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I. Основни подаци о државном органу и информатору 

Информатор о раду Општинске управе општине Власотинце је сачињен у 

складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Сл. гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за 

објављивање Информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“, број 

57/05 и 68/10).  

 

Подаци у информатору се ажурирају и усклађују са тачком 19. Упутства за 

објављивање информатора о раду државног органа. 

 

 

Основни подаци о државном органу: 

Назив: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

Адреса:      Трг ослобођења 12, Власотинце 

Матични број:     07179588 

Шифра делатности:     7110 

ПИБ (порески идентификациони број):  101608258 

Жиро рачун:      840-115640-80 

 

Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор:  

Лариса Динкић, начелник/ца Општинске управе општине Власотинце. 

e-mail: opsta.uprava@vlasotince.org.rs. 

Тел: 016/875 552. 

 

За објављивање и ажурирање информатора задужена је Маријана Илић 

(ler@vlasotince.rs) и Маринко Ђорђевић (officeler@vlasotince.org.rs)  

 

Све информације о електронским адресама за пријем поднесака у зависности од 

надлежног органа (сектора) могу се пронаћи на веб страни. 

 

Информатор је доступан јавности у електронском облику на интернет адреси 

Општинске управе општине Власотинце од јула 2015. године 

 

Информатор о раду је ажуриран у јуну 2015. године. 

 

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али 

се заинтересованом лицу на писмени захтев доставља последња верзија, 

одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања. 

 

Информатор о раду Општинске управе општине Власотинце доступан је на 

интернет адреси општине Власотинце (банер документи са леве стране): 

http://www.vlasotince.rs/dokumenti/  

 

Директан линк за преузимање информатора у ћириличној верзији: 

http://www.vlasotince.rs/portal/images/stories/Dokumenta/informator.pdf  
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II. ОРГАНИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, ОВЛАШЋЕЊА, 

ОБАВЕЗЕ И  

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

Органи општине Власотинце су:  

a. Председник општине,  

b. Скупштина општине,  

c. Општинско веће и  

d. Општинска управа. 

Председник општине Власотинце 

Председник општине Власотинце је Мирослав Љубеновић 

e-mail: predsednik@vlasotince.org.rs 

Телефон 016/ 875-122 

локал 105 

Извршну функцију у Општини врши председник Општине. 

Председник општине: 

1. представља и заступа Општину, 

2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина, 

3. наредбодавац је за извршење Буџета,  

4. доноси одлуке о коришћењу и употреби текуће и сталне буџетске 

резерве, 

5. усмерава и усклађује рад Општинске управе, 

6. доноси појединачне акте за којим је овлашћен Законом, Статутом или 

одлуком скупштине, 

7. оснива службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава, 

8. пдлушује п даваоу на кприщћеое , пднпснп закуп кап и п птказу угпвпра п 

даваоу на кприщћеое, пднпснп закуп и ставља хипптеку на неппкретнпсти кпје 

кпристе пргани ппщтине уз сагласнпст Дирекције за импвину Републике Србије, 

9. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије,ако се појединачним 

актом или радњом државног органа или органа општине онемогућава 

вршење надлежности општине, 

10. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине 

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик Председника општине је Славољуб Митов 
e-mail: zpredsednik@vlasotince.org.rs 

Телефон: 016/ 875-122, локал 104 

 

Овлашћења и обавезе Председника општине регулисана Законом о локалној 

самоуправи ( Службени гласник РС број 129/07). Сви поднети захтеви грађана 

Председнику општине односили су се на: комуналне проблеме и сл. Скупштине 

општине. 
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Скупштина општина Власотинце 

је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, 

утврђене Уставом, законом  и статутом. 

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним 

изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине. 

Одборници се бирају на четири године.Скупштина општине Власотинце има 45 

одборника. 

