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В Р А Њ Е
26. 

На основу чл. 72, 73, 74, 75, 76. и 77. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број: 129/07 и 83/14-др.закон), 

чл. 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 169, 174 и 175. 

Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број: 18/15-пречишћен текст и 1/16), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

13.02.2017.године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦАНА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 

 

Члан 1 

 Одлука о оснивању месних заједница на 

подручју градске општине Врање („Службени 

гласник града Врања“, број: 4/13), у чл. 23, ст. 1, у 

тач. 1. мења се и гласи: 

 „ 1. Комисија за спровођење избора за 

одборнике у Скупштини града Врања и Скупштини 

градске општине Врањска Бања ( у даљем тексту: 

Комисија за спровођење избора)“. 

 У истом члану, ст. 3, 4. и 5. бришу се. 

 

Члан 2 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,  дана 13.02.2017. 

године, број: 02-13/2017-10      

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

27. 

 На основу чл. 38. ст. 2. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број: 15/16), чл. 32. И 66.ст. 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07 и 83/14-др.закон), 

чл. 32. Статута града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број 18/15-пречишћен текст и 1/16), 

чл. 38. одлука о усклађивању пословања ЈП „Водо-

вод“ Врање, ЈКП „Комрад“ Врање, ЈП „Нови дом“ 

Врање, ЈП „Управа  Бање“ Врањска Бања и ЈП „За-

вод за урбанизам“ Врање са Законом о јавним пре-

дузећима („Службени гласник града Врања“, број: 

27/16) и чл. 39. Одлуке о оснивању ЈКП „Паркинг 

сервис“ Врање  („Службени гласник града Врања“, 

број 36/16), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 13.02.2017.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНО 

КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ВРАЊЕ 

 

Члан 1 

 За именовање директора јавних предузећа и 

јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање спровешће се јавни конкурс, и то за: 

1. Јавно предузеће „Водовод“ Врање, са 

седиштем у Врању, ул. Београдска број 

63; 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 2 
В Р А Њ Е 

Уторак,14.фебруар.2017.године. 
 

Излази по потреби. 
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 
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2. Јавно комунално предузеће „Комрад“ 

Врање, са седиштем у Врању, ул. Симе  

Погачаревића број 97; 

3. Јавно предузеће „Нови дом“ Врање, са 

седиштем у Врању, ул. Краља Стефана 

Првовенчаног број 99; 

4. Јавно предузеће „ Управа Бање“ Врањска 

Бања, са седиштем у Врањској Бањи, 

Краља Петра I Ослободиоца бр. 121;  

5. Јавно комунално предузеће „Паркинг 

сервис“ Врање, са седиштем у Врању, у-

лица Иве Лоле Рибара број 1; и 

6. Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ 

Врање, са седиштем у Врању, улица Иве 

Лоле Рибара број 1. 

 

Члан 2 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање 

директора јавних предузећа и јавно комуналних 

предузећа чији је оснивач Град Врање ( у даљем 

тексту: оглас о јавном конкурсу) чини саставни део 

предлога ове одлуке. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 

податке о Јавном предузећу, пословима, условима 

за именовање директора Јавног предузећа, месту 

рада, стручној осособљености, знањима и 

вештинама кандидата 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. 

 

Члан 3 

 Одлука о спровођењу јавног конкурса 

објављује се у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, у „Службеном гласнику града Врања“, у 

дневном листу  „ДАНАС“и на интернет страници 

Града Врања. 

 Рок за објављивање огласа из става 1. овог 

члана у „Службеном гласнику Републике Србије“ 

не може бити дужи од осам дана од дана доношења 

ове одлуке. 

 Јавни конкурс  спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа и јавно комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање ( у даљем тексту: Комисија), 

именована Решењем Скупштине града Врања, број: 

02-17/2017-10 од 13.02.2017.године. 

 Пријава на јавни конкурс подноси се у року 

од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Пријаве на јавни конкурс подносе се Комиси-

ји, препорученом пошиљком путем поште или пре-

ко пријемне канцеларије органа Града Врања, у 

затвореној коверти, на адресу: 

 

Скупштина Града Врања 

Комисији за спровођење поступка за избор дирек-

тора јавних предузећа 

и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање, 

са назнаком: Пријава на јавни конкурс- НЕ ОТВА-

РАЈ 

Краља Милана број 1 

17500 Врање 

 

Члан 4 

 По истеку рока за подношење пријава Коми-

сија прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе 

и саставља списак кандидата међу којима се спро-

води испитни поступак. 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази, Комиси-

ја одбацује закључком против кога није допуштена 

посебна жалба. 

 

Члан 5 

 Кандидатима међу којима се спроводи из-

борни поступак доставља се писано обавештење о 

томе када отпочиње изборни поступак, најмање о-

сам дана пре отпочињања изборног поступка. 

 У изборном поступку, Комисија оцењивањем 

стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 

резултат кандидата,  провера мерилима прописаним 

Уредбом о мерилима за именовање директора јав-

ног предузећа („Службени гласник Републике Срби-

је“, број: 65/16). 

 Комисија утврђује и бројчано исказује резул-

тат сваког кандидата, израчунавањем његове про-

сечне оцене, према мерилима прописаним Уредбом 

из става 2. овог члана. 

 Ако два или више кандидата имају једнак 

резултат, примењују се према наведеном редоследу 

следећа мерила: 

1) дуже радно искуство у организовању рада 

и вођењу послова ( при чему се рачунају 

године и пуни месеци радног искуства); 

2) дуже радно искуство на пословима који 

су повезани са пословима јавног предузе-

ћа (при чему се рачунају године и пуни 

месеци радног искуства); 

3) виши степен образовања. 

У случају да два или више кандидата и након 

примене мерила из става 4. овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег Комисија 

у поновном разговору утврди да најбоље испуњава 

захтеве за обављање послова директора јавног пре-

дузећа, односно јавно комуналног предузећа. 
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Члан 6 

По спроведеном изборном поступку, Коми-

сија саставља ранг листу са највише три кандидата 

која су са најбољим резултатом испунила мерила за 

избор директора. 

 Ранг листу из става 1.овог члана и записник о 

спроведеном изборном поступку, Комисија достав-

ља Комисији за мандатно-имунитетска и админис-

тративна питања и избор и именовање Скупштине 

Града, ради утврђивања предлога решења о имено-

вању првог кандидата са ранг листе за директора 

јавног предузећа и достављања предлога решења 

Скупштини Града на доношење решења о именова-

њу директора Јавног предузећа. 

   

Члан 7 

 Кандидат који је учествовао у изборном 

поступку има право да поднесе захтев за увид у 

конкурсну документацију. 

 Комисија је дужна да у року од два дана од 

дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог 

члана омогући увид у конкурсну документацију, у 

присуству члана Комисије. 

 

Члан 8 

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 13.02.2017 

.године, број: 02-16/2017-10. 

                                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК ,                                                                                                       

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

 

28. 

На основу чл. 36. ст. 3. и 4 и чл. 39. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број: 15/16), чл. 32. и 66.ст. 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07 и 83/14-др.закон), 

чл. 32. Статута града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број 18/15-пречишћен текст и 1/16) и 

Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 

директора јавних предузећа и јавно комуналних 

предузећа чији је оснивач Град Врање, број: 02-

16/2017-10 од 13.02.2017.године, Скупштина града 

Врања, на седници одржаној 13.02.2017.године, 

расписује  

 

О Г Л А С     

О   Ј А В Н О М   К О Н К У Р С У 

 ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНО 

КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ВРАЊЕ 

 I РАСПИСУЈЕ СЕ јавни конкурс за имено-

вање директора јавних предузећа и јавно комунал-

них предузећа чији је оснивач Град Врање, и то за: 

Јавно предузеће „Водовод“ Врање; Јавно комунално 

предузеће „Комрад“ Врање; Јавно предузеће „Нови 

дом“ Врање; Јавно предузеће „Управа Бање“ Врањ-

ска Бања; Јавно комунално предузеће „ Паркинг 

сервис“ Врање и Јавно предузеће „Завод за урбани-

зам“ Врање. 

  

            II Подаци о јавним предузећима и јавно ко-

муналним предузећима: 

1.Јавно предузеће „Водовод“ Врање, са 

седиштем у Врању, ул. Београдска број 63. 

Претежна делатност Јавног предузећа 

јесте: 

Шифра делатности: 36 36 036 00 

Назив делатности: Скупљање, пречишћа-

вање и дистрибуција воде. 

2.Јавно комунално предузеће „Комрад“ 

Врање, са седиштем у Врању, ул. Симе  По-

гачаревића број 97. 

Претежна делатност Јавног предузећа 

јесте: 

Шифра делатности: 3811 

Назив делатности: Сакупљање отпада ко-

ји није опасан. 

3.Јавно предузеће „Нови дом“ Врање, са се-

диштем у Врању, ул. Краља Стефана 

Првовенчаног број 99. 

Претежна делатност Јавног предузећа 

јесте: 

Шифра делатности: 3530 

Назив делатности: Снабдевање паром и 

климатизација ( обухвата производњу и 

дистрибуцију паре и топле воде за греја-

ње и друге сврхе). 

4.Јавно предузеће „ Управа Бање“ Врањска 

Бања, са седиштем у Врањској Бањи, Кра-

ља Петра I Ослободиоца бр. 121. 

Претежна делатност Јавног предузећа 

јесте: 

Шифра делатности: 81.30 

Назив делатности: Услуге уређења и 

одржавања околине. 

5.Јавно комунално предузеће „Паркинг 

сервис“ Врање, са седиштем у Врању, ули-

ца Иве Лоле Рибара број 1. 

Претежна делатност Јавног предузећа 

јесте: 

Шифра делатности: 52.21 

Назив делатности: Услужне делатности у 

копненом саобраћају. 
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6.Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ 

Врање, са седиштем у Врању, улица Иве 

Лоле Рибара број 1. 

Претежна делатност Јавног предузећа 

јесте: 

Шифра делатности: 7111 

Назив делатности: Архитектонска делат-

ност. 

 

 III Место рада директора јавних предузећа и 

јавно комуналних предузећа из поглавља I овог 

огласа је у седишту предузећа. 

 Директора јавног предузећа, односно јавно 

комуналног предузећа именује Скупштина града 

Врања на период од четири године. 

 Директор јавног предузећа, односно јавно 

комуналног предузећа заснива радни однос на одре-

ђено време. 

 Директор јавног предузећа, односно јавно 

комуналног предузећа је функционер који обавља 

јавну функцију. 

Директор Јавног предузећа: представља и 

заступа јавно предузеће, односно јавно комунално 

предузеће;организује и руководи процесом ра-

да;води пословање јавног предузећа, односно јавно 

комуналног предузећа;одговара за законитост рада 

јавног предузећа, односно јавно комуналног преду-

зећа;предлаже дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за њи-

хово спровођење;предлаже годишњи, односно тро-

годишњи програм пословања и предузима мере за 

његово спровођење; предлаже финансијске извеш-

таје; извршава одлуке надзорног одбора;бира 

извршне директоре; бира представнике Јавног пре-

дузећа у скупштини друштва капитала чији је једи-

ни власник Јавно предузеће; закључује уговоре о 

раду са извршним директорима, у складу са законом 

којим се уређују радни односи;предлаже надзорном 

одбору доношење акта о исплати стимулације 

извршним директорима;доноси акт о систематиза-

цији, у складу са законом којим се уређују радни 

односи и овом одлуком;одлучује о појединачним 

правима, обавезама и одговорностима запослених, у 

складу са законом, колективним уговором и стату-

том јавног предузећа, односно јавно комуналног 

предузећа; врши друге послове одређене законом, 

оснивачким актом и статутом јавног предузећа, од-

носно јавно комуналног предузећа. 

 

 IV Услови за именовање директора јавног 

предузећа, односно јавно комуналног предузећа: 

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 ака-

демским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специ-

јалистичким струковним студијама; 

 3) да има најмање пет година радног искус-

тва на пословима за које се захтева високо образо-

вање из тачке 2) овог члана; 

 4) да има најмање три године радног искус-

тва на пословима који су повезани са пословима 

Јавног предузећа; 

5)  да познаје област корпоративног управ-

љања; 

6)  да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова; 

7)  да није члан oргана политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8)  да се против њега не води кривични 

поступак; 

 9)   да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

 10) 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 слобо-

ди; 

 - обавезно лечење наркомана; 

 - обавезно лечење алкохоличара; и 

 - забрана вршења позива, делатности и дуж-

ности. 

 Поред наведених услова, кандидат за дирек-

тора јавног предузећа, односно јавно комуналног 

предузећа, у складу са статутом јавног предузећа, 

односно јавно комуналног предузећа, треба да 

испуњава и услове у погледу стручне спреме, и то у 

јавним предузећима, односно јавно комуналним 

предузећима: 

-под тач. 1 поглавља I овог огласа- у области 

техничких, економских, правних или 

организационих наука; 

 -под тач. 2  поглавља I овог огласа- у 

области економске, правне и био техничке науке; 

-под тач. 3  поглавља I овог огласа- у области 

машинства, економије, права или друге техничко-

технолошке струке; 

-под тач. 4  поглавља I овог огласа- у области  

машинства, грађевинско-архитектонске науке, права 

и економије; 

-под тач. 5  поглавља I овог огласа- у области  

грађевине, електротехнике, права и економије; 

-под тач. 6  поглавља I овог огласа- у области  

архитектуре. 
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 V Стручна осособљеност кандидата за прак-

тичну примену знања и вештина у обављању посло-

ва директора јавног предузећа, односно јавно кому-

налног предузећа; познавање делокруга рада јавног 

предузећа односно јавно комуналног предузећа; 

прописи којима се уређују услови и начин обавља-

ња делатности од општег интереса; познавање обла-

сти корпоративног управљања, као и општих про-

писа о раду; вештина комуникације у међуљудским 

односима,  проверава се  увидом у податке из прија-

ве и доказа поднетих уз пријаву на јавни конкурс и 

усменим разговором; а вештина аналитичког резо-

новања и логичког закључивања, организационе 

способности и вештина руковођења-писано, путем 

стандардизованих тестова. 

 Оцењивање стручне оспособљености, знања 

и вештина кандидата врши се у складу са Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/16). 

 

VI Пријава на јавни конкурс подноси се у 

року од 30 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

Пријава на конкурс садржи: име и презиме 

кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

податке о образовању, податке о врсти и дужини 

радног искуства са кратким описом послова на ко-

јима је кандидат радио до подношења пријава на 

конкурс и одговорности на тим пословима, податке 

о стручном усавршавању и податке о посебним 

областима знања. 

 

 VII Докази који се прилажу уз пријаву: 

1) извод из матичне књиге рођених; 

2) уверење о држављанству (не старије од 

шест месеци); 

3) диплому о стручној спреми; 

4) исправе којима се доказује радно искус-

тво у струци ( потврде, решења и други 

акти из којих се види на којим пословима, 

са којом стручном спремом и у ком пери-

оду је стечено радно искуство); 

5) доказ да није члан органа политичке 

странке, односно да му је одређено миро-

вање у вршењу функције у органу поли-

тичке странке; 

6) доказ да се да се против њега не води кри-

вични поступак;  да није осуђивано на казну затвора 

од најмање шест месеци; да му нису изречене мере 

безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: обавезно психијатријско лече-

ње и чување у здравственој установи; обавезно пси-

хијатријско лечење на слободи; обавезно лечење 

наркомана; обавезно лечење алкохоличара; и забра-

на вршења позива, делатности и дужности. 

 Докази се прилажу у оригиналу или овереној 

фотокопији. 

  

VIII Пријаве на јавни конкурс подносе се 

Комисији, препорученом пошиљком путем поште 

или преко пријемне канцеларије органа Града Вра-

ња, у затвореној коверти, на адресу: 

 

Скупштина Града Врања 

Комисији за спровођење поступка за избор дирек-

тора јавних предузећа 

и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање, 

са назнаком: Пријава на јавни конкурс- НЕ ОТВА-

РАЈ 

Краља Милана број 1 

17500 Врање 

 

IX  Подаци о лицу задуженом за давање 

обавештења о јавном конкурсу:  

Љиљана Стојановић, руководилац Одељења 

за послове Скупштине Града, 

Тел.017/ 402-399. 

 

X Одлука о спровођењу јавног конкурса 

објављује се у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, у „Службеном гласнику града Врања“, у 

дневном листу  „ДАНАС“и на интернет страници 

Града Врања. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

29. 

На основу члана 33, 34. и 36. Закона о јавном 

дугу (“Службени гласник Републике Србије“, број 

61/05, 107/09,78/2011 и 68/2015) и члана 32.став 1. 

тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014-

др. закон) и члана 32.став 1. тачка 22. Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“  бр. 

18/2015-пречишћен текст), и у складу са 

Мишљењем Министарства финансија - Управе за 

јвани дуг бр: 401-91/2017-001 од 26.01.2017. године, 

Скупштина града Врања на седници одржаној 

13.02.2017.године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ВРАЊА 

РАДИ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА 

Члан 1. 
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 Овом одлуком се одобрава задуживање Града 

Врања одобрено од стране Министарства финансија 

на износ од 206.100.000,00 (двеста шест милиона 

сто хиљада) динара за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода и 85.000.000,00 (осамдесет 

пет милиона) динара за које је добијена сагласност 

Управе за јавни дуг – укупно 291.100.000,00 (двеста 

деведесет један милион сто хиљада) динара. 

