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На основу члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14), 

члан 46. став 1. тачка 5. и 6., члана 49. став 1. и 5.Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 129/07, 34/10 и 54/11), и члана 127. Статута општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној дана 

30.09.2016. године, донела је 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Илић Паљевић Јасмини из Сокобање, постављењем за помоћника председника 

општине Сокобања, престаје мандат одборника у Скупштини општине Сокобања са даном 

постављења, односно са 16.09.2016. године. 

II 

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року од 48 

часова од часа доношења Одлуке. 

I Број: 011-118/2016 

У Сокобањи, дана 30.09.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                   Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 54/2009, 

73/2010,101/2010,101/11,93/12,62/2013,63/2013,108/2013,142/2014,68/2015 и 103/2015), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07)  и члана 42. Став 1. тачка 2. 

Статута општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања”, бр. 3/2008,7/2013, 11/2014 и 

24/2014), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаноj 30.09.2016. године, донела је  

II РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО  

 

Члан 1.  

Приходи и примања, расходи и издаци буџета  општине Сокобања за 2016. годину (у 

даљем тексту: буџет), састоје се од:  

                                                                                                                                 у динарима  

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  Износ у 

динарима 

1.Укупни приходи и примања остварени од                                            

продаје нефинансијске имовине 
673.404.002.01 

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 730.719.642,01 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -57.315.640,00 

Издаци за набавку финансијске имовине                                

(у циљу спровођења јавних политика) 

2.045.000,00 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -59.360.640,00 

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине  0 

Примања од задуживања 0 

Неутрошена средства из претходног периода  66.860.640,00 

Издаци за отплату главнице дуга     7.500.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 59.360.640,00 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:  

    Шифра економске класификације 

Средства из 

буџета 

  1 2 3 

  

Пренета неутрошена средства  из  

ранијих година класа 3 66.860.640,00 

A. 

Рачун прихода и примања,расхода и 

издатака буџета општине   

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8  673.404.002.01 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 672.724.002.01 

  1.Порески приходи 71 345.500.000,00 

  

1.1.Порез на доходак,добит и 

капит.добитке 711 212.500.000,00 

  1.2 Порез на добра и услуге 714 31.000.000,00 

  1.3 Остали порески приходи 712+713+716+719 102.000.000,00 

  2.Непорески приходи,од чега 74 142.482.492,71 

  -наплаћене камате 7411 1.500.000,00 

  

-накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 7415 22.858.350,94 

  

3.Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода из претходне 

године 772  

  5.Донације 731+732 8.976.221,30 

  6.Трансфери 733 175.765.288,00 

 

Примања од продаје нефинансијске 

имовине 8 680.000,00 

II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ 4+5 730.719.642,01 

  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 507.716.628,32 

  1.Расходи за запослене 41 85.301.140,00 

  2.Коришћење роба и услуга 42 238.762.264,23 

  3.Отплата камата 44 730.000,00 

  4.Субвенције 45 5.000.000,00 

  5.Издаци за социјалну заштиту 47 21.290.284,00 

  6.Остали расходи 48+49 48.901.337,09 

  7.ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641+4651 107.731.603,00 

  8.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 632  

  Издаци за нефинансијску имовину 5 223.003.013,69 

III БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ   (7+8)-(4+5) -57.315.640,00 
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 IV 

Издаци за набавку финансијске 

имовине(осим за набавку домацих 

хартија од вредности) 62 2.045.000,00 

 Б 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ(III-

IV)   -59.360.640,00 

B РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    

V 

Примања од продаје финансијске 

имовине 92  

VI ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91  

  1.Примања од домаћих задуживања 911  

  

1.1.Задуживање код јавних 

финансијских  институција и 

пословних банака 9113+9114  

  

1.2.Задуживање код осталих 

кредитора 

9111+9112+9115+9116+9117+9118+91

19  

  

2.Примања од иностраног 

задуживања 912  

VII 

Пренета неутрошена средства из  

ранијих година  66.860.640,00 

VIII 

Издаци за набавку финансијске 

имовине(за набавку домацих хартија 

од вредности)   

IX ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 7.500.000,00 

  

1.Отплата главнице домаћим 

кредиторима 611 7.500.000,00 

  

1.1.Отплата главнице домаћим 

јавним финансијским институцијама 

и пословним банкама 6113+6114  

  

1.2.Отплата главнице осталим 

кредиторима 

6111+6112+6115+6116+6117+6118+61

19  

  

2.Отплата главнице страним 

кредиторима  612  

X 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (V+VI+VII-

VIII-IX)Укупни фискални суфицит 

плус нето финансирање   59.360.640,00 

 

Члан 2. 

Расходи и издаци из члана 1.ове одлуке користе се за следеће програме: 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у динарима 

Локални развој и просторно планирање 37.100.000,00 
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Комунална делатност 82.061.640,00 

Локални економски развој 4.500.000,00 

Развој туризма 74.015.666,00 

Развој пољопривреде 8.774.678,50 

Заштита животне средине 16.887.587,00 

Путна инфраструктура 142.111.765,00 

Предшколско васпитање 43.628.000,00 

Основно образовање 44.997.000,00 

Средње образовање 22.970.000,00 

Социјална и дечја заштита 32.718.084,00 

Примарна здравствена заштита 16.150.000,00 

Развој културе 24.544.888,00 

Развој спорта и омладине 51.729.000,00 

Локална самоуправа 170.260.609,51 

 

Члан 3. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1.ове одлуке обезбедиће се 

из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. 

Члан 4.  

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од  3.337.352,33 динара, а у 

сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од  500.000,00 динара  

Члан 5.  

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од  772.448.918,01 динара по врстама, 

односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима : 

KONTO OPIS IZNOS RAZLIKA UKUPAN IZNOS 

1 2       

711000 POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE       

711110 Porez na zarade 187,000,000.00   187,000,000.00 

711120 Porez na prihode od samostalnih delatnosti 15,000,000.00   15,000,000.00 

711140 Porez na prihod od imovine 1,500,000.00   1,500,000.00 

711190 Porez na druge prihode 9,000,000.00   9,000,000.00 

  UKUPNO 711000 212,500,000.00 0.00 212,500,000.00 

713000 POREZI NA IMOVINU       

713120 Porez na imovinu 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 

713310 Porez na nasleđe i poklone 2,000,000.00   2,000,000.00 

713420 Porez na kapitalne transakcije 25,000,000.00   25,000,000.00 

  UKUPNO 713000 87,000,000.00 0.00 87,000,000.00 

714000 POREZI NA DOBRA I USLUGE       
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714510 Porez na motorna vozila 8,000,000.00   8,000,000.00 

714550 Boravišna taksa 18,000,000.00   18,000,000.00 

714560 Opštinske i gradske naknade 5,000,000.00   5,000,000.00 

  UKUPNO 714000 31,000,000.00 0.00 31,000,000.00 

716000 DRUGI POREZI       

716110 Komunalna taksa na firmu 15,000,000.00   15,000,000.00 

  UKUPNO 716000 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 

732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA       

732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 8,370,221.30 606,000.00 8,976,221.30 

  UKUPNO 732000 8,370,221.30 606,000.00 8,976,221.30 

733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI       

733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 163,115,771.00 6,649,517.00 169,765,288.00 

733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 6,000,000.00   6,000,000.00 

  UKUPNO 733000 169,115,771.00 6,649,517.00 175,765,288.00 

741000 PRIHODI OD IMOVINE       

741150 Kamate na sredstva budžeta opštine 5,500,000.00 -4,000,000.00 1,500,000.00 

741510 Naknada za korišćenje prirodnih dobara 45,314,000.00   45,314,000.00 

741520 Naknada za korišćenješumskog I poljoprivrednog zemljišta 2,000,000.00 -1,000,000.00 1,000,000.00 

741530 Naknade za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta 48,662,984.00 -25,804,633.06 22,858,350.94 

741540 Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora 3,000,000.00   3,000,000.00 

741560 Slivna vodna naknada od pravnih lica 200,000.00   200,000.00 

  UKUPNO 741000 104,676,984.00 -30,804,633.06 73,872,350.94 

742000 PRODAJA DOBARA I USLUGA       

742150 Prihodi od davanja u zakup objekata 6,500,000.00   6,500,000.00 

742250 Takse u korist nivoa opština 28,535,000.00 -8,424,858.23 20,110,141.77 

742351 Prihodi opštinskih organa uprave 0.00   0.00 

  UKUPNO 742000 35,035,000.00 -8,424,858.23 26,610,141.77 

743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST       

743324 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u saobraćaju 2,000,000.00   2,000,000.00 