Скупштина општине, у складу са законом: 

1. доноси статут општине и пословник скупштине; 

2. доноси буџет и завршни рачун општине; 

3. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такси и накнада; 

4. доноси програм развоја општине и појединих делатности; 

5. доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског 

земљишта; 

6. доноси прописе и друге опште акте; 

7. расписује општински референдуми референдум на делу  

8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене 

статутом општине и врши надзор над њиховим радом; 

9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је 

оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 

10. бира и разрешава председника скупштине и заменика председника 

скупштине; 

11. поставља и разрешава секретара скупштине; 

12. бира и разрешава председника општине и, на предлог 

председникаопштине, бира заменика председника општине и чланове 

општинског већа; 

13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини 

припадају по закону; 

14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

15. доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се 

уређује јавни дуг; 

16. прописује радно време угоститељских , трговинских и занатских 

објеката; 

17. даје мишљење о републичким, покрајинским и регионалном просторном 

плану; 

18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за 

локалну самоуправу; 

19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине; 

20. обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Седницу скупштине општине сазива председник скупштине, по потреби, а 

најмање једном у три месеца. 

Седнице скупштине општине су јавне. Скупштина општине може одлучити да 

седница скупштине не буде јавна из разлога безбедности и других разлога 

утврђених законом и статутом. 

Скупштина општине образује савете и комисије, као стална радна тела, ради 

разматрања и решавања појединих питања из њених надлежности.Скупштина 

општине, по потреби, образује повремене комисије, радне групе одборника и 
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друга повремена радна тела ради обављања одређених задатака из своје 

надлежности. 

 

Скупштина општине има следећа стална радна тела:  

1. Савет за развој општине и локалне самоуправе 

2. Савет за буџет и финансије,  

3. Савет за урбанизам, грађевинска, комунално-стамбена питања и заштиту 

животне средине 

4. Савет за привреду, пољопривреду и водопривреду,  

5. Савет за здравство , културу, физичку културу и информисање, 

6. Савет за образовање  

7. Савет за социјалну , дечју и борачко-инвалидску заштиту 

8. Савет за безбедност  

9. Зелени савет 

 

У Савет за безбедност образују се као радне групе:  

- Радна група за превенцију болести зависности и наркоманије  

- Радна група за превенцију малолетничке деликвенције  

- Радна група за превенцију насиља у породици  

- Радна група за безбедност собраћаја  

- Радна група за јавни ред и мир 

- Комисија за прописе и статутарна питања,  

- Комисија за представке и предлоге,  

- Комисија за избор, именовања, награде и признања, мандатно-

имунитетска и , административна питања . 

Скупштина општине доноси Одлуке о избору чланова радних тела, већином од 

броја присутних одборника. 

Председник савета, односно комисије именује се из реда одборника, а чланови 

могу бити из реда грађана.Посебном одлуком Скупштине општине детаљније се 

утврђују делокруг, састав и начин рада сталних радних тела. 

Скупштина општина има председника скупштине. 

 

Председник Скупштине општине Власотинце је Горан Митић 

predsednikso@vlasotince.org.rs 

Телефон: 016/ 875-122, локал 106 

Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и  

председава њеним седницама и обавља друге послове изршене законом и 

статутом општине.  

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности,спречености да обавља своју дужност. 

 

Заменик Председника Скупштине општине Власотинце је Момир 

Китановић. 

Телефон: 016/877-122, локал 104 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова 

у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и 

руководи административним пословима везаним за њихов рад. 

 

Секретар Скупштине општине је Бојан Цветковић, дипломирани правник. 

Е-mail: sekretar@vlasotince.org.rs 
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Телефон: 016/875-122, локал 109 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ У 2014. ГОДИНИ 

 

У 2014. Години одржано је 5 радних седница Скупштине општине, 3 наставне 

седнице на којима је разматрано 156 тачака дневног реда и једна свечана 

седница. 

 Разматрано 156 тачака дневног реда, 

 Донето 35 одлука, 

 Донето 98 решења, 

 Разматрано 15 извештаја о раду јавних предузећа и установа, 

 Разматрано 16 програма рада јавних предузећа и установа, 

 Донета 7 закључка, 

 Значајније одлуке које је донела Скупштина општине: 

 Одлука о мрежи основних школа, 

 Локални акциони план за младе, 

 Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине 

Власотинце, 

 Одлука о правобранилаштву, 

 Одлука о уклањању монтажних објеката, 

 Одлука о локалним комуналним таксама, 

 Одлука п бучету за 2015. гпдину. 

Општинско веће општине Власотинце 

Надлежност и организација Општинског већа општине Власотинце регулисана 

је Законом о локалној самоуправи (Службени гласник РС број 129/07, 83/2014 ). 

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као 

и девет  чланова општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од четири године. 