Капитални инвестициони расходи који би би-

ли финансирани овим кредитом су: 

1) набавка земљишта за проширење 

индустријске зоне Бунушевац и остале 

развојне пројекте Града; 

2) пројекти за инфраструктурно уређење 

индустријске-слободне зоне Бунушевац; 

3) пројекти асфалтирања путева у сеоским 

месним заједницама; 

4) пројекти изградње водоводне и 

канализационе мреже на територији града 

Врања; 

5) инвестициони пројекти и програмске 

активности планирани Програмом 

изградње и уређења грађевинског 

земљишта у јавној својини за Град 

Врање; 

6) инвестициони пројекти и програмске 

активности планирани Програмом 

уређења грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији градске општине 

Врањска Бања; 

7) пројекат изградње спортских терена на 

Бесној Кобили; 

8) пројекти унапређења енергетске 

ефикасности објеката у власништву 

Града 

9) инвестициони пројекти из надлежности 

локалне самоуправе утврђени 

Стратегијом развоја града Врања и 

Планом капиталних инвестиција, и 

10) инвестициони пројекти суфинансирани са 

донаторима, Владом Републике Србије 

односно надлежним министарствима и 

приватним партнерима у виду јавно-

приватних партнерстава. 

11) Средства у износу од 85.000.000,00 

(осамдесет пет милиона) динара, 

представљају евентуално краткорочно 

задужење за покриће неуравнотежених 

креатања у јавним приходима и 

расходима у 2017. години. 

 

Члан 2. 

 Одобрава се задуживање Града Врања за 

евентуално финансирање дефицита текуће 

ликвидности уколико настане уравнотеженост 

кретања у јавним приходима и јавним расходима у 

износу који не сме прећи 5% укупно остварених 

прихода буџета града Врања у 2017.години. 

 Укупан износ задуживања из става 1.овог 

члана мора се вратити пре краја буџетске 

2017.године у којој ће евентуално бити уговорено и 

не може се рефинансирати или пренети у наредну 

буџетску годину. 

 

Члан 3. 

 Висина задужења из члана 1.и 2. Ове одлуке 

је у оквирима који су прописани чланом 36. Закона 

о јавном дугу („Службени гласник Републике 

Србије“, број 61/05, 107/09 , 78/11 и 68/2015). 

 

Члан 4. 

 Град Врање задужиће се код пословних 

банака под најповољнијим условима или 

емитовањем муниципалних обвезница, а по 

процедури коју прописује Закон о јавним набавкама 

и Закон о тржишту хартија од вредности и других 

финансијских инструмената. 

 

Члан 5. 

 Овлашћује се Градоначелник Врања да са 

изабраном пословном банком закључи Уговор о 

кредиту односно акта неопходна за емисију 

муниципалних обвезница. 

Члан 6. 

 Одобрава се коришћење неутрошених 

средстава по основу задуживања из претходне 

године у текућој години за финансирање 

капиталних инвестиција одобрених Одлуком о 

задуживању града Врања ради капиталних улагања 

број: 40-20/2016-13. од 25.01.2016. године 

(„Службени гласник града Врања“, број 1/2016). 

 

Члан 7. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана13.02.2017 

године, број: 02-12/2017-10 

                                                                   

ПРЕДСЕДНИК,  

  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 

30. 

 На основу чл. 39. ст. 3.Закона о прекршајима 

(„Сл.гласник РС“, број: 65/13, 13/16 и 98/16-одлука 

УС), чл. 32. и  66.ст.3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-

др.закон) и чл. 32. Статута града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број 18/15-пречишћен текст 
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и 1/16), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 13.02.2017.године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА 

КОЈИМА СУ УТВРЂЕНЕ ПРЕКРШАЈНЕ 

КАЗНЕ 

 

Члан 1 

У Одлуци о водоводу за подручје града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број: 

23/11, 10/14 и 18/15-пречишћен текст), у чл. 45. ст. 

4. мења се и гласи: 

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности“. 

 У чл. 46, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

50.000,00  до 500.000,00   динара казниће се за пре-

кршај Ј.П. ''Водовод'' Врање:“ мењају се речима: 

„Новчаном казном од  120.000,00 динара казниће се 

за прекршај Ј.П. ''Водовод'' Врање:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 20.000,00  динара казниће се и одго-

ворно лице Ј.П. ''Водовод'' Врање за прекршаје из 

ст.1. овог члана“. 

 

 У чл. 47, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

40.000,00 динара казниће се ЈП „Водовод“:“ мењају 

се речима: „Новчаном казном од 50.000,00 динара 

казниће се ЈП „Водовод“:“ 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 15.000,00 динара за прекршај из ст.1. 

овог члана казниће се и одговорно лице у Ј.П. ''Во-

довод''“. 

 У чл. 48, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

50.000,00  до 500.000,00 динара казниће се за пре-

кршај предузеће или друго правно лице:“ мењају се 

речима: „Новчаном казном од  120.000,00 динара 

казниће се за прекршај предузеће или друго правно 

лице:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 20.000,00 динара за прекршај из ст.1. 

овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу 

или другом правном лицу“. 

У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 15.000,00 динара за прекршај из ст.1. 

овог члана казниће се и физичко лице“. 

У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник за прекршај из ст.1. овог члана“. 

У чл. 49, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

40.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће 

или друго правно лице:“ мењају се речима: „Новча-

ном казном од  60.000,00 динара казниће се за пре-

кршај предузеће или друго правно лице:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  15.000,00 динара за прекршај из 

ст.1.овог члана казниће се и одговорно лице у пре-

дузећу или другом правном лицу“. 

У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 15.000,00 динара за прекршај из 

ст.1.овог члана казниће се и физичко лице“. 

У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 30.000,00  динара казниће се на лицу 

места предузетник за прекршај из ст.1.овог члана“. 

 

Члан 2 

 У Одлуци о канализацији на подручју града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

23/11, 10/14 и 18/15-пречишћен текст), у чл. 31, ст. 

2. мења се и гласи:  

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности“. 

У чл. 33, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекр-

шај ЈП „Водовод“:“ мењају се речима: „Новчаном 

казном од  120.000,00  динара казниће се за прекр-

шај ЈП „Водовод“:“. 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  20.000, 00 динара за прекршај из 

става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 

ЈП „Водовод““.  

 У чл. 34, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

40.000,00 динара казниће се ЈП „Водовод:“ мењају 

се речима: „Новчаном казном од  50.000,00  динара 

казниће се ЈП „Водовод:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  15.000,00  динара за прекршај из 

става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 

ЈП „Водовод““. 

У чл. 35, у ст. 1, речи: „ Новчаном казном 

од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за пре-

кршај правно лице:“ мењају се речима: „ Новчаном 

казном од  120.000,00  динара казниће се за прекр-

шај правно лице:“ 
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У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  20.000,00  динара за прекршај из 

става 1. овог  члана казниће се и одговорно лице у 

правном лицу“. 

 У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од  15.000,00 динара за прекр-

шај из става 1. овог члана казниће се и физичко ли-

це“. 

 У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник за прекршај из става 1. овог  члана“.  

 У чл. 36, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

40.000,00 динара казниће се за прекршај правно ли-

це:“ мењају се речима: „Новчаном казном од 

60.000,00 динара казниће се за прекршај правно ли-

це:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  15.000,00 динара, за прекршај из 

става 1. овог члана  казниће се и одговорно лице у 

правном лицу“. 

 У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  15.000,00  динара , за прекршај из 

става 1. овог члана казниће се и физичко лице“. 

 У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  30.000,00 динара за прекршај из ста-

ва 1. овог члана казниће се и предузетник“.  

 

Члан 3 

 У Одлуци о сахрањивању и гробљима 

(„Службени лист општине Врање“, број: 7/83, 3/88, 

6/89 и 1/90 и „Службени гласник града Врања“, 

број: 3/11 и 23/11-пречишћен текст), у чл. 53, у ст. 1, 

речи: „Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 

динара  казниће се за прекршај Комунално предузе-

ће или месна заједница:“ мењају се речима: „Новча-

ном казном од  120.000,00 динара  казниће се за 

прекршај Комунално предузеће или месна заједни-

ца:“ 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 20.000,00 динара, за прекр-

шај из ст. 1. овог члана, казниће се и одговорно ли-

це у Комуналном предузећу, односно месној зајед-

ници“. 

 У истом чл, ст. 3. брише се. 

 

 У чл. 54, у ст. 1, речи: „ Новчаном казном од 

2.500,00 до 35.000,00 динара казниће се за прекршај 

грађанин:“ мењају се речима: „Новчаном казном од 

15.000,00 казниће се за прекршај физичко лице:“ 

У истом чл, ст. 2. брише се. 

У чл. 58, ст. 3. мења се и гласи: 

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћенје и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности“. 

 

Члан 4 

 У Одлуци о димничарским услугама 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број: 12/97 

и 1/99 и „Службени гласник града Врања“, број: 

3/11 и 23/11-пречишћен текст), у чл. 19, ст. 3. мења 

се и гласи: 

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности“. 

 У чл. 21, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекр-

шај ЈКП „Комрад“:“ мењају се речима: „Новчаном 

казном од  120.000,00  динара казниће се за прекр-

шај ЈКП „Комрад“:“ 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 20.000,00 динара за прекршај  из ста-

ва 1. овог члана , казниће се и одговорно лице у ЈКП 

„Комрад““. 

 У истом чл, ст. 3. брише се. 

У чл. 22, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекр-

шај предузеће или друго правно лице:“ мењају се 

речима:“ Новчаном казном од 120.000,00 динара 

казниће се за прекршај предузеће или друго правно 

лице:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном  од  20.000,00 динара за прекршај из 

става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 

предузећу или другом правном лицу“.  

 У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном  од  15.000,00 динара  за прекршај из 

става 1. овог члана, казниће се и физичко лице“. 

 У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 50.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1.овог члана, казниће се предузетник“. 

 

Члан 5 

 У Одлуци о комуналном уређењу на 

територији града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број: 5/13, 10/14, 18/15-пречишћен 

текст и 40/16), у чл. 99, ст. 1. мења се и гласи: 

„Надзор над применом одредаба ове одлуке врши 

орган Градске управе надлежан за урбанизам и 

комунално-стамбене делатности“. 

 У чл. 102, ст. 2. мења се и гласи: 
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„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности. 

 У чл. 103, у ст. 1, речи: „ Новчаном казном у 

износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се 

за прекршај „ Комрад“ ако:“ мењају се речима:„ 

Новчаном казном у износу од 120.000,00  динара 

казниће се за прекршај „ Комрад“ ако:“  

 У истом чл, ст. 2, мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 15.000,00 динара, за прекр-

шај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно 

лице у „Комраду““. 

 У истом чл, ст. 4.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од 15.000,00 динара, за прекршај из става 

3.овог члана, казниће се одговорно лице у „Комра-

ду““. 

 У чл. 104, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекр-

шај предузеће и друго привредно друштво, односно 

правни субјекат, ако:“ мењају се речима: „Новчаном 

казном од 120.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузеће и друго привредно друштво, односно 

правни субјекат, ако:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 15.000,00 динара, за прекр-

шај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно 

лице у предузећу и другом привредном друштву, 

односно правном субјекту“. 

У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 30.000,00 динара, за прекр-

шај из става 1. овог члана, казниће се и предузет-

ник“. 

У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 10.000,00 динара, за прекр-

шај из става 1. овог члана, казниће се и физичко 

лице“. 

 У чл. 104а, у ст. 1, речи:“Новчаном казном од 

40.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће и 

друго привредно друштво, односно правни субјекат, 

ако:“ мењају се речима: :“Новчаном казном од 

60.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће и 

друго привредно друштво, односно правни субјекат, 

ако:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 30.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се предузетник, а одговор-

но лице у предузећу и другом привредном друштву, 

односно правном субјекту и физичко лице новчаном 

казном од 10.000,00 динара“. 

 У чл. 105, у ст. 1. речи: „Новчаном казном од 

50.000,00 до 500.000,00 динара, казниће се за пре-

кршај предузеће и друго привредно друштво, одно-

сно правни субјекат, ако:“ мењају се речима: „Нов-

чаном казном од 120.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузеће и друго привредно друштво, 

односно правни субјекат, ако:“ 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 15.000,00 динара, за прекр-

шај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно 

лице у предузећу и другом привредном друштву, 

односно правном субјекту“. 

У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 50.000,00 динара, за прекр-

шај из става 1. овог члана, казниће се и предузет-

ник“. 

  У чл. 105а, у ст. 1, речи: „Новчаном 

казном од 40.000,00 динара казниће се предузеће и 

друго привредно друштво, односно правни субјекат, 

ако:“мењају се речима: „Новчаном казном од 

60.000,00 динара казниће се предузеће и друго при-

вредно друштво, односно правни субјекат, ако:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 30.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се  предузетник, а одго-

ворно лице у предузећу и другом привредном 

друштву, односно правном субјекту и физичко лице 

новчаном казном од 10.000,00 динара“. 

 У чл. 106, у ст. 1, речи: „Новчаном казном  

од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за пре-

кршај физичко лице, ако:“ мењају се речима: „Нов-

чаном казном  од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице, ако:“ 

 У чл. 106а, у ст. 1, речи: „Новчаном казном 

од 5.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко 

лице, ако:“ мењају се речима: „Новчаном казном од 

10.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко 

лице, ако:“ 

 

Члан 6 

 У Одлуци о Комуналној инспекцији („Слу-

жбени гласник града Врања“, број: 5/13, 10/14 и 

18/15-пречишћен текст), у чл. 3, у ст. 1, иза тач. 7, 

додаје се нова тач. која гласи: „8) издаје прекршајне 

налоге за прекршаје утврђене одлукама по којима 

врши инспекцијски надзор;“ 

 Постојеће тачке 8)-12) постају тачке 9)-13). 

 

 У чл. 15, у ст. 1, речи: „ Новчаном казном у 

износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара, казниће 

се за прекршај правно лице“ мењају се речима: 

„Новчаном казном од 120.000,00 динара, казниће се 

за прекршај правно лице“. 

 У истом чл, у ставу 2, речи: „Казниће се 

одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у 
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износу од 5.000,00 до 35.0000,00 динара“ мењају се 

речима: „Казниће се одговорно лице у правном 

лицу, новчаном казном у износу од 20.000,00 

динара. 

 У истом чл, у ст. 3, речи: „ казниће се и пре-

дузетник, новчаном казном у износу од 25.000,00 до 

250.000,00 динара, а физичко лице новчаном казном 

у износу од 5.000,00 до 35.000,00 динара“, мењају се 

речима: „ казниће се и предузетник, новчаном каз-

ном у износу од 50.000,00 динара, а физичко лице 

новчаном казном у износу од 15.000,00  динара“. 

 У чл. 16, у ст. 1, речи: „Новчаном казном у 

износу од 35.000,00 до 500.000,00 динара, казниће 

се за прекршај правно лица“ мењају се речима: 

Новчаном казном у износу од 100.000,00  динара, 

казниће се за прекршај правно лица“. 

 У истом чл, у ст. 2, речи: „казниће се одго-

ворно лице у правном лицу, новчаном казном у 

износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара“ мењају се 

речима: „казниће се одговорно лице у правном ли-

цу, новчаном казном у износу од 15.000,00 динара“. 

 У истом чл, у ст. 3, речи: „ казниће се и пре-

дузетник, новчаном казном у износу од 20.000,00 до 

250.000,00 динара, а физичко лице новчаном казном 

у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара“ мењају се 

речима: „ казниће се и предузетник, новчаном каз-

ном у износу од 40.000,00 динара, а физичко лице 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара“. 

 

Члан 7 

 У Одлуци о кућном реду у стамбеним 

зградама на територији града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број 5/13, 10/14 и 18/15-

пречишћен текст), у чл. 30, став 1, мења се и 

гласи:„Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врши орган Градске управе надлежан за 

инспекцијске послове“. 

 У чл. 31, у ст. 2. мења се и гласи: 

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности. 

 У чл. 32, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

5.000,00 до 35.000,00 динара, казниће се за прекршај 

станари, као физичка лица, ако:“ мењају се речима: 

„Новчаном казном од 15.000,00 динара, казниће се 

за прекршај станари, као физичка лица, ако:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 60.000,00 динара казниће се предузе-

ће или друго привредно друштво, односно правни 

субјекат, за прекршај из става 1. тачке 1,2,3,4,5,6,8, 

9, 10,11,12,13,14. и 15. овог члана“. 

У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 15.000,00 динара, за прекр-

шај из става 2. овог члана, казниће се и одговорно 

лице у предузећу или другом привредном друштву, 

односно  правном субјекту“. 

У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „ Новча-

ном казном у износу од 30.000,00 динара, за прекр-

шај из става 2. овог члана, казниће се и предузет-

ник“. 

 У чл. 32а, у ст. 1, речи: “Новчаном казном од 

20.000,00 динара, казниће се за прекршај предузеће 

или друго привредно друштво, односно правни суб-

јекат, ако:“ мењају се речима: “Новчаном казном од 

40.000,00 динара, казниће се за прекршај предузеће 

или друго привредно друштво, односно правни суб-

јекат, ако:“ 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 15.000,00 динара, казниће се одго-

ворно лице у предузећу или другом привредном 

друштву, односно правном субјекту, а предузетник 

новчаном казном од 20.000,00 динара“. 