743351 

Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku u korist 

opština 0.00   0.00 

  UKUPNO 743000 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

744000 DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA       

744150 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 11,500,000.00 -11,450,000.00 50,000.00 

  UKUPNO 743000 11,500,000.00 -11,450,000.00 50,000.00 

745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI       

745151 Ostali prihodi u korist nivoa opština 55,000,000.00 -15,050,000.00 39,950,000.00 

  UKUPNO 745000 55,000,000.00 -15,050,000.00 39,950,000.00 

800000 PRIMANJA  OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE       
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800000 Priimanja od prodaje nefinansijske imovine 680,000.00   680,000.00 

  UKUPNO 800000 680,000.00 0.00 680,000.00 

900000 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA       

900000 Primanja od zaduživanja 0.00   0.00 

  UKUPNO 900000 0.00 0.00 0.00 

  
UKUPNO TEKUĆI PRIHODI I PRILIVI 731,877,976.30 -58,473,974.29 673,404,002.01 

  DODATNI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA 29,379,276.00  2,805,000.00  32,184,276.00  

  PRENETA NAMENSKA SREDSTVA IZ RANIJIH. GOD. 14,635,640.00  25,000.00  14,660,640.00  

  NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA 52,200,000.00    52,200,000.00  

  UKUPNA PRIMANJA 828,092,892.30  -55,643,974.29  772,448,918.01  

 

Члан 6.  

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим 

износима:  

KONTO NAZIV KONTA UKUPNI PLAN IZ BUDŽETA 
IZ OSTALIH 

IZVORA 
% 

410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 92,152,388.00 85,301,140.00 6,851,248.00 11.93 

411000 Plate i dodaci zaposlenih 71,871,633.00 67,169,133.00 4,702,500.00   

412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 13,190,755.00 12,349,007.00 841,748.00   

413000 Naknade u naturi 525,000.00 415,000.00 110,000.00   

414000 Socijalna davanja zaposlenima 3,854,000.00 3,287,000.00 567,000.00   

415000 Naknade za zapošljene 1,242,000.00 842,000.00 400,000.00   

416000 Naknade članovima komisija 874,000.00 644,000.00 230,000.00   

417000 Poslanički dodatak  595,000.00 595,000.00 0.00   

420000 KORIŠĆENJE ROBA I USLUGA 256,959,264.23 238,762,264.23 18,197,000.00 33.27 

421000 Stalni troškovi 53,038,400.78 51,366,400.78 1,672,000.00   

422000 Troškovi putovanja 3,119,000.00 2,079,000.00 1,040,000.00   

423000 Usluge po ugovoru 53,848,950.01 47,793,950.01 6,055,000.00   

424000 Specijalizovane usluge 43,875,640.00 43,125,640.00 750,000.00   

425000 Tekuće popravke i održavanje 79,049,594.94 75,834,594.94 3,215,000.00   

426000 Materijal 24,027,678.50 18,562,678.50 5,465,000.00   

430000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 0.00 

431000 Upotreba osnovnih sredstava 0.00 0.00 0.00   

440000 OTPLATA KAMATA 780,000.00 730,000.00 50,000.00 0.10 

441000 Otplate domaćih kamata 500,000.00 500,000.00 0.00   

444000 Prateći troškovi zaduživanja 280,000.00 230,000.00 50,000.00   
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450000 SUBVENCIJE 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.65 

451000 

Tekuće subvencije javnim nefinansijskim 

organizacijama 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00   

            

460000 
DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM 
NIVOIMA VLASTI 108,347,631.00 107,731,603.00 616,028.00 14.03 

462000 

Donacije i dotacije međunarodnim 

organizacijama 0.00 0.00 0.00   

463000 

Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima 

vlasti 78,887,000.00 78,887,000.00 0.00   

464000 

Dotacije organizacijama obaveznog 

socijalnog osiguranja 20,150,000.00 20,150,000.00 0.00   

465000 

Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima 

vlasti 9,310,631.00 8,694,603.00 616,028.00   

470000 SOCIJALNA POMOĆ 21,290,284.00 21,290,284.00 0.00 2.76 

472000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 21,290,284.00 21,290,284.00 0.00   

480000 OSTALI RASHODI 47,083,984.76 45,063,984.76 2,020,000.00 6.10 

481000 Donacije nevladinim organizacijama 27,014,625.00 27,014,625.00 0.00   

482000 

Porezi, obavezne takse i kazne nanetnute 

od jedog nivoa 10,315,000.00 8,295,000.00 2,020,000.00   

483000 Novčane kazne po rešenju sudova 9,450,359.76 9,450,359.76 0.00   

484000 Naknada štete - elementarne nepogode 100,000.00 100,000.00 0.00   

485000 

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od 

strane državnih organa 204,000.00 204,000.00 0.00   

490000 
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ 
BUDŽETA 3,837,352.33 3,837,352.33 0.00 0.50 

499000 Sredstva rezerve 3,837,352.33 3,837,352.33 0.00   

510000 OSNOVNA SREDSTVA 221,953,013.69 217,503,013.69 4,450,000.00 28.73 

511000 Zgrade i građevinski objekti 166,928,013.69 166,028,013.69 900,000.00   

512000 Mašine i oprema 51,355,000.00 50,405,000.00 950,000.00   

513000 Ostala osnovna sredstva 180,000.00 80,000.00 100,000.00   

515000 Nematerijalna imovina 990,000.00 990,000.00 0.00   

523000 Zalihe robe za dalju prodaju 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00   

            

540000 PRIRODNA IMOVINA 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.71 

541000 zemljište 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00   
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610000 OTPLATA GLAVNICE 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.97 

611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00   

621000 
OSNIVAČKI ULOG I NABAVKA DOMAĆE 
FINANSIJSKE IMOVINE 2,045,000.00 2,045,000.00 0.00 0.26 

621000 

Osnivački ulog i nabavka domaće finansijske 

imovine 2,045,000.00 2,045,000.00 0.00   

        

UKUPNI RASHODI 772,448,918.01 740,264,642.01 32,184,276.00 100.00 
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА  

Члан 9 

 

У складу са  Законом о одрђивању максималног броја запослених у локалној 

администрацији (,,Службени гласник РС",број 68/2015), број запослених код корисника 

буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: 

1.Органи и организације локалне власти 53 на неодређено време и 6 на одређено време,  

2. Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)-Народна 

библиотека ,,Стеван Сремац” 5 на неодређено и Организација за туризам и  културу  9 на 

неодређено време,  

3.Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална власт 

и месне заједнице(индиректни корисници буџета): ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 

Сокобања 0 на неодређено време.  

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања je у поступку ликвидације. 

 

4.Предшколска установа-Предшколска установа ``Буцко `` 32 на неодређено време и 3 на 

одређено време.  

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.овог 

члана. 

Члан 10 

За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине. 

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.  

 

Члан 11. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава  је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање 

обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за 

издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

Члан 12. 

За законито и  наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком , поред 

функционера  односно руководиоца  директних и  индиректних корисника буџетских 

средстава, одговоран је начелник Oпштинске управе. 

 

Члан 13. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 

најмање два пута годишње информише председника општине (општинско веће), а 

обавезно у року петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног 

периода.  
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У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана општинско веће 

усваја и доставља извештај Скупштини општине.  

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења 

великих одступања. 

 

Члан 14.  

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у 

текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61.Закона о буџетском систему доноси 

општинско веће. 

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских 

средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се 

увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. 

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за 

финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 

расхода у износу од 5 % вредности апропријације за расход чији се износ умањује. 

 

Члан 15.  

Решење о употреби текуће буџетске  и сталне буџетске резерве  на предлог органа управе 

надлежног за финансије, доноси општинско веће.  

 

Члан 16. 

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64.Закона о буџетском систему 

доноси општинско веће. 

Члан 17. 

Општинско  веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење 

фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима 

и издацима. 

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском 

систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за 

одобрење фискалног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних финансија. 

Члан 18. 

Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава тог  

буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун 

трезора општине , воде се и депонују  на консолидованом рачуну трезора општине 

Сокобања. 

