквалиикована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослене
1.4. Субвенција за самозапошљавање
1.5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.
2. Привлачење инвеститора – реализује
се:
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2.1. Обезбеђивањем
земљишта
које
инфраструктурно опремљено и пословног простора који је у јавној својини
општине Трговиште.
2.2. Обезбеђивањем закупа на одређено
време и опремањем пословног простора
за различите намене
2.3. Обезбеђивањем средстава за набавку
опреме (машине, алати, остала опрема)
неопходна за проширење капацитета или
започињање производње.
3. Подстицање конкурентности – реализује се кроз подршку:
3.1. Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа
3.2. Подршка развоју кооператива, кластера и
других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима
или код доминантног купца
3.3. Добијање мђународних сертификата са
циљем омогућавања изласка домаћих произвођача на инострана тржишта
3.4. Обезбеђење средстава за проширење или
изградњу нових производних капацитета.
6. УСЛОВИ
И
ПОДСТИЦАЈА

НАЧИН

ДОДЕЛЕ

Сви подстицаји, изузев подстицаја који се
додељују кроз сарадњу локалне самоуправе и Националне службе за запошљавање, се додељују по унапред утврђеним критеријумима, на основу унапред извршене анализе, по систему трошкова и користи, за локалну самоуправу, а по принципу „док
се не утроше средства“ и/или до датума који је
назначен у јавном позиву. Анализу спроводи локална самоуправа, у случају комплекснијег захтева,
анализу ће вршити консултантска кућа или институција која има адекватне међународне референце у
овој области. Комисија за доделу средстава, на
основу претходно сачињене анализе, доноси препоруку коју прослеђује Општинском већу на одлучивање о додели субвенције.
Пословни субјект мора имати регистровано
седиште или пословну јединицу и делатност мора
да обавља на подручју општине Трговиште.
Заинтересовани пословни субјект, уз претходно одређену конкурсну документацију, општини
Трговиште обавезно доставља бизнис план и писмо
о намерама у коме се морају јасно анализирати критеријуми квалитета инвестиционог пројекта:
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Критеријуми
за
стручну
анализу
инвестиционог пројекта којима се запошљава до 100
нових запослених су:
1) искуство у обављању делатности;
2) оцена поврата инвестиције;
3)
технолошки
ниво
делатности
–
прилагођена ЕУРОСТАТ методологија;
4) проценат високообразованог кадра;
5) општи рацио ликвидности;
6) пословни резултат;
7) показатељ задужености.
Инвестиционом пројекту се по сваком од
критеријума из става 1. овог члана додељује
прописани број бодова, тако да укупан збир свих
бодова износи 8.
Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према припадности
делатности која је предмет пројекта претежној
делатности инвеститора на следећи начин, и то:
1) ако се инвестициони пројекат спроводи у
вези са обављањем делатности која припада истој
области делатности додељује се 1 бод;
2) ако се инвестициони пројекат спроводи у
вези са обављањем делатности која припада истом
сектору делатности додељује се 0,5 бодова;
3) ако се инвестициони пројекат спроводи у
вези са обављањем делатности која не припада
истом сектору делатности додељује се 0 бодова.
Инвестиционом пројекту се додељује
одговарајући број бодова на основу оцене
успешности инвестиционог пројекта која се
утврђује на следећи начин:
1) уколико је нето садашња вредност
инвестиционог пројекта позитивна и ако је стопа
поврата инвестиционог пројекта већа од референтне
каматне стопе Народне банке Србије у периоду
гарантованог улагања и запослености, инвеститору
се додељује 1 бод;
2) ако је нето садашња вредност
инвестиционог пројекта негативна и ако је стопа
поврата инвестиционог пројекта мања од стопе
задуживања у периоду гарантованог улагања и
запослености, број бодова износи 0.
Оцена технолошког нивоа делатности
инвестиционог пројекта врши се применом
ЕУРОСТАТ методологије на следећи начин:
а) инвестиционом пројекту који припада
високом технолошком нивоу делатности према
ЕУРОСТАТ методологији, додељује се 1,5 бод;
б) инвестиционом пројекту који припада
средње високом технолошком нивоу делатности
према ЕУРОСТАТ методологији, додељује се 1 бод;
в) инвестиционом пројекту који припада
средње ниском технолошком нивоу делатности
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према ЕУРОСТАТ методологији, додељује се 0,5
бодова;
г) инвестиционом пројекту који припада
ниском технолошком нивоу делатности према
ЕУРОСТАТ методологији, додељује се 0 бодова.
Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према проценту
планираног запошљавања нових запослених са
високом стручном спремом на следећи начин:
1) инвестиционом пројекту код кога је
планирано запошљавање више од 10% нових
запослених са високом стручном спремом додељује
се 1,5 бод;
2) инвестиционом пројекту код кога је
планирано запошљавање између 5% и 10% нових
запослених са високом стручном спремом додељује
се 1 бод;
3) инвестиционом пројекту код кога је
планирано запошљавање између 2% и 5% нових
запослених са високом стручном спремом додељује
се 0,5 бодова;
4) инвестиционом пројекту код кога је
планирано запошљавање мање од 2% нових
запослених са високом стручном спремом додељује
се 0 бодова.
Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према оцени општег рациа
ликвидности у периоду гарантованог улагања и
запослености на следећи начин:
1) ако је општи рацио ликвидности
инвестиционог пројекта већи 1,5 инвестиционом
пројекту додељује се 1 бод;
2) ако је општи рацио ликвидности
инвестиционог пројекта између 1 и 1,5
инвестиционом пројекту додељује се 0,5 бодова;
3) ако је општи рацио ликвидности
инвестиционог пројекта мањи од 1 инвестиционом
пројекту додељује се 0 бодова.
Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према пословном
резултату
инвеститора
утврђеном
према
финансијским извештајима за две пословне године
пре подношења пријаве на следећи начин:
1) ако је инвеститор остварио пословни
добитак
према
наведеним
финансијским
извештајима, инвестиционом пројекту додељује се 1
бод;
2) ако је инвеститор остварио пословни
добитак за једну годину према наведеним
финансијским извештајима инвестиционом пројекту
додељује се 0,5 бодова
3) ако инвеститор није остварио пословни
добитак
према
наведеним
финансијским
извештајима, инвестиционом пројекту додељује се 0
бодова
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Инвестиционом пројекту додељује се
одговарајући број бодова према оцени показатеља
задужености
инвеститора
утврђеном
према
финансијским извештајима за две пословне године
пре подношења пријаве на следећи начин:
1) ако je показатељ задужености инвеститора
мањи од 70% односа укупних обавеза према укупној
имовини, инвестиционом пројекту се додељује 1
бод.
2) ако je показатељ задужености инвеститора
већи 70% односа укупних обавеза према укупној
имовини, инвестиционом пројекту се додељује 0
бодова.
Пословни субјект који конкурише за доделу
подстицаја из неке од горе предложених мера, може
у једној календарској години конкурисати за доделу
подстицаја из само једне од предложених мера.
Дакле, исти пословни субјект не може бити два пута
корисник подстицаја у току једне календарске године.
Средства за реализацију програма локалног
економског развоја (у даљем тексту: средства) обезбеђују се у буџету општине Трговиште.
Средства се могу користити за финансирање
инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне
трговине, у складу са законом и другим позитивним
прописима.
Право на учествовање у поступку доделе
средстава имају инвеститори – домаћи и страни,
мала и средња предузећа и предузетници који имају
инвестиционе пројекте и пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за којима се у складу
са Програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пре почетка реализације
инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним Програмом и Одлуком о условима и начину реализације
Програма.
Од права на доделу средстава изузимају се
субјекти који средства не могу добити из буџета
Републике Србије у складу са законом и другим
прописима, и то привредним субјектима који обављају делатности у секторима: челика, синтетичких
влакана и угља, као и привредним субјектима у
тешкоћама.
7. ВИСИНА
И
ИНСТРУМЕНТИ
ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА
Висина средстава која могу бити додељена за
реализацију мера – Привлачење инвеститора
одређује се у складу са оправданим трошковима
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улагања и директним и индиректним ефектима улагања и у односу на висину предвиђене инвестиције.
За реализацију мера – Подстицање конкурентности средства се могу доделити једном привредном субјекту у висини до 23.000.000,00 динара,
у току три узастопне фискалне године. Средства се
могу одобрити путем следећих инструмената:
a) различитих субвенција,
b) инфраструктурним опремањем земљишта са умањењем или без накнаде,
c) кроз одрицање осталих изворних
прихода
јединице
локалне
самоуправе.
Општина Трговиште, у складу са расположивим средствима у буџету, за сваку годину одређује
инструмент доделе средстава.
7.1.