 У чл. 32б, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

5.000,00 динара, казниће се за прекршај станари, као 

физичка лица, ако:“ мењају се речима: „Новчаном 

казном од 15.000,00 динара, казниће се за прекршај 

станари, као физичка лица, ако:“. 

 У чл. 33, у ст. 1, речи: „ Новчаном казном од 

50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекр-

шај зграда као правни субјекат, ако орган управља-

ња зградом:“ мењају се речима: „Новчаном казном 

од 30.000,00 динара казниће се за прекршај зграда 

као правни субјекат, ако орган управљања згра-

дом:“. 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном у износу од 10.000,00 динара, за прекр-

шај из става 1. овог члана казниће се и председник 

органа управљања“. 

 У чл. 34, у ставу 1, речи: „Новчаном  казном 

од 50.000,00  до 250.000,00  динара, казниће се за  

прекршај  јавно предузеће, односно друго привред-

но друштво коме је поверено одржавање згра-

де,“мењају се речима: „Новчаном  казном од 

60.000,00  динара, казниће се за  прекршај  јавно 

предузеће, односно друго привредно друштво коме 

је поверено одржавање зграде,“. 

 У истом чл. ст. 2. мења се и гласи: „ Новча-

ном казном од 15.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се одговорно лице у јавном 

предузећу, односно другом привредном друштву“. 

У истом члану, ст. 3, мења се и гласи: „Нов-

чаном казном од 40.000,00 динара, за прекршај из 

става 1. овог члана, казниће се предузетник коме је 

поверено  одржавање  зграде“. 
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Члан 8 

 У Одлуци о образовању и унутрашњем уре-

ђењу Комуналне полиције града Врања („Службе-

ни гласник града Врања“, број: 4/10, 11/11, 10/14, 

25/14 и 18/15-пречишћен текст), у чл. 24, у ставу 1, 

речи: „Новчаном казном у износу од  200.000 до 

250.000 динара, казниће се за прекршај правно лице, 

односно предузетник“ мењају се речима: „Новчаном 

казном у износу од 80.000,00 динара, казниће се за 

прекршај правно лице“. 

 У истом чл, иза ст. 1. додаје се нови став који 

гласи:“Новчаном казном у износу од 50.000,00 ди-

нара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

предузетник“. 

 Постојећи став 2. постаје став 3, који се мења 

и гласи: Новчаном казном у износу од 15.000,00 , за 

прекршај из става 1. овог члана, казниће се одго-

ворно лице у правном лицу, односно физичко лице“. 

 

 У чл. 25, у ставу 1, речи: „Новчаном казном у 

износу од  20.000 до 25.000 динара, казниће се за 

прекршај правно лице, односно предузетник“ мења-

ју се речима: „Новчаном казном у износу од 

60.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 

лице“. 

 У истом чл, иза ст. 1. додаје се нови став који 

гласи:“Новчаном казном у износу од 40.000,00 ди-

нара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

предузетник“. 

 Постојећи став 2. постаје став 3, који се мења 

и гласи: Новчаном казном у износу од 15.000,00 , за 

прекршај из става 1. овог члана, казниће се одго-

ворно лице у правном лицу, односно физичко лице“. 

 

Члан 9 

 У Одлуци о акустичком зонирању и мерама 

за заштиту од буке на територији града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 43/12, 6/15 

и 18/15-пречишћен текст), у чл. 7, у ст. 3,  речи: 

„Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту 

животне средине“ мењају се речима: „орган Градске 

управе надлежан за послове заштите животне сре-

дине“. 

 У чл. 11, у ст. 1, речи: „Секретаријат за 

инспекцијске послове и заштиту животне средине“ 

мењају се речима: „орган Градске управе надлежан 

за послове заштите животне средине“. 

 У чл. 12. ст. 2. мења се и гласи: 

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности“. 

 

У чл. 13, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

40.000,00 динара казниће се за прекршај правно ли-

це, ако:“ мењају се речима: „Новчаном казном од 

120.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице, ако:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  25.000,00  динара, за прекршај из ст. 

1. овог члана, казниће се и одговорно лице у прав-

ном лицу“. 

У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 70.000,00  динара, за прекршај из ст. 

1. овог члана, казниће се предузетник“. 

 

Члан 10 

У Одлуци о држању домаћих животиња на 

територији града Врања („Службени гласник гра-

да Врања“, број: 23/11, 10/14, 13/14 и 18/15-

пречишћен текст), у чл. 30, став 1, мења се и гласи: 

„Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 

врши орган Градске управе надлежан за комуналну 

делатност“. 

У истом чл, у ст. 4. мења се и гласи: 

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности. 

У чл. 32, из речи: „дужан је да донесе реше-

ње о забрани држења животиња, односно одређене 

врсте животиња и“ додају се речи: „изда прекршај-

ни налог, односно“. 

 У чл. 33, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекр-

шај ЈКП „Комрад““ мењају се речима: „Новчаном 

казном од 120.000,00  динара казниће се за прекршај 

ЈКП „Комрад““. 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  15.000,00  динара, за прекршај из 

став 1. овог члана , казниће се и одговорно лице у 

ЈКП „Комрад““. 

 У члану 34, у ст. 1, речи: “Новчаном казном 

од 50.000,00 до 500.000,00 динара  казниће се за 

прекршај предузеће или друго правно лице:“ мењају 

се речима: “Новчаном казном од  120.000,00  динара  

казниће се за прекршај предузеће или друго правно 

лице:“ 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 15.000,00  динара, за прекршај из 
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става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у 

предузећу или другом правном лицу“.  

 У чл. 35,  речи: „Новчаном казном од 

5.000,00 до 35.000,00 динара, казниће се за прекршај 

физичко лице:“ мењају се речима: „Новчаном каз-

ном од  10.000,00  динара, казниће се за прекршај 

физичко лице:“ 

 У чл. 36, речи: „Новчаном казном од 5.000,00 

динара казниће се физичко лице“ мењају се речима: 

„Новчаном казном од  10.000,00 динара казниће се 

физичко лице“.   

 У чл. 37, у ст. 1, речи: „Новчаном каз-

ном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице“ мењају се речима: „Новча-

ном казном од 100.000,00 динара казниће се за пре-

кршај правно лице“ 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 15.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се одговорно лице у прав-

ном лицу“. 

 У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 50.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се  предузетник“ 

 У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 10.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се  физичко лице“. 

 У чл. 38, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

35.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекр-

шај правно лице“ мењају се речима: : „Новчаном 

казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице“. 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 10.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се одговорно лице у прав-

ном лицу“. 

 У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 40.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се предузетник“. 

 У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 10.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана казниће се физичко лице“. 

 

Члан 11 

 У одлуци о држању паса и мачака на 

територији града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број: 18/10, 3/11, 43/12, 10/14 и 18/15-

пречишћен текст), у чл. 26, иза ст. 3, додаје се нови 

став, који гласи: 

 „ У вршењу инспекцијског надзора, 

инспектор ЗОО хигијене је овлашћен да издаје 

прекршајне налоге за прекршаје утврђене овом 

одлуком“. 

 Постојећи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 

6.  

 У чл. 26а, у ст. 2, ал. 1. мења се и гласи:  

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности“. 

У чл. 27, у ст. 1. речи: „Новчаном казном у 

износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара, казниће 

се за прекршај ЈКП „Комрад“, ако:“ мењају се речи-

ма: „Новчаном казном  од 120.000,00 динара, казни-

ће се за прекршај ЈКП „Комрад“, ако:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „ Новча-

ном казном од 15.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у ЈКП 

„Комрад““. 

 У чл. 28, у ст. 1, речи: „Новчаном казном у 

износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се 

за прекршај правно лице, ако:“ мењају се речима:  

„Новчаном казном од 120.000,00 динара казниће се 

за прекршај правно лице, ако:“. 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 15.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1 овог члана казниће се и одговорно лице у прав-

ном лицу“. 

У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 50.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се и предузетник“. 

У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 10.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана казниће се и физичко лице“. 

 У чл. 28а, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 

40.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 

лице, ако:“ мењају се речима: : „Новчаном казном 

од 50.000,00  динара, казниће се за прекршај правно 

лице, ако:“  

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 40.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се и предузетник, а одго-

ворно лице у правном лицу и физичко лице новча-

ном казном од 10.000,00 динара“. 

 У чл. 29, речи: „Новчаном казном у износу 

од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за пре-

кршај физичко лице, ако“ мењају се речима: „Нов-

чаном казном  од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице, ако“. 

 

Члан 12 

 У Одлуци о пијацама на територији града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број: 

14/10, 3/11, 43/12, 10/14 и 18/15-пречишћен текст), у 

чл. 37, ст. 1. мења се и гласи: „ Надзор над спро-

вођењем одредаба ове одлуке врши орган Градске 

управе надлежан за комуналну делатност“. 
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У истом чл, у ст. 4. мења се и гласи: 

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности“. 

 У чл. 38, у ст. 1, речи: „Новчаном казном  у 

износу од 50.000,00  до 500.000,00  динара казниће 

се за прекршај Комунално предузеће ако:“ мењају 

се речима:  „Новчаном казном од 120.000,00  динара 

казниће се за прекршај Комунално предузеће ако:“ 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „ 

Новчаном казном од 15.000,00 динара, за прекршај 

из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 

Комуналном предузећу“. 

 У чл. 39, у ст. 1, речи: „Новчаном казном  у 

износу од 50.000,00  до 500.000,00 динара казниће 

се за прекршај правно лице ако:“ мењају се речима: 

: „Новчаном казном   од 120.000,00 динара казниће 

се за прекршај правно лице ако:“ 

У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 15.000,00 динара, за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у 

правном лицу“. 

У истом чл, ст. 3. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 50.000,00 динара,за прекршај из ста-

ва 1. овог члана казниће се и предузетник“ 

У истом чл, ст. 4. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  10.000,00 динара,за прекршај из ста-

ва 1. овог члана, казниће се и физичко лице“. 

У истом чл, ст. 5. мења се и гласи: „Новча-

ном казном од  60.000,00 динара,  казниће се за пре-

кршај правно лице, предузетник новчаном казном 

од 30.000,00 динара, а одговорно лице у правном 

лицу и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 

динара, ако промет робе врши противно одредби 

члана 28. став 1, 2. и 3. Одлуке“. 

 

Члан 13 

 У Одлуци о радном времену угоститељ-

ских, трговинских и занатских објеката („Слу-

жбени гласник града Врања“, број: 27/11, 43/12 и 

5/13-пречишћен текст), у чл. 22.ст.5, мења се и гла-

си: 

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности“. 

  У чл. 23, у ст.1, речи: „Новчаном каз-

ном у износу од 250.000,00 до 500.000,00 динара 

казниће се за прекршај правни  субјекат:“ мењају се 

речима: „Новчаном казном у износу од 150.000,00  

динара казниће се за прекршај правни  субјекат:“ 

 У истом чл, ст. 2, мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 25.000,00 динара, за  прекршај из 

става 1.  овог члана казниће се и одговорно лице у 

правном лицу“. 

 У иостом чл, ст. 3, мења се и гласи: „Новча-

ном казном од 75.000,00 динара, за  прекршај из 

става 1.  овог члана казниће се  и приватни преду-

зетник“. 

 

Члан 14 

 У Одлуци о јавним паркиралиштима 

(„Службени гласник града Врања“, број 44/16), у чл. 

32, у ст. 1, речи: „Новчаном казном од 50.000,00 до 

500.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац 

комуналне делатности:“ мењају се речима: 

„„Новчаном казном од  120.000,00  динара казниће 

се за прекршај вршилац комуналне делатности:“. 

 У истом чл, ст. 2.мења се и гласи:“Новчаном 

казном од 20.000,00 динара казниће се одговорно 

лице вршиоца комуналне делатности за прекршај из 

става 1. овог члана“. 

 

 У чл. 33, у ст. 1, речи: „Новчаном казном у 

износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се 

за прекршај правно лице:“ мењају се речима: 

„Новчаном казном  од 120.000,00 динара казниће се 

за прекршај правно лице:“. 

 У истом чл, ст. 2. мења се и гласи: 

„Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у правном лицу за прекршај из 

става 1. овог члана“. 

 У истом чл, ст. 3.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од 50.000,00 динара казниће се предузетник 

за прекршај из става 1. овог члана“. 

У истом чл, ст. 4.мења се и гласи: „Новчаном 

казном  од 15.000,00 динара казниће  се физичко 

лице за прекршај из става 1. овог члана“. 

 У чл. 34, у ст. 1, речи: „Новчаном казном у 

износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице“ мењају се речима: „Новчаном казном 

од  од 60.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице“ 

 У истом чл, ст. 2.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од 15.000,00  динара казниће се одговорно 

лице у правном лицу за прекршај из става 1.овог 

члана“. 

 У истом чл, ст. 3.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од 30.000,00 динара казниће се предузетник 

за прекршај из става 1. овог члана“. 
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 У истом чл, ст. 4.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од 10.000,00 динара казниће се физичко 

лице за прекршај из става 1. овог члана“. 

 У чл.35, речи:“Новчаном казном у износу од 

5.000,00 динара казниће се за прекршај контролор 

вршиоца комуналне делатности“ мењају се речима: 

„Новчаном казном  од 10.000,00 динара казниће се 

за прекршај контролор вршиоца комуналне 

делатности“. 

  

Члан 15 

 У Одлуци о такси превозу на територији 

града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број 40/16), у чл. 43, у ст. 1, речи: „Новчаном казном 

у износу од 150.000 до 500.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако :“ мењају се речима: 

„Новчаном казном од 120.000,00 динара казниће се 

за прекршај правно лице ако :“ 

 У истом чл, ст.2.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од 20.000,00  динара казниће се и одговорно 

лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог 

члана. 

 У чл. 44, у ст. 1, речи: „Новчаном казном у 

износу од 100.000 до 300.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако : „ мењају се речима: 

„„Новчаном казном  од 100.000,00  динара казниће 

се за прекршај правно лице ако : „ 

 У истом чл, ст. 2.мења се и гласи: „Новчаном 

казном  од 15.000,00  динара казниће се и одговорно 

лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог 

члана“. 

 У чл. 45, у ст. 1, речи: „ Новчаном казном  

од 75.000,00 динара казниће се за прекршај преду-

зетник ако:“. 

 У чл. 46, у ст. 1, речи: „Новчаном казном у 

износу од 50.000 до 150.000 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако:“ мењају се речима: 

„Новчаном казном  од  60.000,00  динара казниће се 

за прекршај предузетник ако:“ 

 У чл. 47, у ст. 1. речи: „Новчаном казном у 

износу од 10.000 до 20.000 динара казниће се за 

прекршај запослени такси возач или физичко лице 

које у правном лицу или код предузетника обавља 

такси превоз, ако:“ мењају се речима: „Новчаном 

казном  од 10.000,00 динара казниће се за прекршај 

запослени такси возач или физичко лице које у 

правном лицу или код предузетника обавља такси 

превоз, ако:“ 

 У чл. 48, у ст. 1, речи: „Новчаном казном у 

износу од 40.000 до 75.000 динара казниће се за 

прекршај физичко лице ако“ мењају се речима:  

„Новчаном казном  од  25.000,00 динара казниће се 

за прекршај физичко лице ако“. 

 У истом чл, у ст. 2, речи: „Новчаном казном 

у износу од 25.000 до 75.000 динара казниће се за 

прекршај физичко лице за прекршај, ако:“ мењају се 

речима: „Новчаном казном од  25.000  динара каз-

ниће се за прекршај физичко лице за прекршај, ако:“ 

 

Члан 16 

 У Одлуци о јавним чесмама на територији 

града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број 32/11), у чл. 12, ст. 1.и 2.мењају се и гласе: 

 „ Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врши орган градске управе надлежан за ко-

муналну делатност. 

 Инспекцијски надзор врши Комунална 

инспекција“. 

 У истом чл, иза ст. 3, додаје се нови став, 

који гласи: 

„Комунални полицајац, поред овлашћења 

утврђених законом, овлашћен је и да: 

1) издаје прекршајни налог за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

2) подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело; и 

3) обавести други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности“ 

 У чл. 13, у ст. 1, речи: „Новчаном казном у 

износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се 

за прекршај правно лице:“ мењају се речима: „Нов-

чаном казном од 10.000,00  динара казниће се за 

прекршај правно лице:“ 

 У истом чл, ст. 2.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од 20.000,00 динара, за  прекршај из става 1.  

овог члана, казниће се и одговорно лице у правном 

лицу“. 

 У истом чл, ст. 3.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од 50.000,00 динара, за  прекршај из става 1.  

овог члана казниће се  и приватни предузетник“. 

 У истом чл, ст. 4, мења се и гласи: Новчаном 

казном од 100.000,00 динара, за прекршај из става 

1.овог члана, казниће се физичко лице“. 

 У истом чл, ст. 5. брише се. 

 

Члан 17 

 У Одлуци о боравишној такси („Службени 

гласник Пчињског округа број 36/08), у чл. 13, у ст. 

1, речи: „Новчаном казном у износу од 300.000,00 

динара, казниће се за прекршај правно лице - 

давалац услуга смештаја: „ мењају се речима: „: 

„Новчаном казном  од 150.000,00 динара, казниће се 

за прекршај правно лице - давалац услуга смештаја:  

 У истом чл, ст. 2, мења се и гласи: 

„Новчаном казном  од 15.000,00 динара, казниће се 

за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице 

у правном лицу.“ 

 У истом чл, ст. 3, мења се и гласи: 

„Новчаном казном  од 15.000,00 динара, казниће се 
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за прекршај из става 1. овог члана и физичко лице - 

давалац услуга смештаја“. 