Члан 19.  

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2016. години по посебном акту( решењу) који 

доноси председник општине на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих 

раздела: 

-Раздео 1 - Скупштина општине, 
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-Раздео 2 - Председник општине и општинско веће, 

-Раздео 3 - Општинска управа, 

-Раздео 4 - Општински јавни правобранилац. 

 

Члан 20. 

 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају 

одговарати апропријацији која им  је за ту намену овом одлуком  одобрена и пренета. 

 Изузетно корисници из става 1.овог члана у складу са чланом 54. Закона о буџетском 

систему , могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева 

плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансије , уз 

сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака 

из члана 8. ове одлуке. 

 Корисници буџетских средстава су обавезни , да пре покретања  поступка јавне набавке за 

преузимања обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа 

надлежног за финансије. 

Корисник буџетских средстава , који одређени расход извршава из средстава буџета и из 

других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других 

извора. 

Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а 

неизвршене у току 2015. године преносе се у 2017 годину и имају статус преузетих обавеза 

и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.  

 

Члан 21. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на 

принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је 

законом,односно актом Владе предвиђен другачији метод.  

Члан 22.  

Корисници буџетских средстава  преузимају обавезе само на основу писаног уговора  или 

другог правног акта, уколико законом није драгачије прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 

56.став 3. Закона о буџетском систему. 

 Члан 23. 

 

Корисници буџетских средстава приликом  додељивања уговора  о набавци добара, 

пружања услуга или извођења грађевинских радова мрају да поступе у складу са Законом 

о јавним набавкама (,,Службени гласник РС",број 124/2012,14/2015 И 68/2015).  

Јавна набавка мале вредности, у смислу  члана 39.Закона о јавним набавкама, сматра се 

набавка чија је вредност дефинисана Законом о буџету Републике Србије.  
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Члан 24. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета.  

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: 

обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе из других извора у планираном износу 

апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета општине. 

 

Члан 25. 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се 

на основу њиховог захтева  и у складу са одобреним квотама у тромесечним    плановима  

буџета. 

Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију  за плаћање(копије). 

 

Члан 26. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора општине Сокобања могу се 

инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему. при чемиу су, у складу са 

истим чланом Закона, председник општине, односно лице које овласти , одговорни за 

ефикасност и сигурност инвестирања. 

 

Члан 27. 

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике 

јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе 

обавестити скупштину општине. 

Корисник буџетских  средстава б не може, без претходне сагчасности председника 

општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2016 године, уколико средства 

за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средставакоја су, у складу са 

овом одлуком,предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације 

из става 1. овог члана. 

Члан 28. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава  у 2016 .години обрачунату 

исправку  вредности нефинансијске имовине исказују на  терет капитала , односно не 

исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан 29.  

 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може 

се задужити  у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (,,Службени гласник 

РС",број 61/2005,107/2009 И 78/2011). 
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Члан 30. 

Корисници буџетских средстава буџета општине Сокобања пренеће на рачун –Извршење 

буџета општине Сокобања до 31. децембра 2016. године средства која нису утрошена за 

финансирање расхода у 2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са 

Одлуком о буџету општине Сокобања за 2016. годину. 

Члан 31. 

Изузетно,у случају да се буџету општине Сокоабња из другог буџета (Републике, Покрајине, 

друге општине) определе актом наменска транферна средства, укључујући наменска 

трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају 

уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке, орган 

управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 

извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5.Закона о буџетском систему. 

Члан 32. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних 

средстава, у смислу Закона о буџетском систему., који су укључени у систем консолидованог 

рачуна трезора, неће се вршити  уколико ови корисници нису добили сагласност на 

финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине. 

Члан 33. 

У буџетској 2016 год. неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста 

накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима,за директне и 

индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то 

право стекли у 2016. години. 

Члан 34. 

Корисник буџетских средстава, који одређен расход и издатак извршава из других извора 

прихода и примања, који нису општи приход буџета ( извор 01-Приходи из буџета) , 

обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања уколико је 

ниво остварених прихода и примања мањи од оодобрених апропријација. 

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 

одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе , тако што ће предложити 

умањење обавезе, односно продужење уговорнох рока за плаћање или отказати уговор. 

Члан 35. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају 

расходи за сталне трошкове, текућих поправки и одржавања и материјал.  

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, 

трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака 

измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.  

Члан 36. 

 Средства остварена у поступку приватизације користиће се за набавку нефинансијске 

имовине у 2016. години. 
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Члан 37. 

Распоред и коришћење средстава са раздела 3. Програм 6 -Заштите животне средине, 

функција 500, економска класификација  511 у износу од 11.120.000,00 динара вршиће се у 

складу са Програмом коришћења средстава накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине за 2016. годину усвојеног од стране Скупштине општине. 

Распоред и коришћење средстава са раздела 3. Општинска управа- Безбедност у 

саобраћају, функција 360, позиције 423, 426, 512 и 513 у износу од  1.800.000,00 динара 

вршиће се у складу са  Програмом коришћења новчаних средстава од наплаћених казни за 

прекршаје у саобраћају. 

Члан 38. 

Ову Одлуку доставити министарству надлежном за послове финансија и објавити у 

''Службеном листу општине Сокобања'' . 

 Члан 39.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Сокобања. 

I БРОЈ : 401-588/2016 

У Сокобањи,30.09.2016.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИK  

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14), члана 4. и члана  5. став 3. 

Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, број 88/11), члана 42. став 1. тачка 9. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14),  

Скупштина општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 30.09.2016. године, у циљу 

усклађивања Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања са 

Законом о јавним предузећима, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком врше се измене Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, бр. 33/2016) (у даљем тексту: 

Одлука) на следећи начин: 

 

- У члану  9. став 2. који гласи „Скраћено 

пословно име је: ЈП „Зеленило – 

Сокобања“.“ се брише, а став 3. постаје 

став 2. 

 

- У члану 15. мења се став 1. и гласи: 

„Основни капитал Јавног предузећа 

чине новчана средства у укупном 

износу од 1.000.000,00 динара (словима: 

милиондинара), који је и уплаћен.“ 

 

У осталим деловима одлука о оснивању Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

остаје непромењена. 

 

Члан 2. 

 

На основу Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, бр. 

33/2016) и ове Одлуке утврдиће се Пречишћен 

текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања и исти 

објавити у „Службеном листу општине 

Сокобања“ 

 

Члан 3. 

 

Овај одлука  ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

                                             

I Број: 011-119/2016 

 

У Сокобањи, 30.09.2016.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                        

                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                        Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 20.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14), члана 4, и члана  5. став 3. 

Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, број 88/11), члана 42. став 1. тачка 9. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“ број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и 

члана 2 Одлуке о изменама Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ 

Сокобања  у циљу усклађивања Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања са Законој о јавним 

предузећима утврђује се Пречишћен текст 

Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања који обухвата:  

Одлуку о оснивању Јавног предузећа 

„Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, бр. 33/2016) и  Одлуку 
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о изменама Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, 

број 011-199/2016 од 30.09.2016. године.  

 

  

ОДЛУКА 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 

 

(Пречишћен текст) 

 

  

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Оснивање јавног предузећа 

 

Члан 1. 

Оснива се Јавно предузеће „Зеленило – 

Сокобања“ Сокобања ( у даљем тексту : Јавно 

предузеће). 

            Јавно предузеће оснива се ради уређења 

и одржавања јавних зелених површина, 

спортских терена и улица и путева на 

територији општине Сокобања. 

Предмет одлуке 

 

Члан 2. 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о 

јавним предузећима, регулисана су права и 

обавезе оснивача и Јавног предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, а 

нарочито: 

      -  назив и седиште оснивача; 

 -  пословно име и седиште Јавног 

предузећа; 

 -  претежна делатност Јавног предузећа; 

 - права, обавезе и одговорности 

оснивача према Јавном предузећу и Јавног 

предузећа према оснивачу; 

 - услови и начин утврђивања и 

распоређивања добити, односно начину 

покрића губитака и сношењу ризика; 

 -  условима и начину задуживања Јавног 

предузећа; 

 -  заступање Јавног предузећа; 

 -  износ основног капитала; 

 -  органи Јавног предузећа; 

 -  имовина која се не може отуђити; 

 -  располагање (отуђење и 

прибављање) стварима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног предузећа у складу са 

законом; 

 -  заштита животне средине; 

- друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива Јавно 

предузећe. 

