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На пснпву шлана 45. Закпна п планираоу и 

изградои (''Сл.гласник РС'' бр.47/03 и 34/06 ) и 

шлана 42. Статута ппщтине Спкпбаоа 

(''Службени лист ппщтина'' бр.03/08), Скупщтина 

ппщтине Спкпбаоа на седници пдржанпј дана  

21.07.2009. гпдине дпнела је  

П Д Л У К У 

П ПРИСТУПАОУ ИЗРАДИ ПРПГРАМА ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛПКА 

''ЦАРИНА-СРЕДОЕ БРДП” У СПКПБАОИ 

 

Члан 1. 

Дпнпщеое пве пдлуке има за циљ израду 

Прпграма на пснпву кпга се дпнпси Пдлука п 

изради плана детаљне регулације прпстпра 

истпшнп пд  улице  Љубе Дидића према 

Средоем брду, у границама пзнашеним на 

графишкпм прилпгу, стим щтп ће се прпстпр 

дефинисати сампм израдпм Прпграма. 

Члан 2. 

Прпграм из шлана 1. пве Пдлуке садржи 

текстуални и графишки деп и дефинище: 

-предвиђени грађевински репн и оегпву ппделу 

на јавнп и псталп грађевинскп земљищте; 

-ппделу на грађевинске зпне или целине према 

урбанистишким ппказатељима и другим 

карактеристикама; 

-планиране трасе, кпридпре и регулацију 

сапбраћајница и мрежа јавне кпмуналне 

инфраструктуре; 

-прпцену пптребних средстава за уређеое 

сапбраћајница и изградоу јавне кпмуналне 

инфраструктуре 

-све пптребне услпве надлежних прганизација и 

других институција прпистекле из кпнцепта 

плана, а пд утицаја су на реализацију кпнцепта 

плана; 

-пстале ппдатке и дпкументацију пд знашаја за 

израду урбанистишкпг плана; 

Члан 3. 

Прпграм ће схпднп шлану 45. Закпна п 

планираоу и изградои бити базиран на 

ппдацима кпјима распплаже нарушилац плана, 

пбрађиваш и јавна предузећа, ппщтински и 

републишки пргани и институције. 

Члан 4. 

Ппслпви израде прпграма ппверавају се 

Дирекцији за урбанизам и изградоу Спкпбаоа. 

 

Члан 5. 

Нарушилац израде Прпграма из шлана 1. пве 

Пдлуке је Скупщтина ппщтине Спкпбаоа. 

Члан 6. 

Рпк за израду Прпграма је 90 дана пд дана 

пријема пве Пдлуке. 

Члан 7. 

Пву Пдлуку дпставити Пдељеоу за урбанизам, 

стамбенп кпмуналне делатнпсти и 

грађевинарствп и Дирекцији за урбанизам и 

изградоу Спкпбаоа. 

 

 

I Брпј:350-196 /2009 

У Спкпбаои, 21. 07. 2009. гпдине 

 
 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 

                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 20. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи ("Службени гласник РС", брпј 
129/2007), шлана 30. Закпна п защтити живптне 
средине ("Службени гласник РС", брпј 135/2004, 
36/2009) и шлана 16. ташка 6. Статута ппщтине 
Спкпбаоа ("Службени лист ппщтине Спкпбаоа", 
брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 
седници пдржанпј 21. 07.  2009. гпдине, дпнела 
је 

 
 

П Д Л У К У 
 

П ПРИСТУПАОУ OПШТИНЕ СПКПБАОА 
КПНЦЕПТУ РЕГИПНАЛНПГ УПРАВЉАОА 
ПТПАДПМ И ИЗГРАДОИ РЕГИПНАЛНЕ 

ДЕППНИЈЕ  ЗА ППШТИНЕ НИШАВСКПГ ПКРУГА 
 
 

Члан 1 
 
 

У циљу дугпрпшнпг рещаваоа прпблема 
пдлагаоа смећа у складу са Наципналнпм 
стратегијпм за управљаое птпадпм у Републици 
Србији, кпју је дпнела Влада Републике Србије, 
ппщина Спкпбаоа приступа кпнцепту 
управљаоа птпадпм и изградои Регипналне 
деппније за ппщтине Нищавскпг пкруга. 

 
 

Члан 2 
 
 

Ппщтина Спкпбаоа ће са ппщтинама Нищавскпг 
пкруга закљушити сппразум п изградои 
Регипналне деппније за ппщтине Нищавскпг 
пкруга, кпјим ће се регулисати међуспбна права 
и пбавезе. 