 

Члан 18 

 У Одлуци о мерама заштите пољопривред-

ног земљишта на подручју града Врања 

("Службени  гласник Пчињског округа", бр. 18/09), 

у чл. 20, у ст. 1,  речи: „Новчаном казном од 50.000 

до 500.000 динара казниће се за прекршај привредно 

друштво, предузеће или друго правно лице ако:“ 

мењају се речима:  „Новчаном казном од 150.000,00 

динара казниће се за прекршај привредно друштво, 

предузеће или друго правно лице ако:“ 

 У истом чл. ст. 3.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од 15.000,00  динара казниће се за прекршај 

из става 2. овог члана одговорно лице у привредном 

друштву, предузећу или другим правном лицу, као 

и власник, односно корисник пољопривредног 

земљишта - физичко лице“.  

 У истом чл, ст. 4.мења се и гласи: „Новчаном 

казном од  70.000,00  динара казниће се за прекршај 

из става 2. овог члана предузетник“.  

 

Члан 19 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 13.02.2017 

.године,број: 02-14/2017-10. 

                                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                              

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 

 

31. 

На основу чл. 22. ст.1. тач. 2) и ст. 2. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/16), чл. 32. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-

др.закон), чл. 33. ст. 1.тач. 2. и ст. 3. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Врање („Службени гласник града Врања“, 

број 35/16) и чл. 32.ст.1.тач.11) Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 18/15-

пречишћен текст и 1/16), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 13.02.2017.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ВРАЊЕ ЗА 

2017.ГОДИНУ 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и 

допуне Програма пословања и Финансијског плана 

пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Врање за 2017. годину, које су усвојене 

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ 

Врање, број: 2017-177 од 09.02.2017.године. 

 

II 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана13.02.2017. 

године, број: 02-21/2017-10. 

                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

 

32. 

На основу чл. 22.ст. 1.тач. 7) и ст. 3. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/16), чл. 32. ст.1. тач.9) и чл. 66.ст.3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07 и 83/14-др-закон), 

чл. 32. ст.1. тач. 6) и ст. 3. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ 

Врањска Бања са Законом о јавним предузећима 

(„Службени гласник града Врања“, број 27/16 и 

35/16), чл. 32. ст.1. тач. 10)  Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 18/15-

пречишћен текст и 1/16), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 13.02.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА БАЊЕ“ 

ВРАЊСКА БАЊА 

 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

измени и допуни Статута Јавног предузећа „Управа 

Бање“ Врањска Бања, коју је донео  Надзорни одбор 

Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања, 

број: 103/1 од 06.02.2017.године. 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 

13.02.2017.године, број: 02-15/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                      

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
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33. 

На основу чл.13. и 14. Закона о локалним из-

борима („Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 

32.Статута града Врања – пречишћен текст („Слу-

жбени гласник града Врања“, број 18/15-пречишћен 

текст), Скупштина града Врања, на седници одржа-

ној 13.02.2017.године, донела је 

 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ГРАД-

СКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 

I 

 У Решењу о именовању Градске изборне ко-

мисије у сталном саставу („ Службени гласник гра-

да Врања“, број 27/16),  чл. II мења се и гласи: 

 „ За секретара Градске изборне комисије 

именује се Сања Златковић, дипл.правник из Врања. 

 За заменика секретара Градске изборне 

комисије именује се Добри Спасић, дипл.правник из 

Врања у пензији“. 

 

II 

Мандат секретара и заменика секретара из 

чл. I овог Решења траје до истека мандата чланова 

Градске изборне комисије у сталном саставу, 

именоване Решењем Скупштине града Врања, број: 

02-251/2016-13 од 13.09.2016.године  

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења се може уложити жалба Управном су-

ду-Оделењу у Нишу, у року од 24 часа од дана до-

ношења решења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 13.02.2017. 

године, број: 02-18/2017-10. 

 

           ПРЕДСЕДНИК, 

 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

34. 

 На основу чл. 31. ст. 1. и 2. тач. 3) и чл. 34. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број: 15/16), чл. 32.  и 66. ст. 3. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14-др.закон), чл. 36. одлука о усклађи-

вању пословања ЈП „Водовод“ Врање, ЈКП „Ко-

мрад“ Врање, ЈП „Нови дом“ Врање“, ЈП „Управа 

Бање“ Врањска Бања и ЈП „Завод за урбанизам“ 

Врање са Законом о јавним предузећима („Службе-

ни гласник града Врања“, број 27/16), чл. 37. Одлуке 

о оснивању ЈКП „Паркинг сервис“ Врање („Слу-

жбени гласник града Врања“, број 35/16) и чл. 32. 

Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 18/15-пречишћен текст и 1/16), Скуп-

штина града Врања, на седници одржаној 

13.02.2017.године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВО-

ЂЕЊЕ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ВРАЊЕ 

 

Члан 1 

 Именује се Комисија за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа и јавно кому-

налних предузећа чији је оснивач Град Врање ( у 

даљем тексту: Комисија), на период од четири (4) 

године, у саставу: 

 Председник:  

 Новица Станисављевић, дипл.правник из 

Врања. 

 Чланови: 

1. Слађана Стојановић, дипл.економиста из 

Врања. 

2. Љубиша Стојановић, дипл.економиста из 

Врања. 

3. Дарко Јанковић, дипл.економиста из 

Врања. 

4. Синиша Костадиновић, дипл.правник из 

Врања. 

 

Члан 2 

 За секретара Комисије именује се Љиљана 

Стојановић, дипл.правник из Врања. 

 

Члан 3 

 Надлежност Комисије утврђена је Законом о 

јавним предузећима, оснивачким актима јавних 

предузећа и јавно комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање и Уредбом о мерилима  за име-

новање директора јавног предузећа („Службени 

гласник Републике Србије“, број 65/16). 

Члан 4 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 

13.02.2017.године, број: 02-17/2016-10. 

                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                         

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
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35. 

На основу члана 16. став 2, члана 17. став 3. 

и члана 18. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), 

члан 32. став 1. тачка 9.и члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи-

ке Србије“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 28. и 

29. Одлуке о усклађивању пословања Јавног преду-

зећа „Нови дом“ Врање са Законом о јавним преду-

зећима („Службени гласник града Врања“, број 

27/16) и члана 32. став 1. тачка 10. Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

18/15-пречишћен текст), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 13.02.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„НОВИ ДОМ“ ВРАЊЕ 

 

 

I 

 Решење о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Нови дом “ 

Врање („Службени гласник града Врања“, број: 

28/13, 42/13, 4/14, 16/15 и 24/16), у члану I, у одељку  

2 „Чланови“, у тач. 2, мења се и гласи: 

 „Чланови: 

 2.Дејан Стаменковић, дипл.инж. 

електротехнике, представник запослених.“ 

 

II 

 Мандат новоименованог председника и 

члана траје до истека мандата Надзорног одбора ЈП 

„Нови дом“ Врање, који је именован Решењем 

Скупштине града Врања, број: 02-139/13-13 од 

18.07.2013.године („Службени гласник града 

Врања“, број 28/13). 

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

IV 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 13.02.2017. 

године, број: 02-19/2017-10. 

                                                                               

ПРЕДСЕДНИК, 

   Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

 

36. 

На основу члана 12. став 12. Закона о 

инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, 

број 36/15), члана 32. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14 - др. закон) и члана 32. Статута града 

Врања"Сл.гласник града Врања бр. 18/2015 - 

пречишћен текст и 1/2016), Скупштина града Врања 

на седници одржаној 13.02.2017. године,  доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ВРАЊА 

 

 

1. Овим решењем образује се Комисија за 

координацију инспекцијског надзора над пословима 

из изворне надлежности Града Врања (у даљем 

тексту: Комисија). 

Обухватнији и делотворнији надзор и 

избегавање преклапања и непотребног понављања 

надзора, поред усклађивања инспекцијског надзора 

између инспекција које врше инспекцијски надзор 

над пословима из изворне надлежности Града 

Врања, обезбеђује и Комисија. 

 

2. Утврђује се да инспекцијски надзор над 

пословима из изворне надлежности Града Врања 

врше инспекцијске службе у: 

2.1 Оделењу за инспекцијске послове:  

Грађевинска инспекција, 

Инспекција заштите животне средине, 

Инспекција зоо хигијене, 

Комунална инспекција 

Комунална инспекцијаза послове трговине и 

заштите потрошача, 

Инспекција за саобраћај и путеве, 

Инспекција друмског саобраћаја и 

Просветна инспекција, 

2.2. Оделењу за буџет и финасије – Одсек 

локалне пореске пореске администрације, и то: 

 

Пореска инспекција канцеларијске конроле, 

Пореска инспекција теренске контроле, и 

Инспекција наплате локалних јавних 

прихода.  

 

3. Послови и задаци Комисије јесу: 

 

1) да разматра и даје мишљење на предлоге 

планова инспекцијског надзора, које достављају 

инспекције; 
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2) да прати достигнути ниво координације 

инспекција, иницира мере, утврђује 

смернице и даје упутства у циљу унапређења 

координације инспекција и делотворности 

инспекцијског надзора, и прати њихову 

реализацију, а нарочито:  

(1) за усклађивање планова инспекцијског 

надзора и рада инспекција,  

(2) за размену информација у вршењу 

инспекцијског надзора, 

(3) за унапређење инспекцијског надзора 

на основу информација из годишњег 

извештаја о раду инспекција, 

(4) за развој информационог система у 

циљу ефикасног вршења 

инспекцијског надзора; 

3) да разматра и даје мишљење на нацрте 

одлука и предлоге других прописа којима се 

уређују питања инспекцијског надзора; 

4) да разматра мишљења, директиве, 

методолошке материјале и приручнике за рад 

инспекције, анализира праксу инспекцијског 

надзора и заузима ставове у циљу 

уједначавања поступања инспекције у истим 

или сличним ситуацијама према свим 

надзираним субјектима, и објављује те 

ставове; 

5) да учествује у анализи потреба за 

финансирањем, техничком опремљеношћу и 

стручним усавршавањем инспектора, као и 

утврђивању програма стручног усавршавања 

инспектора, и подноси иницијативе 

надлежним органима који се односе на 

финансирање, техничку опремљеност и 

програме обука и других облика стручног 

усавршавања инспектора; 

6) да даје стручно мишљење о предлозима 

контролних листа, као и њихових измена и 

допуна; 

7) да се стара да се на службеној интернет 

страници Града Врања објављују прописи, 

акти и документи који се односе на 

инспекцијски надзор; 

8) да, на упит заинтересованих лица, пружа 

обавештења која се односе на делокруг 

инспекција у надлежности града Врања, 

најкасније у року од седам радних дана; 

9) да, у складу са потребом, подноси извештаје 

Градском већу и Скупштини града и даје 

предлоге за предузимање мера из њихове 

надлежности; 

10) да се стара да се на службеној интернет 

страници Града Врања објављују 

информације о свим носиоцима послова  

инспекцијског надзора, а нарочито подаци о  

њиховим надлежностима, адресама, 

телефонима и адресама електронске поште, 

као и о њиховим руководиоцима; 

11) да предузима одговарајуће активности у вези 

са обраћањем подносиоца притужбе на рад 

инспекције који је незадовољан одлуком о 

притужби; 

12) да разматра извештај о раду унутрашње 

контроле инспекције; 

13) да обавља друге послове и задатке утврђене 

овим решењем. 

 

4. Комисију чини председник, 7 чланова и 

заменик председника и 7 заменика чланова 

састављене од чланова Градског већа, помоћника 

градоначелника и руководилаца органа  који 

обављају послове инспекцијског надзора и 

инспекција.  

Председник Комисије руководи њеним 

радом, усклађује рад чланова и сазива и води 

седнице Комисије. 

Председника Комисије за време његове 

одсутности или спречености замењује заменик 

председника Комисије. 

 

5. У Комисију се именују: 

• за председника: 

- Др.Слободан Миленковић, градоначелник 

града Врања 

• за заменика председника: 

- Душан Аритоновић, начелник Градске 

управе у Врању  

• за чланове: 

1. Славољуб Стојменовић, помоћник 

градоначелника за урбанистичке, 

имовинско –правне, комуналне и 

инспекцијске послове,  

2. Данијела Милосављевић, члан градског 

већа за социјану политику и локалну 

управу 

3. Иван Станковић,члан градског већа за 

буџет и финансије 

4. Бобан Антанасијевић, руководилац 

одељења за инспекцијске послове, 

5. Станиша Анђелковић, инспектор за 

друмски саобраћај 

6. Маја Јовић, шеф одсека локалне пореске 

администрације 

7. Љиљана Љубић, инспектор за заштиту 

животне средине 

 

• за заменике чланова: 

1. Стојанче Богдановић, заменик начелника 

градске управе у Врању, 
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2. Ивица Ташковић, начелник одељења 

комуналне полиције, 

3. Радмила Станисављевић, инспектор за 

заштиту животне средине, 

4. Слађан Марковић, на пословима 

утврђивања локалних јавних прихода, 

5. Весна Јовановић, грађевински инспектор 

6. Драган Николић, комунални инспектор 

7. Саша Стошић, инспектор за саобраћај и 

путеве 

 

6. Инспекције су дужне да се придржавају 

смерница и упутстава из тачке 3. став 2) овог  

решења. 

Члан Комисије који није сагласан са овим 

смерницама и упутствима може да поднесе предлог 

Градском већу, односно Скупштини да заузму став 

поводом овог питања, односно предузму мере и 

радње из свог делокруга. 

Послове из тачке 3. став 2) подстав (4) овог 

решења Комисија обавља у сарадњи са органом 

градске управе надлежним за послове информатике 

и електронске управе, који обавља стручне послове 

и послове градске управе који се односе на 

успостављање и одржавање информационог 

система у циљу ефикасног вршења инспекцијског 

надзора. 

 

7. Стручно-техничке и административне 

послове за Комисију обавља Одељење за 

управљање људским ресурсима и 

информисање. 

 

 

8. У оквиру Комисије образују се радне 

групе и стручни тимови за одређену област, 

односно одређена питања инспекцијског надзора. 

Радном групом, односно стручним тимом 

руководи члан Комисије, а у раду радне групе, 

односно стручног тима могу учествовати 

представници инспекција које немају чланове у 

саставу Комисије, комуналне полиције, јавних 

предузећа и установа чији је оснивач Град Врање, 

удружења, комора и других асоцијација, научних и 

образовних установа, као и других организација 

чији је рад повезан са системом и пословима 

инспекцијског надзора у граду Врању. 

 

9. Комисија је овлашћена да захтева податке, 

обавештења, исправе и извештаје који су јој 

потребни за обављање њених послова и задатака од 

надлежних органа и ималаца јавних овлашћења. 

 

10. Комисија доноси пословник о свом раду. 

 

11. Комисија усклађује инспекцијски надзор 

над пословима из изворне надлежности са 

повереним пословима инспекцијског надзора из 

надлежности града Врања, обезбеђивањем 

координације и међусобне сарадње инспекција 

града Врања у утврђивању планова инспекцијског 

надзора и рада инспекција и сарадње у поступку 

вршења самосталног или заједничког инспекцијског 

надзора. 

Сарадња између инспекција из става 1. ове 

тачке остварује се у складу са облицима сарадње 

утврђеним законом и другим прописима којима се 

уређују државна управа и локална самоуправа, 

Законом о инспекцијском надзору и посебним 

законима, и нарочито обухвата међусобно 

обавештавање, размену информација, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор, као и друге начине 

унапређења делотворности инспекцијског надзора у 

надлежности града Врања. 

У оквиру свог делокруга, у складу са 

одлуком којом се уређује градска управа Врање 

одељење за инспекцијске послове, Одеељење за 

финансије-одсек локалне пореске администрације, 

усклаћује инспекцијски надзор из надлежности 

града Врања. 

 

 12. Комисија подноси Скупштини редовне 

извештај о раду најмање сваких 90 дана, као и 

ванредне извештаје по потреби, и редовно их 

објављује на интернет страници. 

Комисија подноси Скупштини и годишњи 

извештај најкасније до 31. јануара текуће године за 

претходну годину. 

 

13. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

14. Ово решење објавити у „Службеном 

гласник града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 

13.02.2017.године, број: 02-20/2017-10. 

          

 

 ПРЕДСЕДНИК,  

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

37. 

На основу члана 68. и члана 100. Закона о 

заштити животне средине («Службени гласник Ре-

публике Србије», број 135/2004, 36/2009, 72/2009-

др.закон и 43/2011-одлука УС), члана 20. става 1. 

тачке 11. и члана 66. став 3. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Србије», 

број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 14. става 

1. тач. 11. Статута града Врања („Службени гласник 

града Врања, број: 18/2015-пречишћени текст и 
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1/16), по прибављеној Сагласности Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине; број: 

401-00-00052/2017-9 од 10.01.2017.године, Скуп-

штина града Врања,  на седници одржаној 

13.02.2017. године, донела је    

   

  

П Р О Г Р А М 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ 

 

Члан 1. 

Овим програмом утврђују се планирани при-

ходи и намена коришћења средстава за активности 

које се током 2017. године планирају у области заш-

тите и унапређења животне средине. 