 

Правни статус јавног предузећа 

 

Члан 3. 

 Јавно предузеће има статус правног 

лица, са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом. 

 Јавно предузеће у правном промету са 

трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 

своје име и за свој рачун. 

 

Упис јавног предузећа у регистар 

 

Члан 4. 

 Јавно предузеће се за обављање своје 

делатности, утврђене овим оснивачким актом, 

уписује у регистар у складу са законом којим се 

уређује правни положај привредних друштва и 

поступак регистрације, у складу са законом. 

 

 

 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 5. 

 Јавно предузеће послује као 

јединствена радна целина. 

 Актом директора Јавног предузећа 

уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Оснивач јавног предузећа 

 

Члан 6. 

 Оснивач Јавног предузећа је Општина 

Сокобања, улица Светог Саве број 23, матични 

број 07355815, ПИБ: 100880059 

 Права оснивача остварује Скупштина 

општине Сокобања. 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

 

Члан 7. 

            Јавно предузеће за своје обавезе 

одговара целокупном својом имовином. 
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            Оснивач не одговара за обавезе Јавног 

предузећа, осим у случајевима прописаним 

законом. 

            Оснивач је дужан да обезбеди да се 

делатност од општег интереса из члана 2. ове 

Одлуке обавља у континуитету. 

  

Заступање и представљање јавног 

предузећа 

 

Члан 8. 

            Јавно предузеће заступа и представља 

директор. 

 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 

 

Члан 9. 

 Јавно предузеће послује под следећим 

пословним именом: Јавно предузеће 

„ Зеленило – Сокобања“ Сокобања. 

 О промени пословног имена одлучује 

Надзорни одбор Јавног предузећа уз 

сагласност оснивача. 

  

Седиште јавног предузећа 

 

Члан 10. 

            Седиште Јавног предузећа  је у 

Сокобањи, улица Војислава Илића  број 2. 

 О промени седишта Јавног предузећа 

одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 

оснивача. 

  

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

 

Члан 11. 

            Јавно предузеће поседује свој печат и 

штамбиљ са исписаним текстом на српском 

језику и ћириличким писмом. 

            Печат је округлог облика и садржи пуно 

пословно име и седиште Јавног предузећа. 

            Штамбиљ је правоугаоног облика и 

садржи пуно пословно име, седиште Јавног 

предузећа и место за датум и број. 

            Јавно предузеће има свој знак који 

садржи назив и седиште Јавног предузећа а 

који ће бити дефинисан Статутом Јавног 

предузећа. 

 

 

 

 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

 

Члан 12. 

   Претежна делатност Јавног предузећа 

је: 

 

81.30   Услуге уређења и одржавања 

околине, која обухвата: 

-  уређење и одржавање јавних зелених 

површина; 

-  зеленило уз саобраћајнице; 

-  уређење и одржавање спортских терена; 

- уређење и одржавање зеленила око водених 

површина (заливи, наизменична влажна места, 

вештачка језера, базени, канали, речна корита, 

фабричка отпадна вода); 

- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, 

ерозије и др. 

 

Осим наведене претежне делатности, 

Јавно предузеће ће се бавити и другим 

комуналним делатностима од општег интереса, 

повереним од стране оснивача, као што су: 

42.11  Изградња путева и аутопутева. 

81.10  Услуге одржавања објеката. 

93.11  Делатност спортских објеката. 

91.04  Делатност ботаничких и зоолошких 

вртова и заштита природних вредности. 

  

Јавно предузеће може без уписа у 

регистар да врши и друге делатности које 

служе обављању претежне делатности, 

уколико за те делатности испуњава услове 

прописане законом. 

О промени делатности Јавног 

предузећа  као и о обављању других 

делатности које служе обављању претежне 

делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 

претходну сагласност оснивача, у складу са 

законом. 

Оснивач и Јавно предузеће могу 

поједина права и обавезе у обављању 

делатности из става 2. овог члана уредити 

уговором у складу са законом. 

 

Услови за обављање делатности као 

делатности од општег интереса 

 

Члан 13. 

 Јавно предузеће може да отпочне 

обављање делатности кад надлежни државни 

орган утврди да су испуњени услови за 

обављање те делатности у погледу: 
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 1) техничке опремљености; 

 2) кадровске оспособљености; 

 3) безбедности и здравља на раду; 

 4) заштите и унапређења животне 

средине и 

 5) других услова прописаних законом. 

 

Оснивање зависних друштава 

 

Члан 14. 

 Јавно предузеће  може, уз претходну 

сагласност оснивача, основати друштво 

капитала за обављање делатности од општег 

интереса као и друштво капитала за обављање 

делатности која није делатност од општег 

интереса, у складу са Законом о привредним 

друштвима. 

            Јавно предузеће може улагати капитал у 

већ основана друштва капитала, уз претходну 

сагласност оснивача.  

            На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 

2. овог члана сагласност даје Скупштина 

општине Сокобања. 

  

 

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

 

 

Члан 15. 

Основни капитал Јавног предузећа чине 

новчана средства у укупном износу од 

1.000.000,00 динара (словима: милиондинара), 

који је и уплаћен 

 

            Основни капитал из става 1. овог члана је 

удео оснивача, као јединог члана са 100% 

учешћа у основном капиталу Јавног предузећа. 

            Износ основног капитала из става 1. овог 

члана уписује се у одговарајући регистар 

Агенције за привредне регистре и представља 

уписани капитал Јавног предузећа. 

            Усклађивање основног капитала 

предузећа врши се у складу са законом. 

            Вредност неновчаног улога оснивача 

утврђује се на основу процене извршене на 

начин прописан законом којим се уређује 

правни положај привредних друштава. 

 

Члан 16. 

            Средства у јавној својини могу се улагати 

у капитал Јавног предузећа, у складу са 

законом и актима Скупштине општине 

Сокобања. 

            По основу улагања средстава из става 1. 

овог члана општина Сокобања стиче уделе у 

Јавном предузећу као и права по основу тих 

удела. 

            Капитал у Јавном предузећу подељен на 

уделе уписује се у регистар. 

 

Имовина јавног предузећа 

 

Члан 17. 

 Имовину Јавног предузећа чине право 

својине на покретним и непокретним стварима, 

новчана средства и хартије од вредности и 

друга имовинска права, која су пренета у 

својину Јавног предузећа у складу са законом, 

укључујући и право коришћења на стварима у 

јавној својини. 

            Стварима у јавној својини које је оснивач 

уложио у Јавно предузеће преносом права 

коришћења, без преноса права својине, Јавно 

предузеће не може да располаже, нити да их 

даље уступа на коришћење, без сагласности 

оснивача. 

            Јавно предузеће управља и располаже 

својом имовином у складу са законом, 

оснивачким актом и Статутом. 

 

Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног 

капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општина Сокобања у складу са законом. 

 

Средства јавног предузећа 

 

Члан 19. 

 Јавно предузеће у обављању својих 

делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

–        продајом производа и услуга; 

–        из кредита; 

–        из донација и поклона; 

–        из буџета оснивача и буџета 

Републике Србије, буџета 

аутономне покрајине; 

–        из осталих извора, у складу са 

законом. 

  

Расподела добити 

 

Члан 20. 

 Јавно предузеће је дужно да део 
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остварене добити уплати у буџет општине 

Сокобања, по завршном рачуну за претходну 

годину. 

            Висина и рок за уплату добити из става 1. 

овог члана утврђује се у складу са законом и 

Одлуком о буџету општине Сокобања за 

наредну годину. 

  

Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан 21. 

 Елементи за образовање цена 

производа и услуга Јавног предузећа уређују 

се посебном одлуком, коју доноси Надзорни 

одбор,  уз сагласност оснивача, у складу са 

законом. 

 

            Цена производа и услуга формира се у 

складу са начелима прописаним законом којим 

је уређена комунална делатност, и то: 

1) начелом „потрошач плаћа“; 

2) начелом „загађивач плаћа“; 

3) начелом довољности цене да 

покрије пословне расходе; 

4) начелом усаглашености цена 

комуналних услуга са начелом 

приступачности.  

Цене услуга предузећа 

 

Члан 22. 