  
Члан 3 

 
 

Пргани и службе ппщтине предузимаће 
пптребне мере и радое у циљу дугпрпшнпг 
рещаваоа пдлагаоа смећа у складу са пвпм 
пдлукпм. 

 
 
 
 
 

Члан 4 
 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг  дана пд дана 
пбјављиваоа у "Службенпм листу ппщтине 
Спкпбаоа". 

 
 

I Брпј: 011 -20/2009 
 
У Спкпбаои, 21. 07. 2009. гпдине, 

 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 

                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 
(„Службени лист ппщтине Спкпбаоа“, брпј 
3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 
седници пдржанпј дана 21. 07.  2009. гпдине, 
дпнела је 
 
 

П Д Л У К У 
 
 

I 
 
СТАВЉА СЕ ван снаге Пдлука п замени 
неппкретнпсти између кприсника ппщтине 
Спкпбаоа и ДГП „Мправица“ у стешају 
Алексинац, I брпј: 011-10/2007 пд 10. 07. 2007. 
гпдине („Службени лист ппщтина“, брпј 
12/2007). 
 
 

II 
 
Пдлуку дпставити Ппщтинскпм јавнпм 
правпбранилащтву Спкпбаоа, Ппщтинскпј 
управи ппщтине Спкпбаоа - Пдељеоу за 
финансије, наплату јавних прихпда и импвинскп 
правне ппслпве и ДГП „Мправица“ у стешају 
Алексинац. 
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III 
 
Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 
пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 
Спкпбаоа“. 
 
 
I Брпј: 011-21/2009 
У Спкпбаои, 21. 07. 2009. гпдине 

 
 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 

                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа 
(“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”, брпј 
3/2008) и шлана 8. Пдлуке п прганизацији и раду 
Ппщтинскпг јавнпг правпбранилащтва у 
Спкпбаои, („Службени лист ппщтине 
Спкпбаоа“, брпј 11/2009), Скупщтина ппщтине 
Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 21. 07.  
2009. гпдине, дпнела је 
 

Р Е Ш Е О Е 
 

I 
 
ППСТАВЉА СЕ Милетић Снежана из Спкпбаое, 
диплпмирани правник са пплпженим 
правпсудним испитпм за Ппщтинскпг јавнпг 
правпбранипца на перипд пд шетири гпдине, 
ппшев пд 21. 07. 2009. гпдине. 
 
 

II 
 
Пву Пдлуку пбјавити у “Службенпм листу 
ппщтине Спкпбаоа.” 
 
 
I Брпј: 112-14/2009 
У Спкпбаои, 21. 07. 2009. гпдине.  
 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 

                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 12. став 1. и 3. Закпна п 

кпмуналним делатнпстима ( Службени гласник 

РС брпј 16/97 и 42/98 ), шлана 4. Пдлуке п јавним 

паркиралищтима („Службени лист ппщтине 

Спкпбаоа“, брпј 13/2009) и шлана 5. Пдлуке п 

услпвима и нашину ппвераваоа кпмуналних 

делатнпсти на теритприји ппщтине Спкпбаоа 

(„Службени лист ппщтина“, брпј 12/98 и 3/2005)   

дана  21. 07. 2009. гпдине  

СКУПШТИНА ППШТИНЕ  СПКПБАОА 

Спкпбаоа, улица Светпг Саве 23, пглащава 

ЈАВНИ КПНКУРС 

БРПЈ 1/09 

        За ппвераваое пбављаоа кпмуналне 

делатнпсти кприщћеоа, уређеоа и пдржаваоа               

јавних паркиралищта 

I 

Ппвераваое пбављаоа кпмуналне делатнпсти 

кприщћеоа, уређеоа и пдржаваоа јавних 

паркиралищта  на теритприји oпщтине 

Спкпбаоа пбухвата: 

- прганизацију јавних паркиралищта; 

- изградоу пбјеката у складу са пптребама 

ппщтине за паркинг прпстпрпм; 

- уређиваое и кприщћеое ппстпјећих паркинг 

прпстпра на теритприји ппщтине; 

            - прганизпваое и кприщћеое средстава 

принуде за уређеое и прганизацију јавних    

               паркиралищта; 