 

Општинско веће:  

1. Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;  

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

Скупштине општине;  

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина 

општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,  

4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте 

Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и 

другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине,  

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама 

грађана, предузећа и установа и других организација у управним 

стварима из надлежности Општине, 

6. стара се о извршењу поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике, 7. поставља и разрешава начелника Општинске управе.  

У 2014.години одржане су 45. седнице Општинског Већа.  
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Укупно је разматрано 474   тачака дневног реда, од тога  65 предлога одлука, 18 

предлога решења за скупштину, 15  решења донето у другостепеном поступку 

решавања по жалбама на првостепено решење ОУ Власотинце, а остало су 

правилници, извештаји и закључци.  

Општинско Веће било је предлагач свих важних одлука које је скупштина 

општине Власотинце донела у 2014.години. Општинско Веће је разматрало 

програме пословања са финансијским планом и извештаја о раду свих јавних 

предузећа и установа. 

 

 

Чланови општинског већа су: 

- Мирослав Љубеновић 

- Славољуб Митов 

- Мирослав Јовановић 

- Драган Стаменковић 

- Милета Јанићијевић 

- Миљан Митровић  

- Милан Благојевић  

- Срђан Спасић 

- Димитрије Пешкић  

- Драгиша Петровић  

- Слободан Станковић. 

Тел, фах: 016/875-037 

Е-маил: o.vece@vlasotince.org.rs 

 

Општинска управа 

Општинска управа образује се као јединствен орган. 

Општинска управа:  

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина 

општине, председник општине и општинско веће, 

2) извршава одлуке и друга акта Скупштине општине, председника 

општине и општинског већа, 

3) решава у правном поступку у првом степену о правима и дужностима 

грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварим 

из надлежности општине, 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других 

општих аката Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, 

председник општине и општинско веће. 

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелница. 

Општинска управа општине Власотинце 

mailto:o.vece@vlasotince.org.rs
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3. Организациона структура
1
 

 

                                                 
1
 Линк организационе шеме општинске управе општине Власотинце          

http://www.vlasotince.org.rs/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=58&lang=sr  

http://www.vlasotince.org.rs/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=58&lang=sr
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 6. 

 У складу са упутством  за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. 

годину и пројекцијама за 2016 и 2017. годину, које је донео министар  надлежан за 

послове финасија а   основу одредби  члана 36а Закона о буџетском систему 

(„Службени глсник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012,62/2013 и 

63/2013, 108/2013 и 142/2014), планирана је исплата зарада за следећи број  раднике  

и то:  

 запослених у локалној администрацији на неодређено време:163 

 запослени  у локалној администрацији на одређено време:5 

 запослених у предшколскoj установи на неодређено време: 106 

 запослених у предшколскoj установи на одређено време. 3 

 запослених у ЈП Дирекција за урб и изгр. на неодређ. време  15 

 запослених у ЈП Дирекцији за урб. и изгр. на одр. време 1 

          У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из 

става 1 овог члана.     

Члан 7. 

 За извршење ове одлуке одговран је председник општине. 

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.  

 

Члан 8. 

           Наредбодавац  корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), 

односно лице које је одговoрно за управљање  средствима, преузимање обавеза, 

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

издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 
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Члан 9. 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, 

поред функсционера односно руководиоц корисника буџетских средстава,  одговоран 

је начелник општинске управе. 

 

Члан 10. 

 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 од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

             У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, 

опшинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

              Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извешења и 

образложење великих одступања.  

 

Члан 11. 

 Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском 

систему доноси Oпштинско веће и Председникa општине.  

 

Члан 12. 

            Решеше о употреби текуће буџетске резерве, која по Одлуци о буџету износи 

12.000.000 динара на предлог локалног оргна управе надлежног за финансије доноси 

општинско  веће и Председник општине . 

 

Члан 13. 

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

буџетском систему доноси општинско веће.  

 

Члан.14. 

               Новчана  средства буџета општине,  корисника буџетских средстава који су 

укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде с и депонују на 

консолидовани рачун трезора.  

 

Члан 15. 

 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање 

јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је 

у скалaду са Законом о буџетском систему. 

             Овлашћује се Председник општине да, у скалду са чланом 27ж Закона о 

буџетском систему, може поднети захтев Министарству финасија за одобрење 

фискалног дефицита изнад утврђеног дефицитата од 10%, уколико је резултат 

реализације јавних инвестиција. 