 Елементи за одређивање цена 

комуналних услуга су : 

            1) пословни расходи исказани у 

пословним књигама и финансијским 

извештајима; 

            2)расходи за изградњу и реконструкцију 

објеката комуналне инфраструктуре и набавку 

опреме, према усвојеним програмима и 

плановима вршиоца комуналне делатности на 

које је јединица локалне самоуправе дала 

сагласност; 

            3) добит вршиоца комуналне делатности. 

            Средства која су намењена за 

финансирање обнове и изградње објеката 

комуналне инфраструктуре исказују се посебно 

и могу се употребити само за те намене. 

 

Усвајање захтева за измену цена 

 

Члан 23. 

 Јавно предузеће је обавезно да захтев 

за измену цена производа и услуга укључи у 

свој годишњи програм пословања, у складу са 

чланом 27. ове Одлуке. 

            Када се значајније промене вредности 

елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, Јавно предузеће може да 

током пословне године да поднесе оснивачу 

детаљно образложен захтев за одобрење 

измене цена комуналних услуга, заједно са 

изменама годишњег програма пословања.   

            Измене годишњег програма пословања 

са предлогом за измену цена се достављају се 

Скупштини општине Сокобања. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 

Члан 24. 

 Унапређење рада и развоја Јавног 

предузећа заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

 Плановима и програмом рада из става 

1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и 

развој Јавног предузећа, одређују се 

непосредни задаци и утврђују средства и мере 

за њихово извршавање. 

 Планови и програми рада Јавног 

предузећа морају се заснивати на законима 

којима се уређују одређени односи у 

делатностима којима се бави Јавно предузеће. 

 

 

Планови и програми 

 

Члан 25. 

            Планови и програми Јавног предузећа су: 

 - годишњи, односно трогодишњи 

програм пословања; 

 - средњорочни план пословне 

стратегије и развоја Јавног предузећа; 

- дугорочни план пословне стратегије и 

развоја Јавног предузећа; 

- финансијски планови; 

          - други планови и програми (посебни 

програми за коришћење субвенције, гаранције 

или других средстава). 

            Планови и програми Јавног предузећа из 

става 1. алинеја 1. и 4. овог члана, достављају се 

Скупштини општине Сокобања најкасније до 1. 

децембра текуће године за наредну годину. 

            Планови и програми се сматрају донетим 

када на њих сагласност да Скупштина општине 

Сокобања. 

  

Члан 26. 

            Годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања Јавног предузећа садржи, 

нарочито: 

            1) планиране изворе прихода и позиције 

расхода по наменама; 
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            2) планиране набавке; 

            3) план инвестиција; 

            4) планирани начин расподеле добити, 

односно планирани начин покрића губитка; 

            5) елементе за целовито сагледавање 

цена производа и услуга; 

            6) план зарада и запошљавања; 

            Измене и допуне годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања могу се 

вршити искључиво из стратешких и државних 

интереса или уколико се битно промене 

околности у којима јавно предузеће послује. 

  

Члан 27. 

            Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до 

почетка календарске године не донесе 

годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, до доношења тог програма зараде 

запосленима се обрачунавају и исплаћују на 

начин и под условима утврђеним годишњим, 

односно трогодишњим програмом пословања 

за претходну годину. 

  

 

 

Члан 28. 

            Јавно предузеће је дужно да Скупштини 

општине  Сокобања доставља тромесечне 

извештаје о реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања. 

            Извештај из става 1. овог члана доставља 

се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 

  

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

 

Члан 29. 

            По основу учешћа у основном капиталу 

Јавног предузећа општина Сокобања, као 

оснивач има следећа права: 

            - право управљања Јавним предузећем 

на начин утврђен Статутом Јавног предузећа; 

            - право на учешће у расподели добити 

Јавног предузећа; 

            - право да буду информисани о 

пословању Јавног предузећа; 

           - право да учествују у расподели 

ликвидационе или стечајне масе, након 

престанка Јавног предузећа стечајем или 

ликвидацијом, а по измирењу обавеза и 

            - друга права у складу са законом. 

 

 

Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 30. 

 Ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је Јавно предузеће 

основано, Скупштина општине Сокобања даје 

сагласност на: 

            - Статут Јавног предузећа 

            - давање гаранција, авала, јемства, залога 

и других средстава обезбеђења за послове који 

нису из оквира делатности од општег интереса; 

            - располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су пренета у 

својину Јавног предузећа веће вредности, која 

је у непосредној функцији обављања 

делатности од општег интереса 

            - улагања капитала; 

            - статусне промене; 

            - акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији 

и 

            - друге одлуке којима се уређује 

обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и овим уговором. 

  

Члан 31. 

 Општинско веће општине Сокобања 

даје сагласност на: 

 

 1. Акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места. 

 2. Претходну сагласност на повећање 

броја запослених. 

  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 32. 

 Јавно предузеће је дужно да делатност 

од општег интереса за коју је основана обавља 

на начин којим се обезбеђује стално, 

континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 

 

Несметано функционисање постројења и 

опреме 

 

Члан 33. 

 Јавно предузеће је дужно да предузима 

мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање постројења и 

других објеката неопходних за обављање своје 
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делатности, у складу са законима и другим 

прописима којима се уређују услови обављања 

делатности од општег интереса због које је 

основано. 

 

 

Поремећај у пословању 

 

Члан 34. 

 У случају поремећаја у пословању 

Јавног предузећа Скупштина општине 

Сокобања предузеће мере којима ће 

обезбедити услове за несметан рад и 

пословање предузећа у обављању делатности 

од општег интереса, у складу са законом, а 

нарочито : 

            - разрешење Надзорног одбора и 

директора; 

            -ограничење права огранка Јавног 

предузећа да иступа у правном промету са 

трећим лицима; 

            -ограничење у погледу права 

располагања појединим срдствима у јавној 

својини; 

            -друге мере одређене законом којим се 

уређују услови и начин обављања делатности 

од општег интереса и овом Одлуком. 

 

Члан 35. 

 У случају поремећаја у пословању 

Јавног предузећа, Општинско веће општине 

Сокобања предузеће мере којима ће 

обезбедити услове за несметан рад и 

пословање предузећа у обављању делатности 

од општег интереса, у складу са законом, а 

нарочито промену унутрашње организације 

Јавног предузећа. 

 

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

 

Пословање под тржишним условима 

 

Члан 36. 

 Јавно предузеће послује по тржишним 

условима, у складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије 

других општина 

 

Члан 37. 

 У обављању своје претежне делатности 

Јавно предузеће своје производе и услуге 

може испоручивати, односно пружати и 

корисницима са територије других општина и 

градова, под условом да се ни на који начин не 

угрожава редовно, континуирано и квалитетно 

снабдевање крајњих корисника са територије 

општине Сокобања. 

            Пружање услуга из става 1. овог члана 

Јавно предузеће обавља у складу са посебно 

закљученим уговорима. 

 

Расподела добити 

 

Члан 38. 

 Добит Јавног предузећа, утврђена у 

складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за 

друге намене, у складу са законом и посебном 

одлуком Скупштине општине Сокобања. 

 Пословни резултат Јавног предузећа 

утврђује се у временским периодима, на начин 

и по поступку утврђеним законом. 

 Одлуку о распоређивању добити 

доноси Надзорни одбор, уз сагласност 

Скупштине општине Сокобања. 

 

 

 

 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 39. 

 Управљање у Јавном предузећу је 

организовано као једнодомно. 

 

 

 Органи Јавног предузећа су: 

 

 1) Надзорни одбор  

 2) директор 

 

VIII. 1.  Надзорни одбор 

 

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 40. 

            За председника и члана надзорног 

одбора Јавног предузећа именује се лице које 

испуњава следеће услове: 

 1)да је пунолетно и пословно способно 

 2)да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 
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специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама 

 3)да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2) овог члана 

            4)да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани са 

пословима Јавног предузећа 

            5)да познаје област корпоративног 

управљања или област финансија 

            6)да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци 

            7)да му нису изречене мере безбедности 

у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

            - обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи; 

            - обавезно психијатријско лечење на 

слободи; 

            - обавезно лечење наркомана; 

            - обавезно лечење алкохоличара; 

            - забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 

 

            Председник и чланови надзорног одбора 

дужни су да се додатно стручно усавршавају у 

области корпоративног управљања, у складу са 

Програмом за додатно стручно усавршавање 

који утврђује Влада. 

  

Члан 41. 