Мере за подстицање запошљавања

Подстицање запошљавања се остварује кроз
сарадњу општине Трговиште и Националне
службе за запошљавање.
7.1.1. Локални акциони план запошљавања општине Трговиште за 2018.
годину
Локални акциони план запошљавања општине Трговиште за 2018. годину реализује општина
Трговиште у сарадњи са Националном службом за
запошљавање. Локалним акционим планом запошљавања општине Трговиште за 2018. годину су дефинисани приоритети политике запошљавања, мере
за остваривање приоритета, носиоци послова запошљавања и извори финансирања појединачних
мера. Програм и мере активне политике запошљавања садржи:
1. Програм јавних радова
2. Програм стручне праксе
3. Програм стицања практичних знања за
неквалиикована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослена лица
4. Субвенције за самозапошљавање и
5. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Локалним акционим планом запошљавања
општине Трговиште за 2018. годину за реализацију
програма и мера активне политике запошљавања
планирана су укупна средства у износу од
30.065.800,00 динара, од чега 14.765.000,00 динара
из буџета општине Трговиште, а потражује се од
Националне службе за запошљавање 15.300.000,00
динара
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7.2. Мере за привлачење инвеститора
- Инвестициони пројекти за које се могу
доделити средства
1)Инвестиционе пројекте у производном сектору, код којих су оправдани трошкови улагања најмање у динарској противвредности
100.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује запошљавање најмање 10
нових запослених радника на неодређено
време, односно отварање најмање 10 нових
радних места повезаних са инвестиционим
пројектом.
2)Инвестиционе пројекте у сектору услуга
које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална вредност у динарској
противвредности 150.000 евра по средњем
курсу Народне банке Републике Србије на
дан подношења пријаве и којим се обезбеђује
отварање најмање 15 нових запослених на
неодређено време односно отварање 15 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом.
За подстицај за оправдане трошкове
бруто зарада за нова радна места повезана са
инвестиционим пројектом
Кориснику средстава који отвори нова радна
места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која према степену развијености јесте девастирано подручје, одобравају се
средства у висини од 40% оправданих трошкова
бруто зараде за ново запослене повезане са инвестиционим пројектом у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености, а у максималном
износу од 7.000 евра у динарској противвредности
по новоотвореном радном месту.
За подстицај за оправдане трошкове улагања у основна средства
Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне самоуправе
која према степену развијености јесте девастирано
подручје, може се одобрити повећање износа средстава из члана 22. Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС“, бр,18/2018) у висини до 30% оправданих
трошкова улагања у основна средства.
-

Додатни подстицаји за радно интензивне инвестиционе пројекте
Кориснику средстава који реализује радно
интензивни инвестициони пројекат може се одобрити повећање износа бесповратних средстава за 10%
од износа оправданих трошкова бруто зарада за
-
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свако повећање броја нових радних места повезаних
са инвестиционим пројектом преко 200 нових радних места, за 15% преко 500 нових радних места, за
20% преко 1000 нових радних места.
Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са Програмом локалног економског развоја, одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са постојећим прописима који уређују
доделу државне помоћи.
Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова улагања из сопствених или из других извора који не
садржи државну помоћ.
Средства могу бити додељена под следећим условима:
1.
да се директна инвестиција одржи на
истој локацији у јединици локалне самоуправе у
периоду од најмање пет година након реализације
инвестиционог пројекта за велике привредне
субјекте, односно најмање три године за мале и
средње привредне субјекте и
2.
да се достигнути број запослених код
корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од пет година за
велике привредне субјекте, односно најмање три
године за мале и средње привредне субјекте.
3.
да улагање мора да резултира нето повећањем броја запослених у привредном субјекту у
поређењу са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се неко радно место
затвори у том периоду, мора се одузети од броја
новоотворених радних места, а за релевантан податак се узима податак са www.croso.gov.rs, односно
из централног регистра обавезног социјалног осигурања.
4.
да радно место буде непосредно повезано са почетном инвестицијом, а отворено је у року
од три године од завршетка инвестиције.
Корисник средстава, након достизања пуне
запослености, у складу са уговором о додели средстава подстицаја, дужан је да сваком новом запосленом редовно исплаћује уговорену зараду у складу са прописима којима се уређују радни односи, у
износу који је најмање за 20% већи од минималне
зараде у Републици Србији прописане за месец за
који се исплаћује зарада, за сво уговорено време у
складу са овим програмом.
Мера привлачење инвеститора се реализује
путем следећих инструмената:
Мера 2.1. Обезбеђивањем земљишта које
инфраструктурно опремљено и пословног простора
који је у јавној својини општине Трговиште,
-
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Мера 2.2. Обезбеђивање закупа на одређено
време и опремањем пословног простора за различите намене,
Мера 2.3. Обезбеђивање средстава за набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходна за проширење капацитета или започињање
производње.
Општина Трговиште може доделити на коришћење заинтересованом привредном субјекту
пословни простор неопходан за проширење или
започињање пословног процеса. Додељени простор
за проширење или започињање пословног процеса,
што може бити пословни простор у својини општине Трговиште или пословни простор који би
општина Трговиште закупила или сносила део трошкова закупа за потребе потенцијалног инвеститора
или земљиште у својини општине Трговиште или
земљиште које би општина Трговиште закупила
сносила део трошкова закупа за потребе потенцијалног инвеститора. Такође, субвенција бити новчана и додељује се правном лицу за текућу годину, са
јасном наменом да се закупи пословни простор за
производну или другу делатност. Пословни субјект
који је корисник новчаних средстава за успостављање пословања, може конкурисати за доделу
истих средстава и у наредним годинама, а у складу
са будућим програмима инвестиционих подстицаја
у привреди општине Трговиште и са поднетом конкурсном документацијом.
Општина Трговиште може доделити подстицај пословном субјекту у виду суфинансирања набавке опреме неопходне за проширење или започињање производног процеса привредног субјекта.
Процес производње привредног субјекта, који је
конкурисао мора бити у пословним просторијама
које су у власништву или закупу, што се доказује
уговором о закупу који не може бити краћи од периода субвенције. Уз осталу, претходно дефинисану
конкурсну документацију, привредни субјект посебно кроз бизнис план који се односи на коришћење
опреме коју намерава да набави, мора навести колико набавка опреме утиче на запошљавање нових
радника, да ли утиче на повећање извоза и податке о
пореклу опреме.
За реализацију мера за привлачење инвеститора средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове улагања у:
1. почетна инвестициона улагања (материјална и нематеријална имовина),
2. нова радна места повезана са почетним
улагањем.
Оправдани трошкови улагања у нематеријална средства за велика привредна друштва могу се
признати у висини до 50% укупне вредности оправ-