Члан 16. 

             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 члан ом 54 Закона о 

буџетском систему могу презети обавезе по уговору који се односи на капиталне 
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издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за 

послове финасија, уз сагласност  општинско, односно већа, а највиш до износа 

исказаних у плану капиталних издатака  из члана 4. ове долуке.  

          Корисници буџетских средстава ,  који одређени расход извршава из средстава 

буџета и из других прихода, обвезан је да измирење тог расхода прво врши из 

прихода из тих других извора.  

          Обавезе преузетету  у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у 

тој години, а  неизвршене у току  2014 . године, преносе се у 2015. години и имају 

статус преузеих обавез,  и извршавају се на терет одобренх апропријација овом 

одлуком 

Члан 17. 

               Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене 

искључиво по принципу готовинске основе на консолидованом рачуну трезора, осим 

ако законом, односно акотом Владе предвиђен другачији метод.  

 

Члан 18. 

                Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног 

уговора  или  другог  акта,  уколико законом није дргачије прописано.            

                Плаћање из буџета неће се извршавати уколико нису поштване процедуре 

утврђене чланом 56. Став. 3 Закона о буџетском систему.      

 

Члан 19. 

                 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци 

добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у 

складу са Законом  о јавним набавкама ( “Сл.ласник РС”, број 124/2012). 

                 Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама 

сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена 

вредност на годишњем нивоу нижа од износа утврђеног Законом о буџету републике 

Србије за 2015 годину. 

 

Члан20. 

                     Обавезе према корисницима буџетсих средстава извршавају се сразмерно 

оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета 

извршаваће се по приоритетима на постојећем нивоу  и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

 

Члан 21. 

                       Средства распоређена за фунансирање расхода и издатак 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.22. 

                        Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се 

инвестирати у 2015. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, 
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при чему  су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице 

које он овласти, одговорни су за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 

Члан 23. 

                        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 не може, без претходне сагласнсти 

председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, 

уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 

износа средстава која су,  у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 

буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.  

 

Члан.24 

                         Корисници буџетских средстава, чија се делатност  у целини или 

претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2015. 

години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и 

средстава остварених по основу донација. 

 

Члан. 25. 

  Корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку 

вредносоти нефинасијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују 

расход амортизације и употребу средстава за рад.  

 

Члан.26. 

                         За финансирање дефицита текуће ликвиднсоти, који може да настане 

услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник  

општине може да се задужи у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС“, број 61/2005 и 78/2011). 

  

Члан 27. 

                          Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета 

до 31.12. 2015. године, средства која нису утрошена за финасирање расхода у 2015. 

години, која су овим корисницима пренета у складу  са Одлуком о буџету општине 

Власотинце за 2015.  годину.   

Члан 28. 

                         Изузетно, у случају да буџету општине Власотинце из  буџета 

Републике, града или друге општине определе актом наменска трансферна средства, 

укључујући и наменска трансферна  средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли 

бити познти 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. 
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Члан 29. 

                        Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза 

других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су 

укључени у сиситем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови 

корисници нису добили сагласност на финансијски план наначин прописан законом, 

односно актом Скупштине општине и уколико тај  план нису доставили.                                                                         

 

Члан 30. 

  У буџетској години неће се вршити обрачун и исплата бижићних, 

годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним 

колективним уговором, за буџетске кориснике, осим јубиларних награда за запослене 

који су то право стекли у 2015. години.       

 

Члан 31. 

  Корисник буџетских средстава, који одређених расход и издатак 

извршава из других извора прихода и пирмања, који нису општи приход (извор 01-

Приходи из буџета) обавезе може преузети само до нивоа остварења тих прихода или 

примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одбрених 

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 уговореног рока за плаћање или 

отказни уговор. 

 

Члан 32. 

  Приоритет у извршењу расхода за робе и услуге корисника буџетских 

средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текићих поправки и 

одржавања и материјал.  

 

                        Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу 

сталних трошкова, трошкове текућих поправки и одржавања, материјала, као и по 

основу капиталних издатака измире у року утвррђених законом који регулише рокове 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

 

Члан 33. 

                       Ову одлуку објавити у Службеног гласнику града Лесковца и доставити 

Министарству надлежном за послове финансија. 