            Представник запослених у надзорном 

одбору мора испуњавати услове из члана 39. 

Одлуке, као и додатна два услова и то: 

            1)да није био ангажован у вршењу 

ревизије финансијских извештаја предузећа у 

последњих пет година и 

            2)да није члан политичке странке; 

  

Члан 42. 

            Надзорни одбор, директор и извршни 

директор не могу предлагати представника 

запослених у надзорном одбору. 

  

Престанак мандата чланова Надзорног 

одбора 

 

Члан 43. 

            Мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора престаје истеком периода 

на који су именовани, оставком или 

разрешењем. 

            Председник и чланови Надзорног одбора 

разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани, уколико: 

            1) Јавно предузеће не достави годишњи, 

односно трогодишњи програм пословања у 

роковима прописаним законом; 

            2)Надзорни одбор пропусти да предузме 

неопходне мере пред надлежним органима у 

случају постојања основане сумње да 

одговорно лице јавног предузећа делује на 

штету Јавног предузећа несавесним 

понашањем или на други начин; 

            3) се утврди да делује на штету Јавног 

предузећа несавесним понашањем или на 

други начин; 

            4) у току трајања мандата буде осуђен на 

условну или безусловну казну затвора. 

 

            Председник и чланови Надзорног одбора 

којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог надзорног 

одбора, односно именовања новог 

председника или члана надзорног одбора, а 

најдуже шест месеци. 

  

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 44. 

            Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни 

план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 

2) доноси годишњи, односно 

трогодишњи програм пословања Јавног 

предузећа, усклађен са дугорочним и 

средњорочним планом пословне стратегије и 

развоја из тачке 1) овог става; 

3) усваја извештај о степену реализације 

годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену 

усклађености планираних и реализованих 

активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Јавног предузећа; 

7) надзире рад директора; 

8) успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику управљања 

ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити 

Јавног предузећа, односно начину покрића 

губитка; 

10) доноси инвестиционе програме и 

критеријуме за инвестициона улагања; 

11) даје сагласност директору за 
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предузимање послова или радњи у складу са 

овим законом, статутом и одлуком оснивача; 

12) доноси одлуку о давању или 

одузимању прокуре; 

13) закључује уговор о раду са 

директором, у складу са законом којим се 

уређују радни односи; 

14) доноси одлуку о располагању 

(прибављање и отуђење) средствима у јавној 

својини која су пренета у својину Јавног 

предузећа, велике вредности, која је у 

непосредној функцији обављања делатности 

од општег интереса, утврђених оснивачким 

актом; 

15) доноси одлуку о висини цена услуга; 

16) одлучује о улагању капитала Јавног 

предузећа; 

17) одлучује о статусним променама 

Јавног предузећа; 

18) одлучује о оснивању зависних 

друштава капитала; 

19) одлучује о смањењу и повећању 

капитала Јавног предузећа; 

20) одлучује о издавању, продаји и 

куповини удела, као и продаји удела у Јавном 

предузећу или куповини удела или акција у 

другом предузећу, односно привредном 

друштву; 

21) доноси акт о исплати стимулације 

директора и извршног директора; 

22) врши друге послове у складу са 

законом, овом одлуком и Статутом. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 

15), 19) и 22) овог члана Надзорни одбор 

доноси уз сагласност Скупштине општине 

Сокобања. 

Одлуке из става 1. тач. 16), 17), 18), 20) и 

21),) овог члана Надзорни одбор доноси уз 

претходну сагласност Скупштине општине 

Сокобања. 

             

Члан 45. 

Надзорни одбор одлучује већином 

гласова својих чланова. 

Надзорни одбор не може пренети 

право на одлучивање о питањима из свог 

делокруга на директора или другог запосленог 

у Јавном предузећу. 

  

Накнада за рад 

 

Члан 46. 

            Председник и чланови Надзорног одбора 

Јавног предузећа имају право на одговарајућу 

накнаду за рад у надзорном одбору. 

            Висина накнаде из става 1. овог члана, 

утврђује се у складу подзаконским актима. 

  

2) Директор 

 

Члан 47. 

            Директора предузећа именује Скупштина 

општине Сокобања на период од четири 

године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

            Директор Јавног предузећа заснива 

радни однос на одређено време. 

            Директор предузећа је функционер који 

обавља јавну функцију. 

            Директор не може имати заменика. 

 

 

Надлежности директора 

 

Члан 48. 

            1) представља и заступа Јавно предузеће; 

            2) организује и руководи процесом рада; 

            3) води пословање Јавног предузећа; 

            4) одговара за законитост рада Јавног 

предузећа, за реализацију одлука и других 

аката Скупштине општине Сокобања, 

председника општине Сокобања и Општинског 

већа општине Сокобања; 

            5) предлаже дугорочни и средњорочни 

план пословне стратегије и развоја Јавног 

прдузећа  и одговоран је за њихово 

спровођење; 

            6) предлаже годишњи, односно 

трогодишњи програм пословања Јавног 

предузећа и одговоран је за његово 

спровођење; 

            7) предлаже финансијске извештаје; 

            8)предлаже доношење посебног 

програма коришћења средстава из буџета 

општине Сокобања (субвенције, гаранције или 

коришћење других средства); 

            9) извршава одлуке Надзорног одбора; 

            10) бира извршне директоре; 

            11) бира представнике Јавног предузећа  

у скупштини друштва капитала чији је једини 

власник Јавно предузеће по претходно 

прибављеној сагласности Скупштине 

општинеСокобања 

            12) закључује уговоре о раду са 

извршним директорима, у складу са законом 

којим се уређују радни односи; 

            13) доноси акт о систематизацији; 

            14) предлаже Надзорном одбору 

доношење акта о исплати стимулације 

извршним директорима; 
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            15) предлаже Надзорном одбору 

доношење одлука и других аката из делокруга 

директора; 

            16) одлучује о појединачним правима, 

обавезама и одговорностима запослених у 

складу са законом, колективним уговором и 

Статутом предузећа; 

            17) доноси план набавки за текућу 

годину; 

            18) доноси одлуке у поступцима јавних 

набавки и набавки на које се не примењује 

закон о јавним набавкама, 

            19) врши друге послове одређене 

законом, овом Одлуком и Статутом Јавног 

предузећа. 

  

Услови за избор директора 

 

Члан 49. 

            За директора Јавног предузећа  може 

бити именовано лице које испуњава следеће 

услове: 

            1) да је пунолетно и пословно способно; 

            2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

            3) да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2) овог члана; 

            4) да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани са 

пословима Јавног предузећа 

            5) да познаје област корпоративног 

управљања; 

            6) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова; 

            7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 

            8) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

            9) да му нису изречене мере безбедности 

у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

            - обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи; 

            - обавезно психијатријско лечење на 

слободи; 

            - обавезно лечење наркомана; 

            - обавезно лечење алкохоличара; 

            - забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 

              Услови за именовање директора из 

става 1. овог члана прописани су законом, а 

Статутом Јавног предузећа могу бити одређени 

и други услови које лице мора да испуни да би 

било именовано за директора предузећа. 

  

Извршни директор 

 

Члан 50. 

            Директор може бирати извршне 

директоре за вођење послова из одређених 

области од значаја за успешно функционисање 

Јавног предузећа. 

            Извршни директор за свој рад одговара 

директору. 

            Извршни директор обавља послове у 

оквиру овлашћења које му је одредио 

директор, у складу са овом Одлуком и Статутом 

Јавног предузећа. 

            Извршни директор не може имати 

заменика. 

            Извршни директор мора бити у радном 

односу у Јавном предузећу. 

  

Члан 51. 

            За извршног директора Јавног предузећа 

бира се лице које испуњава услове:   

            1) да је пунолетно и пословно способно; 

            2) да има стечено високо образовање из 

научне области на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

            3) да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2) овог члана; 

            4) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова; 

            5) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

            6) да му нису изречене мере безбедности 

у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

            - обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи; 

            - обавезно психијатријско лечење на 

слободи; 

            - обавезно лечење наркомана; 
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            - обавезно лечење алкохоличара; 

            - забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 

            Поред услова из става 1. овог члана, лице 

које се бира за извршног директора мора 

имати три године радног искуства на 

пословима за које ће бити задужен у јавном 

предузећу. 

            Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 

директора утврђује се Статутом Јавног 

предузећа. 