782-Страна - Број -16-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

даних трошкова улагања, а за мала и средња привредна друштва у висини до 100% оправданих трошкова улагања.
У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен уколико не би
био купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног субјекта од трећег
лица по тржишним условима.
Имовина која се стиче куповином мора бити
нова, изузев у случају када се државна помоћ додељује малим и средњим привредним субјектима. У
случају преузимања, износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.
Трошкови који се односе на стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда,
узимају се у обзир само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине, на крају периода закупа, завршити до истека
периода гарантованог улагања и запослености.
Са становишта регионалне инвестиционе
државне помоћи, трошкови који се односе на набавку транспортних средстава и опреме у сектору транспорта не сматрају се оправданим трошковима.
Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности субвенције или хипотеку, односно залогу за 50% већу од вредности подстицаја, као меру обезбеђења за општину Трговиште у укупном трајању од 3 године.
Уколико се субвенција односи на закуп простора – инвеститор пре добијања субвенције од
стране општине Трговиште, доставља доказ да су
измирени сви трошкови коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, канализација, телефон и други режијски трошкови који ће нужно
настати коришћењем пословног простора), осим
закупнине.
Инвеститор мора задржати делатност најмање пет година.
Средства за реализацију Мера за привлачење
инвеститора обезбеђују се у буџету општине Трговиште, за сваку годину појединачно дефинише се
Одлуком о условима и начину реализације програма
локалног економског развоја.
7.3. Мере за подстицање конкурентности
Ова мера се реализује у складу са правилима
за доделу државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ).
За реализацију Мера за подстицање конкурентности средства се могу одобрити за следеће
оправдане трошкове:
1) Трошкови иновација – трошкови инструмената, трошкови уговорних истражива-
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ња, техничког знања и патената који су
купљени и лиценцирани, саветодавне
услуге, оперативни трошкови, израде
техничке студије изводљивости;
2) Трошкови развоја кооператива, кластера,
инкубатора – улагање у опремање, у
зграде, имовину, трошкове запослених
лица, канцеларија, оперативни трошкови,
усавршавање и сл.
3) Трошкови повезани са добијањем различитих сертификата
4) Трошкови проширења или изградње нових производних капацитета.
Де минимис државна помоћ не може да се
додели:
• за подстицање извоза, односно за делатности које директно утичу на обим
извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за
покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са извозним активностима и
• за давање предности домаћим производима у односу на увозне производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на
сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде
студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење новог или постојећег производа на
новом тржишту у другој држави не сматра се помоћи за подстицање извоза.
Мере:
Мера 3.1. Производне иновације које имају
могућност директне примене и дефинисане користи
у ланцу вредности производа,
Мера 3.2. Подршка развоју кооператива,
кластера и других облика удруживања са циљем
заједничког наступа на трећим тржиштима или код
доминантног купца,
Мера 3.3. Добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта,
Мера 3.4. Обезбеђење средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета.
Под тржишном или производном иновацијом
у смислу ове мере се подразумева иновативно производно или тржишно решење које се први пут
примењује на подручју Републике Србије. Општина
Трговиште може доделити субвенцију пословном
субјекту у виду суфинансирања делимичног развоја
и примене производне или тржишне иновације, уколико се кроз бизнис план може показати директна
исплативост иновативног решења. Приликом доделе
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ове врсте субвенције посебно ће се водити рачуна
да у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани (кроз одговарајућу документацију или додатни
елаборат) сви елементи који указују на оригиналност решења. Пословни субјект мора обезбедити
банкарску гаранцију на износ вредности субвенције
или хипотеку, односно залогу за 50% већу од вредности подстицаја, као меру обезбеђења за општину
Трговиште у укупном трајању од 3 године.
Општина Трговиште може доделити подстицај пословном субјекту за подршку развоја кооператива, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или
код доминантног купца кроз суфинансирање дела
трошкова који настају као резултат рада различитих
облика удруживања само уколико је кроз бизнис
план и анализу (трошкова и користи) недвосмислено доказано да без заједничког наступа не би било
могуће остварити пласман робе на трећим тржиштима или код доминантног купца. Ова мера може
трајати најдуже годину дана.
Општина Трговиште може доделити подстицај пословном субјекту за суфинансирање трошкова
стицања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом
и анализом недвосмислено докаже исплативост
таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште. Износ
овог суинансирања је до 50% директних трошкова
сертификације.
Општина Трговиште може доделити подстицај пословном субјекту у виду суфинансирања неопходног грађевинског материјала који је употребљен или ће се употребити за проширење или
изградњу нових производних капацитета у износу
до 100 евра по метру квадратном бруто површине у
основи објекта – пословног простора (халског простора намењеног производњи), који је неопходан за
проширење или започињање производног процеса.
Објекат мора имати важећу грађевинску дозволу, а бизнис планом мора бити предвиђен завршетак градње и стицање употребне дозволе у року који
не може бити дужи од три године. Предузеће или
власник предузећа које конкурише за овај подстицај
мора бити кумулативно власник и земљишта и
објекта. Процес производње привредног субјекта
који је конкурисао мора бити у пословним просторијама које су предмет изградње минимум пет година од момента стицања употребне дозволе.
Максималан износ субвенције по једном
привредном субјекту је до 2.000.000,00 динара у
једној години и само једном се може конкурисати за
иусти објекат.
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Уз осталу претходно дефинисану конкурсну
документацију пословни субјект посебно кроз бизнис план који се односи на коришћење објекта који
је у градњи или је изграђен у посматраној години
мора навести податке да ли и како производни објекат утиче на запошљавање нових радника, на повећање извоза и укупне перформансе предузећа.
8. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА
ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА
Посебно битан сегмент реализације Програма представљају механизми за доделу средстава и
механизми за праћење трошење средстава, као квалитативна основа за поштовање закона и важан
радни оквир.
Поступак доделе средстава ће бити заснован
на следећим основама:
• Образовање компететне Комисије за доделу
средстава, која ће имати председника и четири члана. Комисија ће давати предлог за
доделу средстава, а у складу са усвојеном
Одлуком о буџету општине Трговиште и
Програмом. Комисија је дужна да изради
Правилник за оцењивање пристиглих захтева.
• Расписивање јавног позива за доделу подстицајних средстава, који се једном годишње расписује по усвајању Програма и важиће до коначног трошења средстава. Комисија за доделу средстава би се састајала периодично, зависно од броја пристиглих пријава.
Комисија за доделу средстава даје услове
јавног позива, које мора одобрити Општинско веће општине Трговиште, пре расписивања јавног позива за доделу подстицајних
средстава. Саставни део конкурсне документације мора бити Изјава о истинитости пријављених података, коју потписује и оверава
одговорно лице пословног субјекта који
конкурише за доделу средстава по некој од
предложених мера, а као мера обезбеђења за
општину Трговиште.
• Обавезни део конкурсне документације чине:
Пријавни образац, Бизнис план Инвеститора, Модел уговора, Модел извештаја, Потврда о регистрацији пословног субјекта. Комисија за доделу средстава може јавним позивом предвидети и другу додатну документацију за коју процени да је потребна за јавни
позив у целини или за неку од предвиђених
програмских мера, Изјава о томе да ли је и
за које трошкове корисник већ добио држав-
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ну помоћ и Изјава да ли је добио de minimis
државну помоћ.
• Општинско веће општине Трговиште доноси
Одлуку о додели средстава, на основу предлога добијеног од стране Комисије за доделу средстава.
• Након Одлуке о додели средстава, приступа
се склапању уговора са изабраним пословним субјектом. Уговор који општина Трговиште склапа са Инвеститором не сме
одступити, у форми и садржини у односу на
Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, односно пословни субјект мора бити упознат са моделом уговора
пре него што конкурише за доделу средстава.
Механизам праћења трошења средстава би
такође био заснован на комисијском раду:
• Образовање компетентне Комисије за надзор,
који ће вршити контролу и обилазак пословних субјеката која су добила средства од
општине Трговиште. Ова комисија даје
мишљење и предлог мера уколико је начињен прекршај у трошењу одобрених средстава. Комисију чине председник и четири
члана.
• Пословни субјект који је користио подстицај
из неке од предложених мера је у обавези да
поднесе наративни и финансијски извештај о
утрошку добијених средстава. Модел извештаја одређује Комисија за надзор. Комисија
за надзор врши преглед добијених извештаја, по потреби захтева појашњење или допуну извештаја и врши обилазак пословних
субјеката.
• Општинско веће даје предлог за подношење
пријаве, на основу мишљења и предлога мера Комисије за надзор.
Према одредбама Закона о улагањима
(„Службени гласник РС“, бр. 89/2015), која каже да
је јединица локалне самоуправе дужна да води евиденцију улагања од локалног значаја, Програм
предвиђа да овај сегмент евиденције за општину
Трговиште обавља Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Трговиште, а у
складу са поменутим Законом о улагањима и подзаконским актима.
Комисију за доделу средстава и Комисију за
надзор трошења средстава чине различити чланови,
односно не може исто лице бити члан обе комисије
истовремено, чиме се спречава сукоб интереса и
транспарентнији је процес одлучивања. Комисију за
доделу средстава образује Скупштина општине
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Трговиште, а Комисију за надзор образује Општинско веће општине Трговиште.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана16.05.2018.године, број 454-12/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана
дана 11.05.2018. године
352.
На основу члана 144 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Србије бр.18/2016), члана 61. и 63 Пословника
Градског већа града Врања („Сл. гласник града
Врања, број: 20/2016), Градско веће града Врања, на
седници одржаној 11.05.2018. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
I
Исправља се грешка - очигледна нетачност
у Одлуци Градског већа о давању у закуп
пословног простора у јавној својини града Врања
ван
поступка
јавног
надметања,
односно
прикупљања писаних понуда, број 06-82-3/2018-04
од 19.04.2018. године, (Службени гласник града
Врања број 13/2018) у уводном делу Одлуке, тако да
исти сада гласи:
„На основу члана 34 Закона о јавној својини
(Службени гласник РС број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016 и
113/2017), члана 10 став 1 тачка 1 и став 2 Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писаних понуда (Службени гласник РС број 16/18),
члана 24 Одлуке о давању у закуп пословног
простора у јавној својини града Врања ( Службени
гласник града Врања број 13/14, 12/15 и13/17) ,
Одлуке о
избору
најповољнијег понуђача у
поступку давања у закуп пословног простора у
јавној својини града Врања ван поступка јавног
надметања, односно прикупљања писаних понуда
број 06-79-1/18-04 од 18.04.2018. године и члана 61
и 63 Пословника Градског већа града Врања (
Службени гласник града Врања број 20/16), Градско
веће града Врања на седници одржаној дана
19.04.2018. године донело је:“.
II
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Решење о исправци почиње да производи
правна дејства од када и Одлука Градског већа о
давању у закуп пословног простора у јавној својини
града Врања ван поступка јавног надметања,
односно прикупљања писаних понуда број 06-823/2018-04.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“
Образложење
Одредбама члана 144 Закона о општем
упрвном поступку (Службени гласник РС број
18/2016) прописано је да орган увек може да
исправи своје решење или његове оверене преписе у
уклони грешке у именима или бројевима, писању
или рачунању и друге очигледне нетачности.
Сходно напред наведеном Градско веће
овим решењем исправља очигледне нетачности
које су настале приликом израде Одлуке, у погледу
цитирања позитивних прописа.
Због свега напред наведеног, а имајуући у
виду одредбе Закона о општем упрвном поступку
(Службени гласник РС број 18/2016) Градско веће је
одлучило као у диспозитиву решења.
ГРАДСКО
ВЕЋЕ
ГРАДА
ВРАЊА дана:
11.05.2018. године,број. 06-110/2018-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
др Слободан Миленковић, с.р.
Градско веће града Врања,
дана 18.05.2018. године
353.
Ред.
број

