
  

 На основу члана  20. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник Републике 

Србије», бр.129/2007), и члана 15. и 138. Статута општине Владичин Хан («Службени 

гласник Пчињског округа», бр. 21/2008 и 8/09), Скупштина општине Владичин Хан на 

седници одржаној дана 23.03.2010. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ФОНДА  

ЗА  ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком оснива се Фонд за локални економски развој Општине Владичин 

Хан ( у даљем тексту: Фонд ) ради прикупљања средстава у циљу економског развоја 

Општине Владичин Хан.  

 

 

Члан 2. 

 Назив Фонда је : Фонд за локални економски развој  Општине Владичин Хан. 

 

 Седиште Фонда је у Владичином Хану, ул. Светосавска бр. 1. 

 

 

 

Члан 3. 

 Фонд је правно лице са правима, обавезама и одговорношћу утврђеним овом 

Одлуком. 

 

  

Члан 4. 

 

 Делатност Фонда је: 

 

- обезбеђивање развојних средстава домаћих и иностраних донатора и суинвеститора 

- сакупљање и дистрибуција свих неопходних информација у вези са реализацијом 

програма развоја и пројеката. 

- финансирање развојних пројеката 

 

       

Члан 5. 

 Фонд има печат. 

 

 

 

 



Члан 6. 

 Средства Фонда воде се на посебном рачуну код Управе за јавна плаћања – 

Филијала Врање експозитура Владичин Хан. 

 

 

Члан 7. 

 Извори финансирања Фонда су : 

- средства из буџета Општине  Владичин Хан  

- средства из буџета Републике Србије 

- средства других фондова, домаћих и иностраних, правних и физичких лица као 

партнера у реализацији пројеката 

- средства комерцијалних, владиних и невладиних организација као партнера у 

реализацији пројеката 

- донације 

- друга средства у складу са Законом. 

 

Члан 8. 

 Органи Фонда су: Управни одбор,  Надзорни одбор и директор. 

 

 

Члан 9. 

 Орган управљања Фондом је Управни одбор. 

 Управни одбор именује оснивач на период од 4 (четири) године. 

 Управни одбор има председника и 4 (четири) чланова. 

  

Члан 10. 

 Управни одбор Фонда: 

-  прати реализацију стратегије и прграма развоја Општине у оквиру надлежности 

Фонда 

- предлаже Скупштини општине кандидата за директора Фонда 

- одобрава спровођење пројекта према расположивим средствима и приоритетима 

- предлаже оснивачу задужење код одговарајућих финансијских организација 

- доноси Статут Фонда, доноси Пословник о раду Управног одбора, финансијски 

план, и завршни рачун 

- одлучује о свим другим питањима везаним за коришћење и усмеравање рада Фонда 

                   

Члан 11. 

 Управни одбор Фонда доноси Статут на који сагласност даје оснивач. 

 Статутом Фонда ближе се регулише: делатност Фонда, делокруг рада Управног 

одбора, начин стицања и коришћења средстава Фонда и друга питања од значаја за рад 

Фонда. 

 

 

Члан 12. 

 Пословник о раду Управног одбора Фонда доноси  Управни одбор Фонда. 

 Пословником се ближе уређује организација и начин рада Управног одбора Фонда. 



Члан 13. 

 Надзорни одбор Фонда има 3 (три) члана, председника и два члана које именује и 

разрешава оснивач. 

 Мандатни период председника и чланова Надзорног одбора је 4 (четири) године. 

 

Члан 14. 

 

 Надзорни одбор врши надзор над пословањем Фонда и даје мишљење о годишњем 

извештају и завршном рачуну. 

 О резултатима надзора, Надзорни одбор обавештава Управни одбор Фонда  и 

оснивача. 

 

Члан 15. 

 Фонд има директора који именује и разрешава оснивач, на предлог Управног 

одбора. 

 Директор Фонда именује се на период од 4 (четири) године. 

 Директор представља Фонд, наредбодавац је за извршење финансијског плана 

Фонда на основу Одлуке Управног одбора Фонда и одговара за законитост рада Фонда. 

 До именовања директора Фонда дужност директора обављаће Драган Најдановић, 

дипломирани економиста, самостални стручни сарадник за послове трезора - координатор 

у Општинској управи Општине Владичин Хан. 

 

Члан 16. 

 Стручне, административне, техничке и финансијске послове обављаће Општинска 

управа Општине Владичин Хан, Одељење за финансије и привреду – Одсек за развој и 

приватно предузетништвo. 

 

Члан 17. 

 Избор чланова Управног одбора Фонда извршиће се у року од 90 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 18. 

 Управни одбор Фонда донеће Статут Фонда у року од 30 дана од дана именовања 

Управног одбора.  

  

Члан 19. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Врања“ 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-14/5/2010-01 

                                                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И Ц А, 

 ____________________                   

    Данијела Поповић 