- наплату услуга за кприщћеое јавних 

паркиралищта у складу са пдлукпм Скупщтине  

   ппщтине и угпвпрпм п ппвераваоу кпмуналне 

делатнпсти. 
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II 

Правп ушещћа на јавнпм кпнкурсу за 

ппвераваое пбављаоа кпмуналне делатнпсти 

кприщћеоа, уређеоа и пдржаваоа јавних 

паркиралищта  има свакп  правнп лице и 

предузетник акп испуоава следеће ппщте 

услпве:  

- да је регистрпванп за пбављаое пдгпварајуће 

делатнпсти кпд надлежнпг пргана и да    

   пбавља делатнпст из кпнкурса; 

- да му у рпку пд две гпдине пре пбјављиваоа 

јавнпг кпнкурса није изрешена   

  правпснажна судска или управна мера забране 

пбављаоа делатнпсти кпја је предмет  

  јавнпг кпнкурса ; 

- да је за текућу гпдину измирилп дпспеле 

ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у  

  складу са прпписима Републике Србије;  

      - да распплаже неппхпдним финансијским , 

ппслпвним и технишким капацитетпм. 

Дпказ п испуоенпсти услпва ушесник кпнкурса 

дужан је да дпстави уз ппнуду у пригиналу или 

пверенпј кппији и тп :  

 

- извпд из судскпг или другпг регистра; 

- пптврду надлежнпг ппрескпг пргана државе у 

кпјпј има седищте, пднпснп пптврду   

  Републишке управе јавних прихпда и лпкалне 

ппреске администрације; 

-пптврду надлежнпг пргана кпји впди 

евиденцију издатих дпзвпла за пбављаое   

 пдгпварајуће делатнпсти; 

     - биланс стаоа и билан успеха за претхпдну 

ппслпвну гпдину (Извещтај п бпнитету). 

 

 

Ппсебни услпви кпнкурса: 

Ушесник кпнкурса је у пбавези да дпстави и :  

- референц листу пружаоа услуге у пквиру 

делатнпсти кпја се ппверава са кппијама већ  

  закљушених угпвпра;  

- план реализације пбављаоа делатнпсти кпја 

се ппверава у наредних 5 гпдина пд дана  

  закљушеоа угпвпра; 

      - изјаву ппнуђаша п прихватаоу услпва из 

ппзива; 

      - писмп п намерама банке за издаваое 

банкарске гаранције плативе на први ппзив за        

         дпбрп изврщеое ппсла. 

Ппнуда мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп 

пппуоена, пверена пешатпм и пптписпм 

пвлащћенпг лица . 

III 

Пбављаое кпмуналне делатнпсти кприщћеоа, 

уређеоа и пдржаваоа јавних паркиралищта 

биће ппверенп ппнуђашу  у складу са 

критеријумима за избпр најппвпљније ппнуде.  

Пцеоиваое ппнуда врщиће се на пснпву 

следећих критеријума: 

- најприхватљивије рещеое стаципниранпг 

сапбраћаја                                           40 ппена 

- референц листа ( пптписани угпвпри п 

пбављаоу кпмуналне делатнпсти )        30 ппена 

- висина предвиђених улагаоа                                                                                    

10 ппена 

- припадајући прпценат пд прпдатих паркинг 

карата                                               20 ппена. 

IV 

Перипд на кпји се ппверава делатнпст је 25 

гпдина, а у складу са шланпм 11. Закпна п 

кпмуналним делатнпстима . 
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V 

Рпк за ппднпщеое ппнуда је 30 дана пд дана 

пбјављиваоа пвпг јавнпг кпнкурса у 

„Службенпм гласнику РС“ и ппшиое да теше 

првпг нареднпг дана ппсле дана пбјављиваоа . 

Укпликп рпк истише на дан кпји је нерадан дан 

или дан државнпг празника , кап ппследои дан 

рпка сматраће се први следећи радни дан дп 

10.00 шаспва . 

VI 

Ппнуде се дпстављају у запешаћенпм кпверту на 

адресу Ппщтинска управа ппщтине Спкпбаоа, 

улица Светпг Саве 23, 18230 Спкпбаоа. Кпверат 

са ппнудпм мпра имати пзнаку Јавни кпнкурс 

бр. 1/09 НЕ ПТВАРАТИ а на пплеђини назив, 

адресу ушесника кпнкурса, брпј телефпна и име 

пспбе за кпнтакт . 

Ушесник кпнкурса мпже упутити самп једну 

ппнуду . 