седница одржана
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На основу члана 38 Закона о удружењима
(„Сл.гласник РС“,бр.51/09, 99/2011-други закон) и
члана 10. став 4. Правилника о начину, поступку и
критеријумима за доделу средстава црквама и
верским заједницама из буџета града Врања
(Службени гласник града Врања број 28/2017),
члана 38 став 4 и 61 Пословника Градског већа
(Службени гласник града Врања брј 20/16), а по
расписаном
Јавном
конкурсу
за
финансирање/суфинансирање пројеката цркава и
верских заједница из буџета града Врања у 2018.
години, у складу са
листом вредновања и
рангирања пристиглих пројеката, број 40-430/201804, Градско веће града Врања на седници одржаној
дана 18.05.2018. године, донело је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ВРАЊА ЦРКАВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА
Члан 1 .
Овом Одлуком утврђује се расподела
средстава опредељених у члану 11. Раздео 4,
програмска активност 1201002 – дотације
невладиним организацијама, конто 481, позиција
74. Одлуке о буџету града Врања за 2018.годину
(„Службени лист града Врања“, број 31/2017), по
расписаном
Јавном
конкурсу
за
финансирање/суфинансирање пројеката цркава и
верских заједница из буџета града Врања у 2018.
години, у укупном износу од 4.000.000,00 динара.
У складу са претходним ставом, додељују
се средства подносиоцима пројекта, и то:

Назив цркве и верске заједнице

Назив пројекта

Износ
одобрених
средстава

1

Православна Епархија Врањска-Храм
Васкрсења Христовог

Наставак изградње храма
Васкрсења Христовог на
Бунушевачком гробљу

2

Православна Епархија Врањска - Манстир
Свети Никола, Зеленгорска бб

Партерно уређење дела
порте у комплексу
Манастира Св.Николе

750.000,00

3

Православна Епархија Врањска - Манастир
Свети Стефан, Горње Жапско

Израда биолошке септичке
јаме у Манастиру Светог
Стефана

700.000,00

1.500.000,00
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4

Православна Епархија Врањска - Црквена
општина Врање

Очување верско-културне
баштине града Врања

550.000,00

5

Православна Епархија Врањска - Црквена
Општина Собина, Хаџи Томина 45

Изградња оградног зида

500.000,00

Укупно:

Члан 2.
Након коначности ове Одлуке, са изабраним
корисницимна средстава, закључују се уговори о
суфинансирању програма односно пројеката.
Уговор у име Града потписује градоначелник.
Члан 3.
Црква, односно верска заједница којој су
пренета средства дужна је да наменски користи
средства добијена из буџета Града.
Ненаменско трошење средстава има за
последицу повраћај средстава и неодобравање
средстава у наредној години.
Члан 4.
Корисници средстава дужни су да у року од
15 дана по завршетку пројекта за који су им
додељена буџетска средстава, а најкасније до краја
текуће године, поднесу извештај о реализацији
пројекта и доставе доказе о наменском коришћењу
финансијских средстава Комисији за доделу
средстава црквама и верским заједницама .
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
Образложење
Сходно одредбма Закона о удружењима
(„Сл.гласник РС“,бр.51/09, 99/2011-други закон),
Закона о црквама и верским заједницама
(„Сл.гласник РС“,бр.36/2006) и Правилника о
начину, поступку и критеријумима за доделу
средстава црквама и верским заједницама из буџета
града Врања (Службени гласник града Врања број
28/2017), Градско веће града Врања расписало је
Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање
пројеката цркава и верских заједница из буџета
града Врања у 2018. години. Конкурс је објављен на
званичном сајту града Врања и дневном листу
„Српски телеграф“.