  

 

Зарада директора и извршног директора 

 

Члан 52. 

            Директор и извршни директор имају 

право на зараду, а могу имати и право на 

стимулацију, у складу са подзаконским актом. 

            Одлуку о исплати стимулације директора 

и извршног директора доноси Надзорни одбор 

Јавног предузећа уз сагласност Скупштине 

општине Сокобања. 

            Одлука о исплати стимулације извршног 

директора доноси се на предлог директора. 

 

  

Поступак именовања директора 

 

Члан 53. 

            Директор јавног предузећа именује се 

након спроведеног јавног конкурса, у складу са 

законом, подзаконским актима, Статутом 

Скупштине општине Сокобања и овом 

Одлуком. 

            Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора. 

            Комисија јединице локалне самоуправе 

има пет чланова, од којих је један председник. 

            Комисију из става 3. овог члана образује 

Скупштина општине Сокобања. 

           Председник и чланови комисије не могу 

бити народни посланици, посланици у 

скупштини аутономне покрајине, одборници у 

Скупштини општине Сокобања, као ни 

изабрана, именована и постављена лица у 

органима општине Сокобања.  

  

Члан 54. 

            Одлуку о спровођењу јавног конкурса за 

избор директора Јавног предузећа доноси 

Скупштина општине Сокобања на предлог 

Општинског већа општине Сокобања. 

            Иницијативу за доношење одлуке из 

става 1. Овог члана може покренути и 

Надзорни одбор Јавног предузећа  преко 

Општинске управе. 

            Општинска/ управа општине Сокобања 

доставља Општинском већу општине Сокобања 

текст огласа о јавном конкурсу. 

            Оглас о јавном конкурсу садржи 

нарочито: податке о Јавном предузећу 

пословима, условима за именовање директора 

Јавног предузећа месту рада, стручној 

оспособљености, знањима и вештинама које се 

оцењују у изборном поступку и начину њихове 

провере, року у коме се подносе пријаве, 

податке о лицу задуженом за давање 

обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју 

се пријаве подносе, као и податке о доказима 

који се прилажу уз пријаву. 

            Оглас о јавном конкурсу за избор 

директора Јавног предузећа  објављује се у 

"Службеном гласнику Републике Србије", у 

Службеном листу општине Сокобања у најмање 

једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије, као и на интернет страници општине 

Сокобања. 

            Рок за објављивање огласа из става 4. 

овог члана у "Службеном гласнику Републике 

Србије" не може бити дужи од осам дана од 

дана доношења одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора јавног предузећа. 

            Пријава на јавни конкурс за избор 

директора јавног предузећа подноси се у року 

од 30 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

            Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 

уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није 

допуштена посебна жалба. 

  

Члан 55. 

            Решење о именовању директора је 

коначано. 

            Решење о именовању директора Јавног 

предузећа са образложењем, објављује се у 

''Службеном гласнику РС'', Службеном листу 

општине Сокобања и на интернет страници 

општине Сокобања. 

  

Члан 56. 

            Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 

            Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
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оправданих разлога, може се продужити за још 

осам дана. 

  

Мандат директора 

 

Члан 57. 

            Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

            Поступак за именовање директора 

покреће се шест месеци пре истека периода на 

који је именован, односно у року од 30 дана од 

дана подношења оставке или разрешења. 

  

Оставка директора 

 

Члан 58. 

            Оставка се у писаној форми подноси 

Скупштини општине Сокобања. 

  

 

Разрешење 

 

Члан 59. 

            Предлог за разрешење директора Јавног 

предузећа подноси Општинско веће општине 

Сокобања. 

            Предлог из става 1. овог члана може 

поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа  

преко надлежне Општинске/Градске управе. 

            Предлог за разрешење мора бити 

образложен, са прецизно наведеним 

разлозима због којих се предлаже разрешење 

и доставља се директору који има право да се у 

року од 20 дана изјасни о разлозима због којих 

се предлаже разрешење. 

            Пошто директору пружи прилику да се 

изјасни о постојању разлога за разрешење и 

утврди потребне чињенице, Општинско веће 

општине Сокобања, предлаже Скупштини 

општине Сокобања доношење одговарајућег 

решења. 

            Против решења о разрешењу жалба није 

допуштена, али се може водити управни спор. 

  

Члан 60. 

            Скупштина општине Сокобања 

разрешава или може разрешити директора 

Јавног предузећа  под условима предвиђеним 

законом. 

 

 

 

            

Суспензија директора 

 

Члан 61. 

            Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, 

Скупштина општине Сокобања доноси решење 

о суспензији директора Јавног предузећа . 

            Суспензија траје док се поступак 

правноснажно не оконча. 

            

Вршилац дужности директора 

 

Члан 62. 

            Скупштина општине Сокобања може 

именовати вршиоца дужности директора до 

именовања директора јавног предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу или у случају 

суспензије директора. 

            Период обављања функције вршиоца 

дужности директора не може бити дужи од 

једне године. 

            Исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности директора. 

            Вршилац дужности директора мора 

испуњавати услове за именовање директора 

јавног предузећа из члана 50. ове Одлуке. 

            Вршилац дужности има сва права, 

обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 

 

  

IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

  

  

Остваривање права на штрајк 

 

Члан 63. 

            У јавном предузећу право на штрајк 

остварује се у складу са законом. 

            У случају да у јавном предузећу нису 

обезбеђени услови за остваривање редовног 

процеса рада услед више силе, Скупштина 

општине Сокобања, ако оцени да могу 

наступити штетне последице за живот и 

здравље људи или њихову безбедност и 

безбедност имовине или друге штетне 

неотклоњиве последице, поступа у складу са 

законом. 

  

Унутрашња организација 

 

Члан 64. 

            Статутом, општим актима и другим 

актима Јавног предузећа  ближе се уређују 
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унутрашња организација Јавног предузећа, 

делокруг органа и друга питања од значаја за 

рад и пословање Јавног предузећа, у складу са 

законом и овим уговором. 

  

Радни односи 

 

Члан 65. 

            Права, обавезе и одговорности 

запослених из радног односа уређују се 

колективним уговором Јавног предузећа  у 

складу са законом и актима оснивача. 

            Колективни уговор Јавног предузећа 

мора бити сагласан са законом, општим и 

посебним колективним уговором. 

  

  

Безбедност и здравље запослених на раду 

 

Члан 66. 

            Права, обавезе и одговорности у вези са 

безбедношћу и здрављем на раду остварују се 

у складу са законом и прописима донетим на 

основу закона, а ближе се уређују колективним 

уговором, општим актима Јавног предузећа  

или уговором о раду. 

                

 

 

 

Заштита животне средине 

 

Члан 67. 

            Јавно предузеће  је дужно да у обављању 

своје делатности обезбеђује потребне услове 

за заштиту и унапређење животне средине и да 

спречава узроке и отклања штетне последице 

које угрожавају природне и радом створене 

вредности човекове средине. 

            Статутом Јавног предузећа детаљније се 

утврђују активности предузећа ради заштите 

животне средине, сагласно закону и прописима 

оснивача који регулишу област заштите 

животне средине. 

  

Јавност рада предузећа 

 

Члан 68. 

            Јавно предузеће дужно је да на својој 

интернет страници објави: 

            1) радне биографије чланова Надзорног 

одбора, директора и извршних директора; 

             2)организациону структуру; 

            3)годишњи, односно трогодишњи 

програм пословања, као и све његове измене и 

допуне, односно извод из тог програма ако 

јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 

            4)тромесечне извештаје о реализацији 

годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања; 

             5)годишњи финансијски извештај са 

мишљењем овлашћеног ревизора; 

             6)друге информације од значаја за 

јавност. 

  

Доступност информација 

 

Члан 69. 

            Доступност информација од јавног 

значаја Јавно предузеће врши у складу са 

одредбама закона који регулише област 

слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

  

Пословна тајна 

 

Члан 70. 

            Пословном тајном сматрају се исправе и 

подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора Јавног предузећа чије би 

саопштавање неовлашћеном лицу било 

противно пословању Јавног предузећа и 

штетило би његовом пословном угледу и 

интересима. 

 X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

 

Члан 71. 

            Општи акти Јавног предузећа  су Статут и 

други општи акти утврђени законом. 

            Статут је основни општи акт Јавног 

предузећа. 

            Други општи акти Јавног предузећа 

морају бити у сагласности са Статутом Јавног 

предузећа. 