За реализацију Програма планирају се сред-

ства из буџетског фонда града у укупном износу од 

36.170.000,00 динара, и то: 

 А. Приходи од посебне накнаде за заштиту и 

унапређења животне средине  

      35.000.000,00 динара,   

 Б. Општих прихода буџета у износу од 

1.170.000,00 динара. 

                   

                Програм                Финансијски план 

                               

 

1. 

 

Контрола квалитета ваздуха 

 

   

700.000,00 

 

2. 

 

Праћење буке у Врању 

 

 

400.000,00 

    

 

3. 

Koнтрола алергенополена у 

ваздуху 
400.000,00 

 

4. 

 

Озелењавање јавних површина 

 

3.500.000,00 

 

5. 
Уређење отпадних вода 

 

25.970.000,00 

 

 

6. 

                                                                                

Набавка контејнера 1,1м3 

 

2.000.000,00 

 

7. 

 

Набавка уличних ђубријера и 

мобилијера 
1.800.000,00 

 

8. 

Пројектно и конкурсно 

финансирање и суфинансирање 

пројеката организација 

цивилног друштва из области 

екологије и заштите животне 

средине 

1.000.000,00 

 

9.  

Котизација за учествовање на 

сајмовима и семинарима 
200.000,00 

 

10. 

Едукација становништва (Еко 

квиз, Еколошка недеља и 

обележавање календарских 

еколошких дана током 2017. 

године 

200.000,00 

  УКУПНО:                                        36.170.000,00 

 

Члан 2. 

Програм објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА  ГРАДА ВРАЊА,дана 

13.02.2017.године, број: 400-27/2017-10. 

 

 ПРЕДСЕДНИК,  

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седница одржана  

дана 03.02.2017.године. 

38. 

  На основу члана 7а. став 1. тачка 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени  гласник РС“, 

број:68/2015), члана 6. став 1. тачка 10. члана 61. и 

63. Пословника Градског већа града Врања  („Слу-

жбени гласник града Врања“, број: 20/2016), Град-

ско веће града Врања, на седници одржаној 

03.02.2017.године, донело је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА 

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДОВОД“ У ВРАЊУ 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА 

УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВ-

КЕ 

 

Члан 1. 

 Додељује се искључиво право Јавном преду-

зећу „Водовод“ у Врању за обављање делатности 

извођење радова који су предмет јавне набавке. 

У складу са ставом 1. овог члана, Јавном 

предузећу „Водовод“ у Врању, додељује се искљу-

чиво право за обављање делатности пружања услуга 

које су у оквиру обављања његове основне делатно-

сти и то: 
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 -  извођење радова односно повезивање хи-

рушког блока са прикључком на болничку водовод-

ну мрежу. 

Члан 2. 

 Средства за реализацију намене наведене  у 

претходном члану, обезбеђена су у буџету града 

Врања за 2017. годину, на позицији Грдска управа , 

Програм 12, Примарна здравствена заштита, проје-

кат 1801-П1 пројекат: суфинансирање хирушког 

блока. 

  

Члан 3. 

 Задужује се Служба за јавне набавке, да са-

чини уговор о регулисању међусобних права и оба-

везе између града Врања и ЈП „Водовод“ Врање. 

У име града, уговор закључује градоначел-

ник. 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 03.02.2017. 

године, број: 06-16/2017-04 

 

             ПРЕДСЕДНИК 

                      ГРАДСКОГ ВЕЋА,

       др Слободан Миленковић,с.р. 

 

39. 

На основу члана 20. тачке 34. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник града Вра-

ња“, број: 129/2007),  члана 14. став 1. тачка 31. Ста-

тута града Врања („Службени гласник града Вра-

ња“,  број: 18/2015 и 1/2016),  члана 6. став 1. тачка 

10. и члана 61. и 63. Пословника Градског већа гра-

да Врања („Службени гласник града Врања“, број: 

20/20126, Градско веће града Врања, на седници 

одржаној дана: 03.02.2017.године, донело је 

 

 

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К 

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРА-

МА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВРАЊА 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником ближе се уређује дело-

круг, начин рада и одлучивања и друга питања од 

значаја за рад Комисије за доделу средстава за су-

финансирање програма/пројеката у области јавног 

информисања на територији града Врања(у даљем 

тексту: Комисија). 

 

Члан 2. 

 Комисију образује Градско веће посебним 

актом. 

 Комисија  је независна у свом раду. 

 Комисија за свој рад одговара Градском већу 

Врања ( у даљем тексту: Градско веће). 

 Комисија је дужна да на захтев Градског ве-

ћа, а најмање једном годишње, поднесе извештај о 

свом раду. 

 

Члан 3. 

 Рад Комисије је јаван. 

 

Члан 4. 

 Комисија предлаже висину и начин ко-

ришћења средстава из става 1. овог члана. 

 

II САСТАВ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 5. 

 Комисија има пет чланова, укључујући и 

председника Комисије. 

 Комисија бира председника, на првој 

седници. 

 Председник Комисије представља Комисију, 

заказује и председава седницама, потписује акта 

Комисије и обавља друге послове у складу са овим 

правилником и другим прописима. 

   

Члан 6. 

 Председник Комисије може бити чланови 

Градског већа у складу са Пословником Градског 

већа града Врања. 

 Остали чланови Комисије, по правилу име-

нују се из реда лица који се непосредно баве посло-

вима из области јавног информисања.  

   

Члан 7. 

 Члановима Комисије престаје мандат пре 

истека времена на које су именовани, подношењем 

оставке или разрешењем. 

 Градско веће може разрешити поједине чла-

нове Комисије на образложен писани предлог нај-

мање једне трећине чланова Комисије. 

 Члан Комисије се разрешава у случајевима 

када најмање три пута неоправдано одсуствује са 

седница Комисије, када несавесним радом онемогу-

ћава рад Комисије, као и када својом неактивношћу 

не доприноси раду Комисије.  

 

Члан 8. 
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 У случају престанка мандата члана Комисије 

пре истека времена на које је именован, до имено-

вања новог члана, преостали број чланова Комисије 

чини његов пуни састав за постојање кворума за 

одлучивање, с тим што не може бити мањи од чети-

ри члана. 

 

Члан 9. 

 Комисија има секретара. 

 Секретар Комисије обавља стручне и адми-

нистартивно техничке послове за потребе Комисије. 

 

 III ДЕЛОКРУГ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 10. 

Комисија спроводи поступак по расписаном 

конкурсу за суфинансирање програма/пројеката у 

области јавног информисања. 

 Комисија има следеће надлежности: 

- сачињава текст конкурса за доделу средстава 

за суфинансирање програма и пројеката у 

области јавног информисања; 

- разматра пријаве на конкурс; 

- врши избор програма и пројеката у области 

јавног информисања који се предлажу за су-

финансирање и 

- утврђује предлог Одлуке о додели средстава за 

суфинансирање програма/пројеката у области 

јавног информисања на територији града Вра-

ња и исту доставља Градском већу на разма-

трање и доношење. 

 

Члан 11. 

 Комисија  може, по потреби, пре оцењивања 

програма и пројеката у области јавног информисања 

да тражи информације и мишљења од органа Града, 

других органа и организација, као и носиоца проје-

ката. 

 Дужност је органа и организација, као и 

одговорних субјеката из става 1. овог члана, да тра-

жене податке доставе у одређеном року. 

 

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 

Члан 12. 

 Седнице Комисије сазива председник Коми-

сије, по потреби. 

 Председник Комисије је дужан да сазове 

седницу на писани предлог најмање једне трећине 

чланова Комисије. 

 У смислу става 1. и 2. овог члана, сазивају се, 

по потреби, консултативне седнице Комисије. 

 

Члан 13. 

 Седницама Комисије председава председник 

Комисије. 

 У случају одсуства и председника и заменика 

председника Комисије, чланови Комисије, под 

условом да је обезбеђен кворум за рад и пуноважно 

одлучивање, бирају председавајућег за ту седницу 

Комисије. 

 

Члан 14. 

 Комисија може да ради и пуноважно одлучу-

је, ако седници присуствује већина од укупног броја 

чланова Комисије. 

 Комисија одлуке доноси већином гласова 

присутних чланова.  

 Консултативна седнице Комисије може да се 

одржи ако седници присуствује најмање три члана 

Комисије. 

 На консултативним седницама, ставови и 

предлози заузимају се консензусом. 

 

Члан 15. 

 Оцењивање предлога програма и пројеката 

врши се попуњавањем формулара, који припрема 

Комисија и који садржи три опције: 

 1) „Снажно подржавам пружање финансијске 

подршке овом пројекту“; 

 2) „ Подржавам пружање финансијске подр-

шке овом пројекту; или 

 3) „Изричито сам против пружања финансиј-

ске подршке овом пројекту“. 

 Позитивним гласањем за финансирање пре-

длога програма или пројекта сматра се попуњени 

формулар са заокруженим опцијама: „Снажно 

подржавам пружање финансијске подршке овом 

пројекту“ или „ Подржавам пружање финансијске 

подршке овом пројекту“, уколико  је такве форму-

ларе попунила већина од укупног броја чланова Ко-

мисије. 

 У изузетним околностима, у случају неоп-

ходности одлучивања о пројектном финансирању, 

позитивним гласањем сматрају се и прибављени 

потписани формулари од стране чланова који нису 

присуствовали седници, уколико су попуњени у 

смислу става 2. овог члана. 

 О неопходности одлучивања у смислу става 

3. овог члана, присутни чланови Комисије на сед-

ници одлучују консензусом. 

 

Члан 16. 

 У случају конфликта интереса, односно када 

је подносилац предлога програма или пројекта 

институција у којој је члан Комисије запослен, или 

је на било који други начин укључен у активности 

везане за тај пројекат, такав члан Комисије је дужан 
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да о томе обавести остале чланове Комисије и изу-

зима се из гласања о том предлогу пројекта. 

 

Члан 17. 

 Комисија је дужна да најкасније у року од 15 

дана од дана истека рока за подношење пријава по 

расписаном конкурсу, размотри приспеле пријаве и 

у складу са прописаним критеријумима сачини пре-

длог за доделу средстава подносиоцима пријава.  

 Приликом утврђивања предлога из става 1 

овог члана, предност имају програми, односно про-

јекти који су вредновани већим бројем гласова за 

опцију: „Снажно подржавам пружање финансијске 

подршке овом пројекту“. 

 Утврђени предлог из става 1 и 2 овог члана, 

Комисија доставља Градском већу, ради доношења 

Одлуке о избору програма или пројекта у области 

јавног информисања и расподели средстава. Ова 

Одлука објављује се у „Службеном гласнику града 

Врања“ и званичној интернет страници града. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

 Правилник  ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 19. 

 Правилник објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 3.02.2017. 

године, број: 06-16/4/2017-04 

                                                                                                                                                                                   

             ПРЕДСЕДНИК 

                      ГРАДСКОГ ВЕЋА,

       др Слободан Миленковић,с.р. 

 

40. 

На основу члана 28. став 1. Закона о јавном 

информисању и медијима(„Службени гласник РС”, 

бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентичнотумачење), и 

члана 61. и 63. Пословника Градског већа града 

Врања (Службенеи гласник града Врања 20/16), 

Градско веће на седници одржаној 03.02.2017. 

године,  донело је  

 

ПРАВИЛНИК 

О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА  

ОСТВАРИВАЊЕЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

I.УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

   Овим правилником ближе се уређује суфи-

нансирање пројеката за остваривање јавног интере-

са у области јавног информисања и прописује  обра-

зац за пријављивање за пројектно суфинансирање и 

образац за подношење наративног и финансијског 

извештаја.  

 

Члан 2. 

    Ради остваривања јавног интереса у обла-

сти јавног информисања Град Врање обезбеђујe  из 

свог буџета средства за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања. 

 

Члан 3. 

 Висина средстава за суфинансирање програ-

ма и пројеката из члана 2 oвог Правилника  утврђују 

се сваке године Одлуком о буџету града Врања. 

Јавни конкурс се може спровести само ако су 

Одлуком о буџету града Врања предвиђена сред-

ства. 

 Средства за суфинансирање пројеката и про-

грама из. члана 2 овог Правилника додељују се на 

основу јавног конкурса. 

 

II. КОНКУРС 

 

1. Расписивање конкурса 

 

Члан 4. 

Одлуку о конкурсима који се расписују у 

току календарске године (у даљем тексту: одлука), 

доноси Одељење за друштвену делатност, Одсек за 

образовање, културу, спорт, омладину, и 

информисање уз претходно прибављену сагласност 

Градског већа.  

Ако средства опредељена за конкурс нису у 

целости  расподељена, орган из става 1. овог члана, 

може да распише нови конкурс за расподелу 

преосталих средстава до краја исте календарске 

године.  

Средства која се расподељују на основу 

спроведеног јавног конкурса, расподељују  се у 

складу са  правилима о додели државне помоћи. 

 

Члан 5. 

 Конкурс сe расписује за пројекте:  

1) производње медијских садржаја;  

2) организовања и учешћа на стручним, 

научним и пригодним скуповима, као и 

унапређивања професионалних и етичких стандарда 

у области јавног информисања. 

Члан 6. 

Конкурс се расписује за суфинансирање 

пројеката чија реализација не може бити дужа од 

три године. 
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Одобренa средства, за пројекте који трају 

дуже од годину дана, исплаћују се у години за  коју  

је конкурс расписан. 

Учесник конкурса који је добио средства за 

суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од 

годину дана доставља наративни и финансијски  

извештај о реализацији пројекта  за сваку 

календарску годину, до краја те године, органу који 

му је одобрио средства.  

Наративни и финансијски извештај, подноси 

се на Обрасцу 2, који је саставни део овог 

Правилника. 

 

Члан 7. 

Конкурс се расписује у облику јавног позива 

и објављује се на веб-сајту града Врања, као и 

најмање у једним дневним, односно недељним 

новинама које се дистрибуирају на подручју 

надлежности органа који расписује конкурс.  

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део и објављује се на званичном сајту 

града Врања. 

Обавештење о јавном позиву из става 1. овог 

члана мора бити видљиво све време трајања 

конкурса на  на званичном сајту града Врања. 

 

Члан 8. 

              Јавни позив за учешће на конкурсу  садржи: 

   1) намену средстава за остваривање јавног 

интереса, тј. јавни интерес који ће се  конкурсом 

суфинансирати; 

   2) износ средстава која су опредељена за  

конкурс; 

   3)најмањи и највећи износ средстава која 

се одобравају по пројекту; 

   4) који субјекти имају право учешћа;  

   5) критеријуме за оцену пројекта на основу 

којих ће се додељивати средства; 

   6) прецизне рокове у којима се конкурс 

спроводи; 

  7) информацију о документацији коју 

прилаже подносилац пројекта; 

  8)позив новинарским и медијским 

удружењима као и медијским стручњацима  

заинтересованим за рад у комисији. 

 

 

 

Члан 9. 

Проверу документације поднете на конкурс,  

врши Одељење за друштвену делатност,  Одсек за 

образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање. 

Провера документације из става 1. овог 

члана односи се на  испуњеност услова за учешће на 

конкурсу и поштовање рокова. 

 

Члан 10. 

Учесник конкурса који је поднео пројекат са 

непотпуном или непрецизно попуњеном 

документацијом, обавештава се да недостатак 

отклони у накнадно одређеном року. 

Пројекат учесника конкурса који у накнадно 

одређеном року не достави тражену документацију, 

не разматра се. 

Учеснику конкурса који није поднео ниједан 

прописани документ наведен у јавном позиву за 

учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не 

доставља се обавештење из става 1. овог члана и 

његов пројекат  се не разматра. 

Пројекат који је достављен  након 

прописаног рока за подношење, не разматра се. 

 

2. Право учешћа на конкурсу 

 

Члан 11. 

 На конкурсу може  учествовати (у даљем 

тексту: учесник конкурса): 

1) издавач медија чији медиј је уписан у 

Регистар медија, који се води у Агенцији за 

привредне регистре; 

2) правно лице, односно предузетник,  који 

се бави производњом медијских садржаја и који има 

доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити 

реализован путем медија који је уписан у Регистар 

медија; 

3) правно лице, односно предузетник, са 

пројектима организовања и учешћа на стручним, 

научним и пригодним скуповима, као и са 

пројектима унапређивања професионалних и 

етичких стандарда у области јавног информисања.   

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, град 

Врање  не може суфинансирати пројекат издавача 

медија, који није уписан у Регистар медија. 

 

Члан 12. 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи 

медија који се финансирају из  буџета града Врања. 

Право учешћа на конкурсу немају лица која 

су у претходном периоду добила средства намењена 

пројектном суфинансирању, а нису у уговором 

предвиђеном року и прописаној форми поднела 

наративни и финансијски извештај и лица за која се 

утврди да су средства ненаменски трошила. 

Члан 13. 

Учесник конкурса може конкурисати само са 

једним пројектом  на једном конкурсу.  
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Под пројектом се подразумева заокружена 

програмска целина или део целине (жанровска и 

временска), којом се доприноси остваривању јавног 

интереса, у складу са законом. 

Ако је учесник конкурса  издавач више 

медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним 

пројектом за сваки медиј.  

 

3. Средства за суфинансирање 

 

Члан 14. 

Од укупно опредељених средстава за 

конкурс, најмање 90% износа средстава мора бити 

намењен пројектима производње медијских 

садржаја, а највише 10% износа средстава може 

бити намењен пројектима организовања и учешћа 

на стручним, научним и пригодним скуповима, као 

и пројектима  унапређивања професионалних и 

етичких стандарда у области јавног информисања. 