4.000.000,00
Решењем Градског већа бр.06-86-5/2018-04
формирана је,
Комисије за доделу средстава
црквама и верским заједницама.
У складу са одредбама члана 10. став 1.
Правилника о начину, поступку и критеријумима
за доделу средстава црквама и верским
заједницама из буџета града Врања (Службени
гласник града Врања број 28/2017), Комисија је
детаљно прегледала пристигле пројекта
и
констатовала следеће:
1.Манастир Светог Стефана, Горње Жапско,
са пројектом, „Изградња биолошке септичке јаме у
манастиру Светог Стефана“.Ради се о радовима на
решавању проблема канализационе мреже, будући
да у постојећој јами не постоји никакав третман
употребљивих вода, а изградњом нове, савремене
септичке јаме заштитила би се, не само изворишта
питке воде, већ и еколошки очувала околина.
Манастир Св.Стефан окупља велики број верника, а
и туриста те је неопходно извести наведене радове.
2.Храм Успења Пресвете Богородице,
Собина, „Изградња оградног зида“.Комисија је
утврдила да се ради о радовима који имају за циљ
заштиту комплекса цркве од несавесног понашања
појединаца, која је категорисана као споменик
културе од изузетне важности, а и окупља велики
број верника. Реализацијом пројекта се завршавају
радови на обнови цркве који су започети
2006.године.
3.Храм Васкрсења Христовог, Бунушевачка
бб, „Наставак изградње храма Васкрсења Христовог
на Бунушевачком гробљу“.Комисија је утврдила да
се ради о радовима на изградњи православног
обејкта који недостаје верницима у делу града
Врања у којем гравитира око 30% становништва.
4.Црквена општина Врање, Православна
Епархија врањска, Ивана Милутиновића 26,
„Очување
верско-културне
баштине
града
Врања“.Комисија је утврдила да пројекат има за
циљ очување верског, културног и историјског
идентитета српског народа и православља у
мултиетничком и мултикултурном подручју, као и
промоција Предобног Јустина врањског.
5.Манстир Свети Никола, Зеленгорска бб,
„Партерно уређење дела порте у комплексу
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Манастира Светог Николе“. Комисија је имала у
виду чињеницу да се ради о радовима на
реконструкцији манастирске порте и гостопримнице
која прима велики број верника, а и туриста.
Комисија је сачинила листу вредновања и
рангирања пристиглих пројеката број 40-430/201804, иста је била објављена на званичном сајту града
Врања, те како није било приговора, Градско веће је
на основу утврђене ранг листе донело Одлуку о
избору програма и пројеката цркава и верских
заједница, која се финансирају из буџета Града
Врања у 2018. години
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана:18.05.2018.
године број: 06-114/2/2018-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
др Слободан Миленковић,с.р.
354.
На основу члана 22, члана 38. став 4. и члана
61. и 63. Пословника Градског већа града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 20/2016),
Градско веће града Врања, на ванредној седници
одржаној дана 18.05.2018.године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ
СЛАВЕ ГРАДА ВРАЊА „СВЕТА ТРОЈИЦА“
Члан 1.
Образује се Организациони одбор за
реализацију Програма прославе обележавања
Градске славе града Врања, у саставу:
председник,
др Слободан Миленковић, градоначелник
Врања.
заменик председника,
др
Дејан
Тричковић,
председник
Скупштине града,
секретар,
Вида Стојановић, самостални саветник за
културу и информисање,
чланови,
1.Зорица Јовић, члан Градског већа,
2.Душан Аритоновић, начелник Градске
праве,
3.Ненад Антић, заменик градоначелника,
4.Ненад Ђорђевић, члан Градског већа,
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5.Ненад
Величковић,
помоћник
градоначелника,
6.Небојша Зупанчић, члан Градског већа,
7.Дејан Ивановић, члан Градског већа,
8.Игор Живковић, начелник Полицијске
управе Врање,
9.представник
Одељења
саобраћајне
полиције града Врања,
10.пуковник Слободан Стопа, командант
4.бригаде Копнене Војске,
11.Љубиша Гачић,представник Епархије
Врањске,
12.Небојша
Цветковић,
председник
Спортског савеза града Врања,
13.Стефан
Филиповић,
представник
Канцеларије за младе,
14.Владица
Ранђеловић,
самостални
саветник,
15.Сања
Златковић,
шеф
Кабинета
градоначелника и
16.Зоран Спасић, Одељење за послове
органа Града.
Члан 2.
Задатак Организационог одбора је да
предузме све потребне мере и активности ради
реализације Програма прославе обележавања
Градске славе града Врања.
Члан 3.
Мандат Организационог одбора траје до
завршетка
прославе
Програма
прославе
обележавања Градске славе града Врања.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО
ВЕЋЕ
ГРАДА
ВРАЊА,дана:
18.05.2018.године, број: 06-114-1/2018-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слбодан Миленковић,с.р.

Неважећа документа:
–Костић Новица из Врања, неважећи чекови бр.
0000157252297, 0000157252305, 0000157252313,
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