 

Члан 34. 

                        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у 

Службеном гланику града Лесковца, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.  
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О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е   

 

 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о Буџету Општине Власотинце  за 2015 

годину садржана је у  члану 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник 

РС”,број 54/09 и 73/2010,101/10,101/11, 93/12, 62/13,  и 63/13 – испр), и члана 32. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007), и члан  15. 

став , тачка 2 Статута општине Власотинце (Сл. гласник града Лесковца  број 72/08). 

              Укупно планирана средства прихода износе 664.196.692динара и укупно 

планирани расходи  и издаци износе 719.175.692 динара тако да се планира буџетски 

дефицит у изнoсу  од 34.679.000 динара. 

               Средствима из кредита планира се покриће планираног дефицита у изнсу од  

34.679.000 динара. 

                Буџет је припреман на основу „Упутства за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2015. годину и пројекеција за 2016 и 2017. годину.     Маса 

средстава за плате буџетских корисника планирана је умањена за индексацију плата 

за октобар 2014. године , као у складу са Програмом Владе Републике Србије за 

смањење запослених и Закона о привременом уређењу основице за обрачун и 

исплату зарада у јавном сектору.     

Структуру  укупних средстава буџета од 719.175.692 динара  чине: 

- Трансферна средства у износу од 385.808.718 динара што износи 53,65%   

- Изворни приходи у изнсу од  85.402.164 динара што износи  11,88% 

- Уступљени приходи у износу од 197.964.810 динара што износи 

27,53 % 

-  Задужење код пословних банака  у износу од 50.000.000  динара што 

износи  6,94% 

Расходи и издаци реализоваће се кроз следеће програме и то у следећим  

износима:  

 

 

 

Назив програма  Износ у динарима % 

Локални развој и просторно 

планирање 

50.500.000 7,02 

Комунална делатност 37.459.000 5,21 

Развој пољопривреде 2.750.000 0,38 

Заштита животне средине 343.000 0,05 

Путна инфраструктура 112.484.243 15,64 

Предшколско образовање 82.320.620 11,45 

Основно образовање 45.638.580 6,35 

Средње образовање 13.375.000 1,86 

Социјална и дечија заштита 46.077.212 6,41 

Примарна здравствена заштита 28.000.000 3,89 

Развој културе 34.523.502 4,80 

Развој спорта и омладине 32.609.112 4,53 
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Локална самоуправа 229.595.423 31,92 

Развој туризма 3.500.000 0,49 

Укупно 719.175.692 100,00 

 

 

Oпштинско  веће на седници одржаној дана 10.12.2014 године                       

разматрало је предлог ове Одлуке и исту подржало,  те у смислу члана 3.  став 1. 

тачка 1. Одлуке о општинском  већу (“Сл гласник града Лесковца”  број 15/08), 

закључује да преложи Скупштини Општине да донесе  Одлуку  о буџету за 2015. 

годину како гласи у предлогу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (Сл.“гл.РС“ 

14/2015).  
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V. Чување носача информација  
 

Одељења општине Власотинце поседују следеће врсте носача информација:  

- Носачи за информације у писаном облику  

- Електронски носачи информација  

 

Носачи информација чувају се у архиви, електронској бази података, полицама 

са регистраторима, заједничком серверу и појединачним рачунарима.Услови 

чувања носача информација одговарају прописима о канцеларијском 

пословању.Само запослени имају приступ носачима информација.Рачунари су 

заштићени од вируса. 

Информације које су примљене у формалном (писаном облику или у облику 

фотографија, на CD-у и сл.) облику или су настале у раду Општинске управе 

општине Власотинце подлежу аутоматској обради података у складу са 

Упутством о канцеларијском пословању. Уредбом о канцеларијском пословању 

органа државне управе предвиђено је да канцеларијско пословање обухвата: 

примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и 

отпремање поште, административно-техничко обрађивање аката, архивирање и 

чување архивских предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала 

и предају архивске грађе надлежном архиву, праћење ефикасности и ажурности 

рада органа државне управе. Информације (формалне), по правилу се чувају у 

изворном облику у Писарници, односно у архивском депоу..У архиви се чувају 

завршени (архивирани) предмети, евиденције о предметима, као и остали 

регистратурски материјал до предаје надлежном архиву. Све форме 

информација које су настале у раду општинске управе, доступне су грађанима и 

правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку, када су у 

питању управни предмети, док се за остале примењују акти донети од стране 

општинске управе општине Власотинце Такође, када су у питању информације, 

странке се увек могу позвати на Закон о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја. 