 

Члан 15. 

Учесник конкурса може поднети захтев за 

суфинансирање пројекта у износу до највише 80% 

вредности предложеног пројекта, односно највише 

до износа утврђеног конкурсом.   

 

Члан 16. 

Учесник конкурса који је у текућој 

календарској години већ користио средства 

намењена пројектном суфинансирању у области 

јавног информисања на локалном нивоу, може 

учествовати на конкурсу за суфинансирање истог 

пројекта само још једном у тој години, и то у износу 

који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% 

вредности пројекта. 

 

4. Критеријуми за оцену пројекта 

 

Члан 17. 

 Критеријуми на основу којих ће се 

оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:  

1)  мера  у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни  интерес у 

области јавног информисања;  

2)   мера  пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. 

На основу критеријума из става 1. тачка 1) 

овог члана,  посебно се оцењује:  

1. Значај пројекта са становишта: 

- Остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања;  

- Остваривање намене конкурса; 

- Усклађености пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група;   

- идентификованих  и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- заступљености и новативног елемента у 

пројекту и новинарско истраживачког 

приступа. 

2. Утицај  и изводљивост са становишта: 

- Усклађеност и планираних активности са 

циљевима,  очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- Степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- Мерљивости индикатора који 

омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- степена развојне и финансијске 

одрживости пројекта (позитивни ефекти 

пројектана стављају се након што се 

оконча подршка). 

3. Капацитети са становишта: 

- Степена организационих и управљачких 

способности предлагача пројекта; 

- Неопходних ресурса за реализацију 

пројекта; 

- стручних и професионалних референци 

предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима 

пројекта. 

4. Буџет и оправданост трошкова са 

становишта: 

- прецизности и разрађености буџета 

пројекта, који показује    усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним 

активностима и 

- економске оправданости предлога буџета 

у односу на циљ и пројектне активности. 

 

  На основу критеријума из става 1. тачка 2) 

овог члана посебно се оцењује:  

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  

од стране државних органа,  регулаторних тела или 

тела саморегулације у последњих годину дана, због 

кршења професионалних и етичких 

стандарда(податке прибавља стручна службa од 

Регулаторног тела за елeктронске медије, за 

електронске медије, а од Савета за штампу, за 

штампане и онлајн медије); 

 2.  доказ о томе да су након изрицања казни 

или мера предузете активности које гарантују да се 

сличан случај неће поновити. 
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За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног 

позива, орган који расписује конкурс, може 

утврдити  и   ближе критеријуме за оцењивање 

пројекта (као што је одређивање приоритетних тема 

и сл.). 

 

5. Конкурсна комисија 

 

Члан 18. 

     Оцену пројеката поднетих на конкурс, као 

и предлог о расподели средстава са образложењем  

доноси  стручна комисија (у даљем тексту: 

комисија) коју решењем именује Градско веће. 

      Комисија  се именује  за сваки конкурс 

посебно. 

 

Члан 19. 

    За члана  комисије именује се  лице које је 

независни стручњак за медије  или је медијски 

радник.  

    Предложена лица не смеју бити у сукобу 

интереса нити обављати јавну функцију, у складу са 

правилима о борби против корупције.      

 

Члан 20. 

Комисија има пет чланова. 

Јавни позив за учешће на конкурсу  садржи  

обавештење којим се позивају  новинарска и 

медијска удружења, као и медијски стручњаци 

заинтересовани  за рад у комисији  да доставе  

предлог за чланове комисија са биографијом, за 

сваки конкурс посебно. 

Предлози за чланове комисије достављају се 

најкасније у року од 20 дана од дана објављивања 

конкурса. 

Већина чланова комисије именује се на 

предлог новинарских и медијских удружења, 

уколико такав  предлог постоји.  

Право на предлагање чланова имају 

новинарска и медијска удружења  која су 

регистрована најмање три године  пре датума 

расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове 

комисије подносе и доказ о регистрацији. 

На основу приспелих предлога новинарских 

и медијских удружења за чланове комисије, Градско 

веће бира чланове Комисије. 

Уколико предлози за чланове комисије из 

става 2. овог члана не буду достављени у 

прописаном року, Градско веће  именује чланове 

комисије из реда независних стручњака за медије и 

медијских радника. 

Одлука о именовању комисија доноси се у 

форми решења и објављује се на званичном сајту 

града Врања, за сваки конкурс посебно. 

 Решењем о именовању чланова комисије 

утврђују се њихова права и обавезе. 

 

Члан 21. 

     Комисија на првој седници бира 

председника комисије.  

     Председник комисије координира рад 

комисије и води седнице.  

     Организационе, административно 

техничке послове обавља секретар Комисије. 

     Секретар комисије није члан комисије.  

Сваки члан комисије, након увида у 

конкурсну  документацију, даје писмену изјаву да 

није у сукобу интереса  и да не обавља јавну 

функцију. 

     Оцењивање пројекта врши сваки члан 

комисије независно, за сваки пројекат и по сваком 

од критеријума.  

        О раду комисије води се записник.   

Комисија је обавезна да за сваки пројекат 

који се разматра сачини образложење у коме се 

наводе разлози за прихватање или неприхватање 

пројекта. 

 

6. Одлука о расподели средства 

 

Члан 22. 

Одлуку о расподели средстава са 

образложењем  доноси Градско веће у форми 

решења,  а на основу  предлога  комисије о 

расподели средстава са образложењем. 

Предлог комисије  о расподели средстава из 

става 1. овог члана, потписује се од стране сваког  

члана  комисије. 

Уколико Градско веће  уочи да је комисија 

дала предлог супротно одредбама закона, овог пра-

вилника и услова утврђених у јавном позиву за у-

чешће на  конкурсу, или да садржи другу очигледну 

грешку, затражиће писменим путем од комисије да 

исправи неправилности или грешке и исправи пре-

длог у одређеном року. 

Одлука из става 1. овог члана,  доноси се најкасније 

у року од 90 дана  од дана закључења  конкурса.  

     

Члан 23. 

    Решење  је коначно и против њега се може 

покренути управни спор.  

 

Члан 24. 

 Одељење за друштвену делатност, Одсек за 

образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање на званичном  сајту града Врања, 

поред решења о расподели средстава са 

образложењем, објављује и предлог комисије о 

расподели средстава, кратак опис пројеката којима 
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су одобрена средства, као и информацију за све 

учеснике конкурса који су добили мањи износ 

средстава од траженог, да без одлагања доставе 

нову спецификацију трошкова, у складу са 

додељеним средствима, односно обавештење о томе 

да одустају од средстава која су им додељена.  

 

Члан 25. 

На основу решења  из члана 22. овог 

правилника  закључује  се уговор, који је основ за 

праћење реализације  суфинансираног пројекта. 

Учесник конкурса, коме су одобрена 

средства,  позива се да у  остављеном року, достави 

потписан и оверен уговор. 

Уколико учесник конкурса коме су одобрена 

средства  не достави  уговор, из става 2. овог члана, 

сматраће се да је одустао од додељених средстава. 

 

Члан 26. 

        Уговор из члана 28. овог правилника, између 

осталог, садржи и:  

       1)  спецификацију одобрених трошкова;  

 2) динамику реализације пројекта; 

 3)  рокове за достављање наративног и финан-

сијског извештаја;  

       4) обавезу обавештавања јавности који је орган  

суфинансирао  пројекат уз обавезан текст: „Ставови 

изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 

изражавају ставове органа који је доделио 

средства.” 

       5) обавезу повраћаја средстава уколико сва 

средства нису искоришћена, односно ако пројекат 

није реализован. 

Орган који је расписао конкурс исплаћује 

додељена средства по динамици утврђеној угово-

ром.  

 

III.  ПОЈЕДИНАЧНА  ДАВАЊА 

 

1. Појам 

 

Члан 27. 

Појединачно давање  подразумева процедуру 

доделе средстава на основу одлуке Градског већа,  

без спроведеног јавног конкурса. 

Пријава за појединачно давање подноси се на 

Обрасцу 1.  

 

 

2.  Услови за доделу средства 

 

 

Члан 28. 

Средства из члана 29. овог правилника, могу 

се доделити само за пројекте који нису могли бити 

планирани у време расписивања конкурса (ванредне 

околности, хитност реализације  итд.). 

Средства додељена путем појединачног 

давања одобравају се у складу са  правилима о 

додели државне помоћи. 

 

3.  Износ средстава 

 

Члан 29. 

За појединачна давања може се определити  

највише 5% средстава, од укупно опредељених 

средстава  за остваривање јавног интереса  путем 

јавног конкурса. 

Укупну висину средстава за појединачна 

давања утврђује одлуком  Градског већа. 

 

Члан 30. 

Износ средстава којим се суфинансира 

пројекат на основу појединачних давања, не може 

бити већи од 20% износа који је прописан за јавне 

набавке мале вредности.  

Додељена средства из става 1. овог члана не 

могу се кумулирати са другим видовима државне 

помоћи.  

 

4.  Право подношења пријаве 

 

Члан 31. 

Пријаву за појединачно давање може 

поднети:  

1) издавач медија чији  је медиј уписан у 

Регистар медија, који се води у Агенцији за 

привредне регистре; 

2) правно лице, односно предузетник,  које се 

бави производњом медијских садржаја и које има 

доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити 

реализован путем медија који је уписан у Регистар 

медија; 

3) правно лице, односно предузетник, са 

пројектима организовања и учешћа на стручним, 

научним и пригодним скуповима као и 

унапређивања професионалних и етичких стандарда 

у области јавног информисања,   

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, 

јединица локалне самоуправе, не може 

суфинансирати пројекат издавача медија који није 

уписан у Регистар медија. 

 

Члан 32. 

Појединачно давање не може се одобрити  

издавачу медија који се финансира из јавних 

прихода,  као ни  издавачу медија који није  уписан 

у Регистар медија. 

Појединачно давање не може се одобрити 

лицу које је у претходном периоду добило средства 
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намењена пројектном суфинансирању, а није 

испунило  уговором преузете обавезе. 

 

5.   Критеријуми за оцену пројекта 

 

Члан 33. 

Критеријуми на основу којих ће се 

оцењивати пројекат  подносиоца пријаве за 

појединачно давање, су:  

1)  мера  у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни  интерес у 

области јавног информисања;  

            2)  мера  пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  

На основу критеријума из става 1. тачка 1) 

овог члана,  посебно се оцењује:  

 

1. Значај пројекта са становишта: 

- Остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања;  

- Остваривање  намене конкурса; 

- Усклађености пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група;   

- идентификованих  и јасноде финисаних 

потреба циљних група;  

- заступљености и новативног елемента у 

пројекту и новинарско истраживачког 

приступа. 

 

2. Утицај  и изводљивост са становишта: 

- Усклађености планираних активности са 

циљевима,  очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- Степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- Мерљивост ииндикатора који 

омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- степена развојне и финансијске 

одрживости пројекта (позитивни ефекти 

пројекта настављају се након што се 

оконча подршка). 

 

3. Капацитети са становишта: 

- Степена организационих и управљачких 

способности предлагача пројекта; 

- Неопходних ресурса за реализацију 

пројекта; 

- стручних и професионалних референци 

предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима 

пројекта. 

 

4. Буџет и оправданост трошкова са 

становишта: 

- прецизности и разрађеност буџета 

пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним 

активностима; 

- економске оправданости предлога буџета 

у односу на циљ и пројектне активности. 

 На основу критеријума из става 1. тачка 2) 

овог члана посебно се оцењује:  

 

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  

од стране државних органа,  регулаторних тела или 

тела саморегулације у последњих годину дана, због 

кршења професионалних и етичких 

стандарда(податке прибавља стручна служба од 

Регулаторног тела за електронске медије, за 

електронске медије, а од Савета за штампу, за 

штампане и онлајн медије); 

 2.  доказ о томе да су након изрицања казни 

или мера предузете активности које гарантују да се 

сличан случај неће поновити. 

 

6. Одлука о расподели средстава 

 

Члан 34. 

Одлуку  о расподели средства доноси 

Градско веће, у форми  решења са образложењем. 

          Орган који додељује средства,  решење 

доставља лицу коме су одобрена средства и 

објављује га на  веб-сајту органа. 

 

Члан 35. 

 Решење  је коначно и против њега се може 

покренути управни спор. 

 

Члан 36. 

На основу  решења   закључује се уговор, 

који је основ за праћење реализације 

суфинансираног пројекта.  

Лице коме су одобрена средства, позива се да 

у  остављеном року, достави потписан и оверен 

уговор. 

Уколико лице коме су одобрена средства не 

достави потписан уговор  сматраће се да је одустао 

од додељених средстава. 

 

 

Члан 37. 

         Уговор из члана 39. овог правилника, између 

осталог, садржи и:  

        1)  спецификацију одобрених трошкова;  
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 2) динамику реализације пројекта; 

 3)  рокове за достављање наративног и финан-

сијског извештаја;  

 4) обавезу обавештавања јавности који је орган  

суфинансирао  пројекат уз обавезан текст: „Ставови 

изнети у подржаном медијском пројекту нужно  не 

изражавају ставове органа који је доделио 

средства.”; 

5) обавезу повраћаја средстава уколико сва средства 

нису искоришћена, односно ако пројекат није реа-

лизован. 

Орган који додељује средства исплаћује до-

дељена средства по динамици утврђеној уговором.  

 

 

IV. НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ 

ИЗВЕШТАЈ  

 

Члан  38. 

Учесници конкурса који су добили средства, 

као и лица којима су одобрена средства на основу 

појединачног  давања, извештај о реализацији 

пројекта достављају  органу који је доделио 

средства, у форми наративног и финансијског 

извештаја, а у складу са  законом и закљученим 

уговором. 

Извештај мора бити потписан од стране 

овлашћеног лица и оверен печатом.  

 

Члан 39. 

Кориснику средстава који не достави у року 

и  у прописаној форми наративни и финансијски 

извештај о реализацији пројекта, орган који 

додељује средства  упућује  захтев за повраћај 

средстава. 

Повраћај средстава из става 1. овог члана 

врши се у року који је предвиђен уговором. 

Информација о корисницима  средстава који 

нису доставили наративни и финансијски извештај о 

реализацији пројекта, односно који нису извршили 

повраћај средстава, објављује се на  веб-сајту 

органа. 

 

V.    ОБАВЕЗЕ ОРГАНА  ЈАВНЕ ВЛАСТИ 

 

Члан 40. 

Одљење за друштвену делатност, Одсек за 

образовање, културу, спорт, омладину и информи-

сање, у обавези је да у року од 15 дана од дана 

доношења одлуке о додели средстава, Регистру 

медија пријави податке о износу додељених 

новчаних средстава. 

 Одљење за друштвену делатност, Одсек за 

образовање, културу, спорт, омладину и информи-

сање, по завршетку пројектног суфинансирања у 

текућој години, сачињава анализу квалитета 

подржаних пројеката на основу извештаја 

корисника, и објављује је на веб-сајту најкасније до 

31. марта наредне године. 

 

VI.      ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 41. 

 Даном ступања на снагу овог правилника 

престаје да важи Правилник о начину, мерилима и 

критеријумима за избор пројеката/програма у 

области јавног информисања који се суфинансирају 

средствима из буџета града Врања („Службени 

гласник града Врања”, брoj 8/14). 

 

Члан 42. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику града 

Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,данаброј:06-

16/3/2017-04, дана: 03.02.2017.године 

 

                                

ПРЕДСЕДНИК                                                                                       

ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                      

др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

ОБРАЗАЦ 1 
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ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС:                                                           
ПРИЈАВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ДАВА-

ЊЕ: 
 

1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1.1 
НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈА-

ВА  (у даљем тексту: Орган) 

 

  

1.2 
НАЗИВ КОНКУРСА(уписати назив конкурса за 

који се пријављује) 
  

1.3 

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА(навести званичан и 

пун назив издавача медија, односно продукције, 

као што је наведено у решењу Агенције за при-

вредне регистре) 

  

 

Издавач медија (Означити у суседном 

пољу уколико сте издавач медија у 

смислу Закона) 

 

Продукција ( Означити у суседном пољу 

уколико сте правно лице, односно 

предузетник, који се бави производњом 

медијских садржаја) 

 

 

Назив јавног гласила подносиоца пријаве  из 

Регистра медија (за издаваче медија чија јавна 

гласила морају да буду  регистрована у Регистру 

медија АПР-а) 

 

 
Врста јавног гласила (навести  да ли је Internet, 

радио, ТВ, новине…) 
 

 

Назив медија преко којег ће се реализовати 

пројекат (за  правно  лице, односно предузетника, 

који се бави  производњом медијских садржаја) 

 

1.4 НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

 

  

 

 

2 ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

2.1 СЕДИШТЕ ( поштански број, место):   

2.2 АДРЕСА(улица и број)   

2.3 ТЕЛЕФОН   

2.4 Е-mail   

2.5 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 

 
  

2.6 МАТИЧНИ БРОЈ   

2.7 ПИБ    

2.8 
НАЗИВ ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ РЕШЕЊА 

АПР-а 
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2.8 ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ (унети број шифре)   

2.9 
ПРАВНИ СТАТУС подносиоца (доо, ад, пр, уг, и 

др.) 
  