            Појединачни акти које доносе органи и 

овлашћени појединци у Јавном предузећу, 

морају бити у складу са општим актима Јавног 

предузећа. 

 

  

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 72. 

 Посебном одлуком Скупштине општине 

Сокобања, у складу са овим Оснивачким актом 

и законом биће именовани чланови Надзорног 

одбора Јавног предузећа који ће бити 

обавезни да најкасније у року од 30 дана од 
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дана именовања донесу Статут Јавног 

предузећа и доставити га Скупштини општине 

Сокобања на сагласност. 

 

Члан 73. 

 Овај оснивачки акт ступа на снагу даном 

доношења а  објавиће се у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

 

I Број:011-120/2016 

 

У Сокобањи, дана 30.09.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

      

   Драгољуб Јевтић 

177 

 

На основу члана 33. Закона о јавној својини 

( „Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 

105/14), члана 42. став 1. тачка 27) Статута 

општине Сокобања ( „Службени лист 

општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 

11/2014, 24/2014)) и члана 25. став 1. Одлуке 

о прибављању и располагању ствaрима у 

јавној својини општине Сокобања 

(„Службени  лист општине Сокобања“,бр. 

20/13 и 21/14), Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној дана 

30.09.2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о прибављању покретних ствари у јавну 

својину општине Сокобања 

 

I 

 Овом Одлуком се врши прибављање 

покретних ствари у јавну својину општине 

Сокобања. 

 

II 

 Покретне ствари из тачке I ове 

Одлуке које се прибављају у јавну својину 

општине Сокобања.   

1. Булдозер нов, на ланцима, снаге 

мотора мин. 130 КС, ширине захвата 

од 2,5-3,5 метара, са додатком 

„Рипери“ ............................................ком 1; 

2. Камион кипер (половни) 

двоосовинац, 1 ком.са предњом 

вучом, носивости најмање 7 тона, 

година производње најранија 2000. 

година, и то заједно са:  

-раоником (половни)  ширине од 2.5 

до 3,5 метара .................................ком 1 и 

-посипачем (половни), вучени или 

ношени за со и ризлу....................ком 1. 

 

III 

 Поступак прибављања покретних 

ствари из тачке II ове Одлуке, спровешће се 

у складу са Законом  о јавним набавкама, а 

у складу са  планом  набавки за наручиоца 

Општинска управа општине Сокобања. 

 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Сокобања“. 

 

I Број: 011-121/2016 

У Сокобањи, дана 30.09.2016. године, 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                  Драгољуб Јевтић 
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          На основу члана 42. став 1. тачка 5. и члана 128. Статута општине Сокобања ("Службени лист 

општине Сокобања", број 3/2008, 7/13, 11/14, 24/14), и члана 28.Одлуке о категоризацији општинских 

путева и улица на територији општине Сокобања ( "Сл.лист општине Сокобања", бр.24/14) Скупштина 

општине Сокобања на седници одржаној 30.09.2016. године, донела је 

 ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА РАДА 

У ОБЛАСТИ ПУТЕВА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

У ОПШТИНИ СОКОБАЊА У 2016. ГОДИНИ 

 I 

Члан I Програма рада у области путева и комуналне инфраструктуре у општини Сокобања за 2016.год 

бр. 352-76/2016 од 31.03.2016.год. мења се, допуњује и гласи: 

 

ПРОГНОЗА ПРИХОДА 

 1. ДЕО ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА СО СОКОБАЊА 185.091.649,00 

2. 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 
11.000.000,00 

3. Трансфери од других нивоа власти 4.356.000,00 

4. Накнада за уређење грађевинског земљишта 22.858.351,00 

5. 
Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 

Учешће грађана  
0,00 

  У К У П Н О: 223.306.000,00 

 

II ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УЛИЦЕ, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

6. Пешачки мост на Лептерији 0,00 

13 Инвестиционо одржавање Књажевачке улице  0,00 

14 
Инвестиционо одржавање трооара у улицама Ал.Маркишића, 

Немањина, Хајдук Вељка, Миладина Живановића, Превалац  
0,00 

17 Изградња улица уз учешће грађана ( "Динар на динар") 0,00 

18 Куповина земљишта 5.500.000,00 

19 
Изградња и реконструкција канализације ( Чука 2, Јабукар, 

Ртањска, Књажевачка, и др...) 
0,00 
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20 

Израда инвестиционо-техничке документације за:                                                                                              

- Изградњу тротоара у улицама: Алексе Маркишића, Немањина, 

Хајдук Вељка, Миладина Живановића, Радета Живковића, 

27.Март, Митрополита Михаила (од школе до Дома Здравља), 

Доситејева                                                                  

 - Реконструкцију кишне канализације у улици Хајдук Вељко  и 

Светог Саве                                                                                                                                                                                       

- Изградњу улица, водовода и канализације у насељу Чука 2,                                                                 

- Инвестиционо одржавање општинских путева: ОП 6 - Од ОП5 

до центра села Богдинац - Л = 1км; ОП 2 - Шарбановац II - 

Шарбановац III - Л= 2км  

-Реконструкцију и уређење Сокограда                                                                                        

- Изградња висећег моста на Поповици                                                                  

- Изградњу сеоског водовода у Читлуку                                                               

- Реконструкцију постројења за прераду воде за пиће "Царина" 

13.656.000,00 

22 Израда ПГР Сокобања 6.000.000,00 

25 Инвестиционо одржавање зелене пијаце у Сокобањи 6.000.000,00 

  У К У П Н О: 132.006.000,00 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

   УКУПНИ ПРИХОДИ: 223.306.000,00 

   РАСХОДИ   

I ПУТЕВИ 91.300.000,00 

II 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УЛИЦЕ, ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА 
132.006.000,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ: 223.306.000,00 

 II 

Општина Сокобања реализује Програм рада у области путева и комуналне инфраструктуре у 

општини Сокобања за 2016.год преко Општинске управе општине Сокобања и ЈКП "Напредак" 

 I Број: 352-302/2016 

 У Сокобањи,  30.09.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                      Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11), 

члана 42. став 1. тачка 10. и члана 128. 

Статута  општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 3/08., 7/11, 

11/14 и 24/14), Скупштина општине 

Сокобaња, на седници одржаној дана 

30.09.2016. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу Управног одбора 

Предшколске установе „Буцко“ 

Сокобања 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ са 30.09.2016. године 

Управни одбор Предшколске установе 

„Буцко“ Сокобања и то: 

 

1. Драгица Лазић, дужности члана; 

2. Владица Минић, дужности члана; 

3. Оливера Димитријевић, дужности 

члана; 

4. Златица Антонијевић, дужности 

члана; 

5. Марија Ђурђић, дужности члана; 

6. Данијела Дисић, дужности члана; 

7. Хелена Милисављевић, дужности 

члана; 

8. Ана Радоман Милетић, дужности 

члана; 

9. Ана Миодраговић, дужности члана; 

 

II 

Решење објавити у „Службеном листу 

општине Сокобања“ 

 

I Број: 60-10/2016 

У Сокобањи, дана 30.09.2016. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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На основу члана 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11), 

члана 42. став 1. тачка 10. и члана 128. 

Статута  општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 3/08., 7/11, 

11/14 и 24/14), Скупштина општине 

Сокобaња, на седници одржаној дана 

30.09.2016. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању Управног одбора 

Предшколске установе „Буцко“ 

Сокобања 

 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор 

Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, 

на период од четири године, почев од 

01.10.2016. године, и то у следећем саставу: 

 

 

1. Звeзданка Миленковић из 

Сокобање,  

2. Ивана Милијић из Сокобање, 

3. Маја Алковић из Сокобање, 

4. Милица Божић-Антић, члан Савета 

родитеља ПУ“Буцко“ 

5. Марија Церовић, члан Савета 

родитеља ПУ“Буцко“, 

6. Марина Живановић-Милосављевић, 

члан Савета родитеља ПУ“Буско“, 

7. Драган Николић из Сокобање, улица 

23.Дивизије бр.38; 

8. Сандра Марковић из Сокобање, 

улица Родољуба Чолаковића бр.46; 

9. Бојан Димитријевић из Милушинца, 

општина Сокобања. 
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II 

 

Решење објавити у „Службеном 

листу општине Сокобања“ 

 

I Број: 60-11/2016 

У Сокобањи, дана 30.09.2016. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 
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