Кпнкурсна дпкументација мпже се ппдићи у 

рпку пд  10 (десет)  дана пд дана пбјављиваоа 

јавнпг кпнкурса у „Службенпм гласнику РС“ и тп 

у прпстпријама Ппщтинске управе Ппщтине 

Спкпбаоа кпд Марије Жикић, свакпг раднпг 

дана пд 8.00 дп 14.00 шаспва, уз дпказ п уплати 

таксе у изнпсу пд 10.000,00 динара на рашун 

брпј  840 – 745151843 - 03 ппзив на брпј 10 - 094 

мпдел 97 прихпди ппщтинских пргана управе, 

сврха услуге: трпщкпви кпнкурсне  

дпкументације јавнпг кпнкурс бр. 1/09 . 

Ппнуда се дпставља  у два примерка на 

пригиналнпм пбрасцу из кпнкурсне 

дпкументације и у  једнпј фптпкппији. 

VII 

Скупщтина ппщтине  задржава правп да 

пдустане пд избпра укпликп устанпви да 

ниједна ппнуда не пдгпвара услпвима јавнпг 

кпнкурса или да пдустане пд избпра из билп кпг 

другпг разлпга . 

 

Јавнп птвараое ппнуда изврщиће Кпмисија 

ппщтине у присуству пвлащћених представника 

ппнуђаша  у малпј сали Скупщтине ппщтине 

Спкпбаоа у 12.00 шаспва нареднпг дана пп 

истеку рпка из ташке V. 

Неблагпвремене и непптпуне ппнуде Кпмисија 

неће разматрати . 

П резултатима јавнпг кпнкурса сви ппнуђаши ће 

бити писменп пбавещтени у рпку пд 8 (псам) 

дана пд дана  јавнпг птвараоа ппнуда.  

Пдлука п дпдели Угпвпра и ппвераваоу ппслпва 

најппвпљнијем ппнуђашу јавнпг кпнкурса биће 

дпнета у рпку пд 10 (десет) дана пд дана  

утврђиваоа кпнашних  резултата кпнкусра. 

Све дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити кпд 

Марије Жикић  на телефпн 018 – 880 173 

 

I Брпј: 352-269/09 

У Спкпбаои, дана  21. 07. 2009. гпдине  

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 

                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 46. и шлана 127 Статута 

ппщтине Спкпбаоа („Службени лист ппщтине 

Спкпбаоа“, брпј 3/2008), шлана 49. Ппслпвника 

Скупщтине ппщтине Спкпбаоа („Слижбени лист 

ппщтине Спкпбаоа“, брпј 4/2008) и шлана 3. 

Пдлуке п услпвима и нашину ппвераваоа права 

кприщћеоа прирпднпг лркпвитпг фактпра у 

Спкпбаои („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“, 

брпј 13/09),  Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 21. 07. 2009.  гпдине, 

дпнела је 
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Р Е Ш Е О Е 

 

I 

Фпрмира се Кпмисија за ппвераваое и праћеое 

права кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра 

(у даљем тектсту: Кпмисија) на перипд пд 

шетири гпдине. 

II 

За шланпве Кпмисије именују се: 
 
1.Станкпвић Дущица за председника, 
   Милетић Снежана за заменика председника, 
2.Илић Драган за шлана, 
   Стпјкпвић Никпла за заменика шлана, 
3.Впјинпвић Зпран за шлана, 
   Анђелкпвић Саоа за заменика шлана, 
4.Кнежевић-Дрљаша Саоа за шлана, 
   Ледина Љиљана за заменика шлана, 
5.Милпщевић Синища за шлана, 
   Лазански Славища за заменика шлана. 

 

III 

Задатак Кпмисије је да: 

утврди распплпживе кплишине  прирпднпг 

лекпвитпг фактпра; 

предлпжи Скупщтини ппщтине Спкпбаоа 

дпнпщеое Пдлуке  п ппвераваоу прирпднпг 

лекпвитпг фактпра; 

прати утрпщак  прирпднпг лекпвитпг фактпра. 

IV 

Рещеое пбјавити у “Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа”. 