2.10 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ ПОСЛОВНЕ 

БАНКЕ 
  

2.11 

БРОЈ НАМЕНСКОГ РАЧУНА  КОД УПРАВЕ ЗА 

ТРЕЗОР  ( за учеснике регистроване као 

привредна друштва) 

  

2.12 SWIFT и IBAN (за девизна плаћања)   

2.13 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ И НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ КОНТАКТ ОСОБА  

- Е-mail Е-mail  

- Телефон 
Телефон 

 

3 ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ  

3.1 

ОПИС ПРОЈЕКТА  (резиме 

предложених активности, 

сврхе пројекта,  циљне 

групе, теме, жанр, број 

медијских садржаја,  где ће 

бити објављен) – до пет 

редова 

 

  

3.2 

ТЕРИТОРИЈА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКТА: 

  

3.3 
ПЕРИОД ТРАЈАЊА 

ПРОЈЕКТА 
  

3.4 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 

ПРОЈЕКТА 

(у динарима) 

 

3.5  

СРЕДСТВА ЗА КОЈА СЕ 

АПЛИЦИРА КОД ОРГАНА 

(у динарима)  

  

4  ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА  

4.1 

ОПИС СТАЊА И 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

ПРОБЛЕМА (сажетак-

описати стање и 

идентификовати проблеме 

са којима се циљна група/е 

суочавају и потребе које 

произилазе из тих проблема 

и навести 

квалитативне/квантитативн

е показатеље садашњег 
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стања користећи 

расположиве податке, 

искуства, истраживања и 

др.) 

4.2 

ОПИС ЗНАЧАЈА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКТА  (сажетак-

описати јасно и прецизно 

значај реализације пројекта 

за остваривање јавног 

интереса у складу са 

Законом о јавном 

информисању и медијима) 

  

4.3 

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА 

(дефинисати општи циљ 

који ће допринети 

остварењу промене у 

смислу дугорочне користи 

за циљну групу у области 

јавног информисања ) 

  

4.4 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОЈЕКТА (навести 

прецизно специфичне, 

мерљиве и временски 

одређене циљеве пројекта, 

односно формулисати 

очекивану позитивну 

промену за циљну/е  

групу/е до које ће довести 

реализација пројекта) 

  

4.5. 

НАВЕСТИ ПРИМАРНЕ 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

(групе, организације, лица 

која су под директним 

позитивним утицајем 

пројектних активности) 

 

4.6. 

НАВЕСТИ СЕКУНДАРНЕ 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

(групе, организације, лица 

која ће на било који начин 

имати користи од 

пројектних активности; 

крајњи корисници  су они 

који ће имати дугорочне 

користи од пројеката на 

нивоу читавог друштва или 

сектора) 
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4.7. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 

(активности представљају 

средство /мере / радњу ради 

постизања жељених резул-

тата и циљева пројекта) 

 

Описати и образложити 

како ће се спроводити 

активности, навести њихов 

садржај, методику и логику 

повезаности са резултатима 

и циљевима пројекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.  

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

ГРУПЕ АКТИВНОСТИ 

(додати нове редове уколико је потребно) 

Месеци 

(у колоне за одговарајуће месеце у којима предви-

ђате реализацију пројектних активности требају  

писати „Х“) 

 1 2 3      

1.(назив групе активности) 

 

        

    1.1.  (назив појединачне активности) 

 

        

     1.2.         

1.3. 

 

        

2.  

 

        

2.1.         

2.2.         

     2.3.         

     2.4.         

3.         

    3.1.         

     3.2.         

     3.3.         

    3.4.         

4.          

     4.1.         

     4.2.         

     4.3.         

     4.4.         

5.         

     5.1.         

     5.2.         
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4.9. 

РЕЗУЛТАТИ  

(прикажите резултате 

пројекта којима се 

остварују његови циљеви, 

као и то на основу којих 

ћете показатеља 

(индикатора) успеха те 

резултате мерити; зa сваки 

резултат потребно је 

навести индикатор; уколико 

је потребно, додајте нове 

редове у табелу) 

Резултате дефинисати као 

излазне конкретне исходе 

напред наведених 

активности пројекта које 

воде постизању 

специфичних циљева и 

општег циља пројекта 

РЕЗУЛТАТИ 

 

ИНДИКАТОРИ 

РЕЗУЛТАТА 

(квалитативни и 

квантитативни 

показатељи / 

критеријуми 

којима меримо 

напредак 

пројекта и 

остварење 

циљева и 

резултата 

пројекта) 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

  

  
 

4.10. 

ОДРЖИВОСТ 

РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА 

(навести да ли су резултати 

пројекта одрживи након 

завршетка финасирања од 

стране органа који 

расписује конкурс)  

  

4.11. 

ИНТЕРНИ МОНИТОРИНГ 

И ЕВАЛУАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА (описати  на 

који начин се врши праћење 

и евалуација пројекта) 

  

4.12. 

КРАТКА БИОГРАФИЈА 

КЉУЧНИХ УЧЕСНИКА 

ПРОЈЕКТА (највише 3 

кључна учесника пројекта, 

навести њихове улоге у 

пројекту) 

  

А   

Б   

Ц   

4.13. 

ИСКУСТВО ПОДНОСИОЦА 

ПРИЈАВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

СЛИЧНИХ ПРОЈЕКАТА           
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И З Ј А В А 

 

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, 

Изјављујем да су сви подаци, који су наведени у обрасцу, истинити и тачни. 

 

 

Датум:                                              М.П. 

     Одговорно лице: 

(Име и презиме и пот-

пис) 

 

 

 

 

 

4.14. 

 

АНАЛИЗА РИЗИКА 

(потешкоће које се могу јавити 

у току реализације пројекта 

и планови за смањење 

негативних последица њиховог 

утицаја) 

 

  

5 ЛИЧНА КАРТА ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА  

5.1. Број запослених (укупан број 

стално запослених и хонорарних 

сарадника) 

5.2. Навести техничке капацитете за 

реализацију пројекта 

5.3. Периодика, тираж, врста папира 

и формат (за штампане медије) 

5.4. Начин емитовања 

(земаљско/кабловско/сателитско/ел

ектронска издања) - за електронске 

медије 

5.5. Број посета веб стране 

подносиоца пројекта на месечном 

нивоу 

5.6. Домаћа и међународна 

признања и награде за произведене 

медијске садржаје и њене ауторе 

 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

 

5.5. 

 

5.6. 
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СЕДИШТЕ (Место и поштански број):

НАЗИВ КОНКУРСА (унети и годину у којој је аплицирано за средства)

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

ПРАВНИ ОБЛИК (удружење, ад, доо, буџетски корисник и сл.)

ПИБ 

 II  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА                                                                                         

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ (име и презиме)

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

КОРИСНИК СРЕДСТАВА (телефон, факс, e-mail, сајт)

НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА  (у даљем тексту: Орган)

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА    

БРОЈ УГОВОРА ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА СА ОРГАНОМ

ИЗНОС УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА

НАЗИВ ЈАВНОГ ГЛАСИЛА ПРЕКО КОГА ЈЕ ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАН

 I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНКУРСУ И ПРОЈЕКТУ

 НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ БАНКЕ

АДРЕСА (Улица и број)

МАТИЧНИ БРОЈ

 

 

Резултати пројекта (очекивани резултати из предлога пројекта)

1

1.1

1.2

III НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ  

2

2.1

2.2

НАПОМЕНА:

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (датум почетка и завршетка пројекта)

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА  (емисија, страница у штампи, 

интернет страница и сл.)

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА  (емисија, страница у штампи, 

интернет страница и сл.)

ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ САДРЖАЈА ПРОЈЕКТА  (сажетак- до једне стране 

текста)

ПОСТИГНУТИ ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА (сажетак- до једне стране 

текста)

2.2

Индикатори резултата 

(планирани-очекивани-

циљани индикатори из 

предлога пројекта)

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

Индикатори из постигнутих резултата на крају 

реализације пројекта(планирани-циљани 

индикатори из предлога пројекта)

1

1.1

1.2

2

2.1
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РАЗЛИКА УГОВОРЕНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ОРГАНА (не уносити 

податак-поље је под формулом)

ИЗНОС УКУПНО УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА (из свих извора финансирања, по 

завршетку пројекта)

ДА ЛИ ЈЕ ИЗВРШЕН ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА, ОРГАНУ 

(уписати да-не)

ИЗНОС ВРАЋЕНИХ СРЕДСТАВА

0

ДАТУМ ПОВРАЋАЈА

УЧЕШЋЕ (учешће буџетских средстава Органа у укупним трошковима пројекта  у % 

-не уносити податак, поље је под формулом)
#DIV/0!

ИЗНОС УКУПНО ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ПРОЈЕКТА (подаци из конкурсне 

спецификације/ревидиране спецификације, из свих извора финансирања)

0
РАЗЛИКА УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И УКУПНО УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ 

СВИХ ИЗВОРА (не уносити податак-поље је под формулом)

ИЗНОС УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА СА ОРГАНОМ (из уговора)

ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ОРГАНА

(износи у динарима; нумеричке податке-бројеве, уносити без тачке и зареза у необојена поља; обојена поља су под формулом и закључана)

IV ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
 

 

РБ НАЗИВ ТРОШКА
 2/  

 ИЗНОС  ПЛАНИРАНОГ 

ТРОШКА 
3/

ИЗНОС 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

ТРОШКОВА ПО ВРСТИ 

ТРОШКА 
4/

НАЗИВ 

ИЗДАВАОЦА 

РАЧУНА 
5/

ИЗНОС 

ДОКУМЕНТА ЗА 

ПЛАЋАЊЕ 
6/

ВРСТА  

ДОКУМЕНТА 

7/

БРОЈ И ДАТУМ 

ДОКУМЕНТА 
8/

БРОЈ И ДАТУМ 

ИЗВОДА БАНКЕ
 9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I  
ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ                                 

(Предвиђено 20 редова - уноса)
0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II    
ПЕРСОНАЛНИ ТРОШКОВИ                                         

(Предвиђено 20 редова - уноса)
0 0 0

I+II    УКУПНИ ТРОШКОВИ (оперативни+персонални) 0 0 0

ПРИЛОГ:

1. Копије објављених програмских садржаја (ЦД, ДВД, странице новина, интернет странице и др.)   

2. Фотокопија оригиналне финансијске документације која сведочи о трошковима насталим у току реализације пројекта/програма, и то: 

а) фотокопије рачуна, налога, уговора, и сл.

б) фотокопије извода на којима се виде промене стања по приложеним рачунима. 

А - ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА 
A/

Б - ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПО ФИНАНСИЈСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
Б/ 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ОРГАНА ПО УГОВОРУ БРОЈ:_________________________ 

НАПОМЕНА:
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   Датум:                  М.П.                   Одговорно лице (име и презиме и потпис):

 И З Ј А В А

 Као одговорно лице корисника средстава, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да су подаци, неведени у Обрасцу истинити и тачни, а 

приложена документација која је је наведена у прилогу, веродостојна оригиналној документацији.

 
 

 

ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ  УНОСА ПОДАТАКА У ТАБЕЛУ: СПЕЦИФИКАЦИЈА УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

Унети називе  добављача, извршилаца услуге и слично, сортирано према врсти трошка (сви добављачи за гориво...).

Б

ОДЕЉАК  Б  - ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПО ФИНАНСИЈСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ - ПОДРАЗУМЕВА ДА СЕ ПО ИСТОВРСНИМ ТРОШКОВИМА, КОЈИ СЕ ИСКАЗАУЈУ У 

КОЛОНИ 2, УНОСЕ ПРИПАДАЈУЋИ РАЧУНИ СВИХ ДОБАВЉАЧА ЗА ТУ ВРСТУ ТРОШКА:

(Пример:  Расход за гориво (колона 2) исказати у једној цифри у колони 4, а у колонама 5-9 унети  сортиране податке по свим испоручиоцима горива  (у колону 5 назив 

испоручиоца - "НИС"; у колону 6 унети појединачне износе свих припадајућих рачуна НИС-а, као и друге податке који се траже у колонама 7, 8 и 9. Исто поновити за, на 

пример, МОЛ, ЕЛП и др. Сума свих рачуна, по свим испоручиоцима, мора бити једнака са исказаним збирним износом за тај трошак у колони 4, под ставком: трошак за 

гориво).

А

ОДЕЉАК  А  -  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА - ПОДРАЗУМЕВА ДА СЕ ИСТОВРСНИ ТРОШКОВИ ИСКАЗУЈУ ЗБИРНО:

(Уписати износ укупних трошкова (колона 4) за исту врсту трошка (колона 2), независно од издаваоца рачуна (колона 5)!  Пример: укупни трошкови за бензин; за материјал; 

за услуге штампање; за хонораре и  др., а у складу са уговором, наводе се (назив трошка) се у колони 2 и исказују у суми у колони 4).

6

КОЛОНА 6 -  ИЗНОС ДОКУМЕНТА ЗА ПЛАЋАЊЕ

Уноси се износ плаћених рачуна, обавеза и друго из средстава Органа.

7

КОЛОНА 7 -  ВРСТА  ДОКУМЕНТА -ОСНОВ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Навести врсту документа: фактура, уговор, уговор о делу и слично.

КОЛОНА 5 -  НАЗИВ ИЗДАВАОЦА РАЧУНА 

2

КОЛОНА 2 - НАЗИВ ТРОШКА                             

Неопходно је навести трошкове у складу са уговором и активностима пројекта, које су дате у Обрасцу пријаве, односно са припадајућим расходима неопходним за 

реализацију те активности. Навести активност и конкретне припадајуће трошкове за ту активност.

3

КОЛОНА 3 -  ИЗНОС ПЛАНИРАНОГ ТРОШКА

Уунети износе из  обрасца 3/3а, односно уговора. Ови плански подаци, у поређењу са подацима о реализованим трошковима, исказаним у колони 4, дају увид у наменско 

трошење средстава, односно одступање од истог.

4

КОЛОНА 4 -  ИЗНОС РЕАЛИЗОВАНИХ ТРОШКОВА ПО ВРСТИ ТРОШКА 

По завршеном послу, реализацији пројекта, уносе се збирни износи истоврсних трошкова, а по спецификацији (нпр. укупно за гориво- иако има више рачуна или више 

добављача).

9

КОЛОНА 9 -  БРОЈ И ДАТУМ ИЗВОДА БАНКЕ 

 Унети број и датум извода на коме се види  промена стања на рачуну за конкретну обавезу.

8

КОЛОНА 8 -  БРОЈ И ДАТУМ ДОКУМЕНТА ЗА ПЛАЋАЊЕ

Унети број и датум фактуре, уговора, налога и сл.

5
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1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1-2.6

УЧЕШЋЕ СРЕДСТАВА ОРГАНА У УКУПНИМ 

СРЕДСТВИМА ПРОЈЕКТА ( у %)

БРОЈ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС СРЕДСТАВА ОРГАНА ЗА КОЈА СЕ АПЛИЦИРА  

У ДИНАРИМА                      

ТАБЕЛА - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА  1/

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРОЈЕКТА У 

ДИНАРИМА

НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАО 

КОНКУРС/ПОЈЕДИНАЧНО ДАВАЊЕ (у даљем  тексту: 

Орган)           

 ИЗНОС У ДИНАРИМА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ (навести је/их)

ДОНАЦИЈЕ (навести је/их)

СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ (навести који)

УКУПНИ ПРИХОДИ ПРОЈЕКТА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА 2/ 

ИЗВОР ПРИХОДА

СРЕДСТВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА 

ПРОЈЕКТА

УЧЕШЋЕ У %

 
 

3

РБ Врста трошка 5/
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Укупно 6/
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ће се финансирати из 

средстава Органа 7/

Трошкови (износ) који ће 

се финансирати из других 

извора финансирања у 

збирном износу 7/

ПРОВЕРА 

(нуле у 

колони=тачна 

расподела) 8/
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I ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ 

II ПЕРСОНАЛНИ ТРОШКОВИ

I+II УКУПНО (ОПЕРАТИВНИ И ПЕРСОНАЛНИ)

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА 2/

ОДЕЉАК А- УКУПНИ ТРОШКОВИ 

ПРОЈЕКТА 3/

ОДЕЉАК Б - ПОДЕЛА УКУПНИХ ТРОШКОВА ПО ИЗВОРИМА 
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1

2

3

4

СВИ ИЗНОСИ СЕ УНОСЕ У ДИНАРИМА, ИЛИ ДИНАРСКОЈ ПРОТИВРЕДНОСТИ, У БРУТО ИЗНОСУ: СА ПДВ, ОДНОСНО ПРИПАДАЈУЋИМ ПОРЕЗИМА И 

ДОПРИНОСИМА

И З Ј А В А

ОДЕЉАК Б - ОДНОСИ СЕ НА РАСПОДЕЛУ УКУПНИХ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА И ТО  НА ДЕО КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА ОРГАНА И НА ДЕО 

КОЈИ ЋЕ БИТИ  ФИНАНСИРАН ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА, ДАТИХ ЗБИРНО.  НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОДЕЛА ТРОШКОВА БУДЕ ПО ЦЕЛИНАМА ИСТОВРСНИХ 

ТРОШКОВА  (ПРИМЕР: ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА (100.000) ДИН, НЕ  МОГУ СЕ ПРИКАЗАТИ У ОДЕЉКУ II У ИЗНОСУ ОД РЕЦИМО 80.000 ДИН. ИЗ СРЕДСТАВА 

ОРГАНА  А  20.000 ДИН. ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА.  ОВИ ТРОШКОВИ СЕ  МОРАЈУ ИСКАЗАТИ У ЦЕЛОСТИ ( 100.000 ДИН ) ИЛИ У ОДЕЉКУ I ИЛИ У ОДЕЉКУ II.    