Архива је смештена у подруму зграде општине Власотинце. 

 

 

VI. Врсте информација у поседу 
 

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у 

поседу органа општине Власотинце су:  

- збирке прописа  

- статути, пословници 

- одлуке, решења, закључци, правилници, наредбе, упутства  

- програми, планови  

- препоруке, мишљења 

- извештаји, информације 

- потврде, сагласности, дописи, обавештења  

- закључени уговори  

- записници са седница  

- службене белешке 

- захтеви, иницијативе, жалбе, приговори, представке  

- документација о извршеним плаћањима  
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- документа запослених 

- документација о спроведеним конкурсима  

- примљена електронска пошта 

- понуде на јавним набавкама и јавни позиви 

- радне верзије докумената у припреми, нацрти и предлози прописа  

- друга акта у складу са прописима 

 

 

 

VII. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА 

ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП  
 

Све информације којима располаже а које су настале у раду или у вези са радом 

органа општине, тражиоцу информације биће стављене на увид докуменат који 

садржи тражену информацију или му издати копију докумената у складу са 

одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим 

у случајевима које предвиђа Закон о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја. Без ограничења приступ информацијама се омогућава за:  

 

1. опште акте органа општине – објављују се у „Службеном листу града 

Лесковца“  и на веб-сајту општине Власотинце 

2. стратегије 

3. акционе планове  

4. прописе виших органа  

5. јавне позиве, конкурсе  

 

Без ограничења, осим уколико то није одређено посебним актом, приступ 

информацијама се омогућава за:  

1. записнике и закључке са седница Скупштине општине  

2. записнике и закључке са седница радних тела Скупштине општине  

3. записнике и закључке са седница Општинског већа,  

4. записнике и закључке са седница радних тела Општинског већа  

 

За наведене информације неће се дозволити приступ само уколико је са седница 

за које се тражи увид, била искључена јавност.Приступ информацијама се 

омогућава без ограничења, за закључене уговоре, осим уколико уговор није 

степенован неком одредницом тајности. Приступ информацијама се омогућава 

без ограничења странкама и заинтересованим лицима у поступку за : 

1. захтеве, иницијативе грађана  

2. акте донете по захтевима странака  

3. појединачне акте донете у управном поступку  

4. понуде и документације на јавним набавкама  

5. документацију о извршеним плаћањима  

6. финансијску, документацију  

7. песоналну докуменатцију запослених  
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VIII. Информације о поношењу захтева заслободан  приступ 

информацијама од јавног значаја 
 

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја 

регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 

 

- Информација од јавног значаја  

 

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом 

располаже орган јавнe власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне 

власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност 

има оправдан интерес да зна. 

 

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно 

да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан 

носач информација на коме се налази документ који садржи информацију, 

датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна 

друга слична својства информације 

 

 

- Право на приступ информацијaма од јавног значаја  

 

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену 

информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна. Свако 

има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће 

му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, 

право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија 

документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин. 

 

 

IX.ПОДАЦИ О ЈАВНОСТИ РАДА И РАДНОМ ВРЕМЕНУ  

 

 

Предаја поднесака за правна и физичка лица-Услужни центар општине 

Власотинце. 

Радно време општинске управе је од 7 до 15 сати ( понедељак – петак), 

Нерадни дани субота и недеља. 

Седиште општинске управе Власотинце је Трг Ослобођења 12, 

16210 Власотинце – телефон централе 016/875-122 

Остали телефони: 

Председник општине016/875-216 

Заменик председника општине 016/ 875-045 

Председник СО Власотинце  016/876-066 

Начелник општинске управе 016/875-552 – телефон и факс 

Општинско веће 016/875-037 телефон и факс 

Служба за буџет и финансије 016/877 – 235 

Канцеларија за локални економски развој 016/ 877-236 

Радне просторије: 20 канцеларија са посебном канцеларијом председника 
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Општине и заменика председника општине, председника скупштине и 

општинског већа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Власотинцу, дана 15.06.2015. године  

 

 

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

Лариса Динкић 

___________________________ 
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