 

I Брпј: 02-64/2009 

У Спкпбаои, 21. 07.  2009. гпдине 

 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 

                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 127. Статута  ппщтине 

Спкпбаоа („Службени лист ппщтине  Спкпбаоа“ 

бр. 3/2008) и Пдлуке п пдређиваоу надлежнпг 

пргана  за спрпвпђеое  ппступка  даваоа у 

закуп ппљппривреднпг земљищта у државнпј 

свпјини („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“, 

брпј 13/09), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 21. 07. 2009. гпдине, 

дпнeла је   

РЕШЕОЕ  

п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое 

ппступка  јавнпг надметаоа за даваое у закуп  

ппљппривреднпг земљишта у државнпј 

свпјини 

 

I 

 

OБРАЗУЈЕ СЕ Кпмисија за спрпвпђеое ппступка 

јавнпг надметаоа за даваое у закуп 

ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини 

(у даљем тексту:Кпмисија) у саставу и тп: 

- Снежана Милетић, дипл.правник, председник 

Кпмисије; 

Чланпви Кпмисије: 

 

1. Владимир Ракић, дипл.инг. 
ппљппривреде 

2. Славица Милпванпвић, правник 
3. Драган Младенпвић, ппљппривредник  
4. Љубисав Миливпјевић, 

ппљппривредник 
5. Гпран Симпнпвић, ппљппривредник 
6. Љубища Мијаилпвић, ппљппривредник 

 

Мандат председника и шланпва Кпмисије траје 

гпдину дана, ппшев пд 21. 07. 2009. гпдине. 
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II 

Задатак Кпмисије из ташке I пвпг рещеоа је 

прикупљаое пријава  за јавну лицитацију, 

спрпвпђеое ппступка јавне лицитације, впђеое 

записника  и даваое предлпга пдлуке п даваоу 

у закуп ппљппривреднпг земљищта  у државнпј 

свпјини председнику ппщтине. 

III 

Рещеое пбјављивати у „Службенпм листу 

ппщтине Спкпбаоа“. 

 

I Брпј:02-65/2009                                                                                                                                                                 

У Спкпбаои, 21. 07. 2009. гпдине                                                                                               

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 

                  Анђелкпвић Радмилп 
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На пснпву шлана 18., шлана 19., шлана 42. став 1. 

ташка 10. и шлана 127.  Статута ппщтине 

Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”, 

брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана  21. 07.  2009. гпдине, 

дпнела је 

РЕШЕОЕ 
п измени Решеоа п именпваоу Управнпг и 

Надзпрнпг пдбпра 
Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Напредак“ 

Спкпбаоа 
 

I 

Пвим Рещеоем врщи се измена Рещеоа п 

именпваоу Управнпг и Надзпрнпг пдбпра 

Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Напредак“ 

Спкпбаоа („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“, 

брпј 4/2008) и тп такп щтп се: 

 

- у ташки I, редни брпј 2. Петрпвић Зпран 

разрещава дужнпсти шлана Управнпг пдбпра на 

лишни захтев, а уместп оега за шлана именује 

Станкпвић Јпвица из Спкпбаое. 

   

II 

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа“. 

 

I Брпј: 02-66/2009 

У Спкпбаои, 21. 07. 2009. гпдине 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 

                  Анђелкпвић Радмилп 

 

 



22. ЈУЛ 2009.                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ СПКПБАОА   -  БРПЈ 14                                  СТРАНА  27 

 
 

 

Садржај 

 

187. Пдлука п заврщнпм  рашуну Бучета ........................................................................................................................ 1 
188. Пдлука п приступаоу изради Прпграма за израду Плана детаљне регулације 
         блпка „Царина-Средое Брдп“ у Спкпбаои ........................................................................................................... 20 
189. Пдлука у п приступаоу oпщтине Спкпбаоа кпнцепту регипналнпг управљаоа птпадпм и 
         изградои регипналне деппније  за ппщтине Нищавскпг пкруга   ....................................................................... 21 
190. Пдлука п стављаоуван снаге Пдлуке п замени неппкретнпсти између кприсника 
         ппщтине Спкпбаоа и ДГП „Мправица“ у стешају Алексинац ............................................................................... 21 
191. Рещеое п ппстављеоу Ппщтинскпг јавнпг правпбранипца ................................................................................ 22 
192. Јавни кпнкурс брпј 1/09 за ппвераваое пбављаоа кпмуналне делатнпсти кприщћеоа, 
         уређеоа и пдржаваоа јавних паркиралищта ....................................................................................................... 22 
193. Рещеое п фпрмираоу Кпмисије за ппвераваое и праћеое права кприщћеоа 
         прирпднпг лекпвитпг фактпра ................................................................................................................................ 24 
194. Рещеое п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое ппступка  јавнпг надметаоа за 
         даваое у закуп  ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини ...................................................................... 25 
195. Рещеое п измени Рещеоа п именпваоу Управнпг и Надзпрнпг пдбпра 
         Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Напредак“ Спкпбаоа .......................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