ОВО ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ КОНТРОЛЕ  НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА).

ОДЕЉАК А- ОДНОСИ СЕ НА УКУПНЕ ТРОШКОВЕ ПРОЈЕКТА ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА;

ПОЈАШЊЕЊА ЗА УНОС ПОДАТАКА:

 М.П.

Место и датум:          Одговорно лице (име, презиме и потпис)

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да да су сви, горенаведени подаци, истинити 

и тачни и  да су обезбеђена сопствена средства и  средства  из осталих извора прихода за реализацију пројекта, исказаних  у Спецификацији 

прихода овог обрасца.

ФОРМУЛАР ПОПУЊАВАТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ У EXCEL-u;  ЦРВЕНО УОКВИРЕНА ПОЉА СУ ПОД ФОРМУЛОМ. НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ-БРОЈЕВИ СЕ 

УНОСЕ БЕЗ ТАЧКЕ И ЗАРЕЗА;

 

КОЛОНЕ 7 И 8 У ЗБИРУ МОРАЈУ ДА ДАЈУ ИЗНОСЕ У КОЛОНИ 6 - УКУПНИ ТРОШКОВИ.

ИЗНОСИ У КОЛОНИ 6 СЕ ДОБИЈАЈУ КАО ПРОИЗВОД (МНОЖЕЊЕМ) КОЛОНА 4 И 5., А ПРИТОМ СЕ У КОЛОНУ  3 УНОСИ ВРСТА ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ (БРОЈ 

СТРАНА, ИЗДАЊА, Е-НОСАЧА, ЗА УГОВОРЕ О ДЕЛУ ИСКАЗАТИ ПЕРИОД АНГАЖМАНА У МЕСЕЦИМА АКО ЈЕ ДУЖИ ПЕРИОД ОД МЕСЕЦ ДАНА, ОДНОСНО У 

ДАНИМА ДО МЕСЕЦ ДАНА, И СЛ.).

КОЛОНА 9 СЛУЖИ КАО ПРОВЕРА ТАЧНОСТИ УНОСА ПОДАТАКА ПРИЛИКОМ РАСПОДЕЛЕ НА ТРОШКОВЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА И ИЗ 

ДРУГИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА. АКО ЈЕ РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА ТАЧНА У КОЛОНИ  9 ЋЕ БИТИ НУЛЕ.  АКО СЕ ПОЈАВИ  БРОЈ, ОН УКАЗУЈЕ НА ГРЕШКУ 

У ВИСИНИ ТОГ БРОЈА, УЧИЊЕНУ ПРИЛИКОМ РАСПОДЕЛЕ ТРОШКОВА.

КОЛОНА 2:  УНЕТИ НАЗИВЕ РАСХОДА  (ПРИМЕР, ТРОШКОВИ ШТАМПЕ, ДИЗАЈНА, ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА И ДРУГО), А КОЈИ СУ САСТАВНИ 

ДЕО ПРОЈЕКТА У СКЛАДУ СА АКТИВНОСТИМА НАВЕДЕНИМ У ТАЧКИ 4.10  ПРИЈАВЕ;

 
 

 

Градско веће града Врање,  седница одржана 

дана 07.02.2017 године 

41. 

 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

10/2016), члана 14. Статута града Врања („Службе-

ни гласник града Врања“, број 18/2015 и 1/2016) и 

члана 61. и 63. Пословника Градског Већа („Слу-

жбени гласник града Врања“, број 20/2016), Градско 

веће града Врања на седници одржаној дана: 

07.02.2017. године, донело је 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ 

ОДОБРАВАЊА  

ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 

ПОТРЕБЕ И  

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У ГРАДУ ВРАЊУ 

 

Члан 1.  

 У Правилнику о поступку одобравања 

програма којима се остварују потребе и интереси 

грађана у области спорта  у граду Врању, број: 06-

239/2016-04 од 26.12.2016. године, у члану 37. у 

табели „Неолимпијски спортови“ додаје се нови ред 

који гласи: 
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ММА Борилачке вештине 

 

Члан 2. 

 Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Правилник објавити у "Службеном гласнику 

Града Врања". 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ,дана: 07.02.2017. 

године, број: 06-26/1/2017-04 

                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК                                                                                         

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

   др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Градско веће града Врање,  седница одржана 

дана 10.02.2017 године 

42. 

На основу члана 34. Закона о јавној својини 

(“Сл.гласник РС” бр.72/11 88/13 и 105/14), члана 6 и 

7 Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених 

понуда(“Сл.гласник РС”бр.24/12 и 48/15), члана 8. 

Одлуке о  прибављању, коришћењу и управљању 

стварима у јавној  својини града Врање (“Службени 

гласник града Врање” број: 10/14),  члана 6. и 19. 

став 1. тачка 3. Одлуке о давању у закуп пословног 

простора у јавној својини града Врања и 

члана(“Службени гласник града Врање” број: 13/14 

и 12/15) и члана 61. и 63. Пословника Градског већа 

града Врање (“Службени гласник града Врање” број 

20/2016), Градско веће града Врање, на седници 

одржаној дана 10.02.2017 године, донело је  

 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ПРИКУПЉАЊEМ ПИСМЕНИХ 

ПОНУДА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак давања у 

закуп пословног простора у јавној својини 

прикупљањем писмених понуда и то: 

 

1) Пословни простор у Врању, улица 

Партизанска број 17а, на кат. парцели број 5096 

уписане у Лист непокретности број 14510 КО 

Врање 1, укупне површине П=338м2. 

        Пословни простор се даје на одређено време од 

5 (пет) година у виђеном стању. 

 

Члан 2. 

Поступак прикупаљање писмених погодбе 

спровешће Комисија за давање у закуп пословног 

простора у јавној својини града Врање. 

 

Члан 3. 

Након спроведеног поступка, Одлуку о 

давању у закуп пословног простора доноси Градско 

веће града Врање, на основу предлога Комисије из 

члана 2. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Уговор о закупу пословног простора  у име 

града Врање закључиће градоначелник Врања. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

Одлуку објавити у  “Службеном гласнику 

града Врање”           

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ дана: 10.02.2017 

године, број: 06-29/2017-04 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

   ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

     др Слободан Миленковић,с.р. 

 

43. 

На основу члана 23. Став 5. Закона о превозу 

у друмском саобраћају – пречишћени текст 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 46/95, 

66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006,  31/2011 и 

68/2015),  члана 33. Одлуке о организацији и начину 

обављања превоза у друмском саобраћају-јавном 

превозу и превозу за сопствене потребе лица и 

ствари на територији града Врања („Службени гла-

сник града Врања“, бр. 27/2011)  и члана  61. и 63.  

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

гласник Пчињског округа“, бр. 20/2016), Градско 

веће града Врања, на седници одржаној 10.02.2017. 

године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПРЕВОЗА 

У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 

 

Члан 1. 

УТВРЂУЈУ СЕ цене услугa превоза у јавном 

градском и приградском превозу путника на 

територији града Врања са урачунатим ПДВ-ом: 
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1. Основна јединична цена карте (Co)  је 

75,00 РСД 

2. Јединична цена појединичне карте (карте за 

једну вожњу) за градску зону (Cg) се формира на 

основу основне цене карте (Co) и тарифног корака 

за градску зону (Kg), по моделу: 

 

Cg = Kg • Co 

где је тарифни корак за градску зону: Kg : К1 = 

0,87 : 1,0 

Јединична цена појединичне карте (карте за 

једну вожњу) за одређени број зона (Cx)  (x = 1 – 

15) се формира на основу основне цене карте (Co) и 

зонског тарифног корака (Kx), по моделу: 

 

Cx = Kx • Co 

 

где су тарифни кораци: К1 :  K2 : K3 : K4 :  K5 : 

K6 : K7 : K8 : K9 : K10 : K11 : K12 : K13 : К14 :К15= 

1,00 : 1,07 : 1,47 : 1,93 : 1,93 :  2,47 : 2,53 : 2,67 : 

2,73 : 2,73 : 2,80 :2,80: 3,13:3,13 : 3,20    

 

 

Зона 

Цена  

(РСД)  

са ПДВ 

 

Износ ПДВ 

(РСД) 

Град 65,00 5,92 

1.  75,00 6,83 

2.  80,00 7,28 

3.  110,00 10,01 

4.  145,00 13,20 

5.  145,00 13,20 

6.  185,00 16,84 

7.  190,00 17,29 

8.  200,00 18,20 

9.  205,00 18,66 

10.  205,00 18,66 

11.  210,00 19,11 

12.  210,00 19,11 

13.  235,00 21,39 

14.  235,00 21,39 

15.  240,00 21,84 

 

 Приликом примене обрасца за прорачун 

јединичне цене карата, важе математичка правила  

заокругливања целих бројева, примењено на 

постојеће апоене новца, с тим да се заокругливање 

врши само на целе бројеве чије су задње цифре  «0» 

или «5».  

3. Јединична цена доплатне карте је 1.400,00 

РСД 

4. Јединичне цене за остале категорије карата 

формирају се у зависности од захтева корисника- 

путника, могућности превозника и уговорног 

односа између превозника, корисника, Градско веће 

града Врања, послодаваца и сл., а све у складу са 

Правилником о тарифном систему у јавном линиј-

ском превозу путника на територији града Врања. 

 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу овог Решења, престаје да 

важи Решење о утврђивању цена услуга превоза у 

јавном линијском превозу путника  на територији 

града Врања, број: 06-103/2014-04 од 

30.06.2014.године. 

 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а примењиваће се од 25. фебруара 2017. 

године.  

 

                            Члан 4. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања”. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ   дана: 10.02.2017 

године, број: 06-29/2017-04 

      ПРЕД-

СЕДНИК 

            ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 

 

44. 

На основу члана 61. и 63. Пословника Град-

ског већа града Врања (“Службени гласник града 

Врања” број: 20/2016), Градско веће града Врања на  

седници одржаној дана 10.02. 2017. године, донело 

је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КО-

МИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

ЗА 2017.ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

 У Решењу у именовању Комисије за доделу 

средстава за финансирање пројеката из области кул-

туре, по конкурсу за финансирање пројеката из кул-

туре, средствима буџета града Врања за 

2017.годину, број: 06-14/2017-04 од 26.01.2017. го-

дине, у члану 1. став 2. Брише се. 

 У члaну 1. тачка 2. мења се гласи: 

 „Никола Стојановић, професор ликовне кул-

туре“. 

  

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

Члан 3. 
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 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:10.02.2017. 

године, број:06-29/2017-04 

 

               ПРЕДСЕДНИК 

              ГРАДСКОГ ВЕЋА  

     др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

45. 

На основу члана 11. Правилникa о матери-

јалној подршци која се обезбеђују из буџета града 

Врања, број: 55100-81/2017  од 13.01.2017. године, и 

члана 15, 22, 61. и 63. Пословника Градског већа 

града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број: 20/2016), Градско веће  града Врања, на сед-

ници одржаној  дана: 10.02.2017. године,  донело je 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КО-

МИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И ПРИЗНАВА-

ЊЕ ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШ-

ТИТЕ ГРАЂАНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА 

 

 

Члан 1. 

У Решењу о образовању Комисије за оства-

ривање и признавање права у области социјалне 

заштите грађана број: 06-7/2017-04 од 19.01.2017. 

годдине, у члану 1. став 2. мења се и гласи: 

 

„заменик председника:  

 Слађана Јањић, представник Центра за 

социјални рад Врање,“. 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:10.02.2017. 

године, број: 06-29/2017-04 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

   ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић.с.р. 

 

 

Т Р Г О В И Ш Т Е 
46.  

На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије 

број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013), члана 32. и 66. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број: 129/2007)  ) и члана 41. 

Статута општине Трговиште („Службени гласник 

Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина општине 

Трговиште, на седници скупштине одржаној дана 

30.01.2017. године, донела је: 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Трговиште 

бр.401-157/2016 од 22.12.2016. године, врше се сле-

деће измене и допуне и то: 

• Члан 1. у Одлуци мења се у де-

лу: 

Укупни приходи и примања увећавају се за 

5,000,000 динара (извор финансирања 13- Нераспо-

ређени вишак прихода из ранијих година), и за  

24,000,000 динара (извор финансирања 01-Приходи 

из буџета).  

Приходи у укупном износу гласе 

396.811.500 динара. 

Укупни расходи и издаци  увећавају се за 

5.000.000 динара (извор финансирања 13- Нераспо-

ређени вишак прихода из ранијих година), и за  

24,000,000 динара (извор финансирања 01-Приходи 

из буџета).  

Расходи у укупном износу гласе 

396.811.500 динара. 

• Члан 2. у Одлуци мења се у де-

лу: 

Пренета средства из претходне године уве-

ћавају се у износу од 5.000.000 динара. (извор фи-

нансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година). 

741531 – Kомуналнa таксa за коришћење 

простора на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, про-

извода старих и уметничких заната и домаће ради-

ности увећава се за 24,000,000 динара.  (извор фи-

нансирања 01-Приходи из буџета). 

• Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

Економска класификација 415 замењује се 

износом 1,030,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 
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Економска класификација 423 замењује се 

износом 38,449,000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 484 замењује се 

износом 7,300,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се 

износом 80,758,000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

• Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 111 увећава се и износи 23,513,500 

динара; 

 Функција 130 увећава се и износи 77,422,000 

динара; 

Функција 411 увећава се и износи 7,500,000 

динара; 

Функција 474 увећава се и износи 88,700,000 

 динара; 

• Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 111:  

- Позиција 19 економска класификација 415  

износ од 20,000 динара увећава се за 200,000 дина-

ра, и износи 220,000 динара; 

- Позиција 36 економска класификација 415  

износ од 120,000 динара увећава се за 300,000 дина-

ра, и износи 420,000 динара; 

Функција 474:  

- Позиција 58 економска класификација 

511  износ од 58,200,000 динара увећава се за 

20,000,000 динара, и износи 78,200,000 динара; 

(5,000,000 извор финансирања 13-Нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година; 15,000,000 извор 

финансирања 01 – Приход из буџета) 

Функција 411:  

- Додаје се позиција 59/1 економска класи-

фикација 423  износ од 0,00 динара увећава се за 

2,500,000 динара, и износи 2,500,000 динара; 

Функција 130: 

- Позиција 111 економска класификација 423  

износ од 300,000 динара увећава се за 500,000 дина-

ра, и износи 800,000 динара; 

- Позиција 115 економска класификација 484  

износ од 1,800,000 динара увећава се за 5,500,000 

динара, и износи 7,300,000 динара; 

• Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

Програм 3. Локални економски развој 

мења се и у укупном износу износи 96,200,000 ди-

нара; 

Програм 15. Локална самоуправа мења 

се и у укупном износу износи 102,892,000 динара. 

Програм 16. Политички систем локалне 

самоуправе мења се и у укупном износу износи 

38,285,500 динара. 

 

Члан 2. 

 У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

31.01.2017.године,број 400-1/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК,                 

Александар Колић,с.р. 

 

47. 

На основу члана 19. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе, („Сл. Гласник 

РС“ број 62/06), члана 104. став 1. Закона о туризму 

(„Сл. Гласник РС“, број 36/09 и 88/10), члана 32. 

тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

Гласник РС“, број 129/07) и члана 41. тачка 3. и 14. 

Статута општине Трговиште („Сл. Гласник 

Пчињског округа“, број 28/08), Скупштина општине 

Трговиште, на седници одржаној дана 31.01.2017. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

Члан 1 

Овом одлуком утврђује се висина и начин 

плаћања боравишне таксе на територији општине 

Трговиште. 

 

Члан 2 

Обвезник плаћања боравишне таксе је лице 

које користи услуге смештаја у угоститељском 

објекту за смештај на територији општине 

Трговиште, изван свог пребивалишта, за сваки дан 

боравка. 

 

Члан 3 

Угоститељском објекту за смештај (у даљем 

тексу: објекат) у смислу члана 2. ове Одлуке, сматра 

се објекат у коме се пружају услуге смештаја, 

исхране и пића и друге услуге уобичајне у 

угоститељству или само услуге смештаја (хотел, 

мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, 

преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба и 

други објекти за пружање смештаја). 

 

Члан 4 

Боравишна такса плаћа се за сваки дан 

боравка у угоститељском објекту у износу од 100,00 
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динара. Боравишна такса се не може наплатити у 

износу већем или мањем од прописаног. 

 

Члан 5 

Боравишну таксу не плаћају: 

• Деца до седам година старости; 

• Лица упућена на бањско и климатско лечење, 

односно специјализовану рехабилитацију од 

стране надлежне лекарске комисије; 

• Особе са инвалидитетом са телесним 

оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 

од прве до пете групе, слепа лица, лица 

оболела од дистофије и сродних мишићних и 

неуромишићних обољења, параплегије и 

квадриплегије, церебралне и дечје парализе и 

мултипле склерозе, особе ометене у развоју, 

као и пратилац наведених особа; 

• Ученици и студенти који организовано 

бораве у угоститељском објекту за смештај 

ради извођења спортско-рекреативних и 

других активности по програму 

министарства надлежног за послове 

просвете, студенти који организовано бораве 

у угоститељском објекту за смештај ради 

извођења обавезне наставе у складу са 

наставним планом образовне установе, као и 

учесници републичких и регионалних 

такмичења у знању и вештинама; 

• Страни држављани који су по међународним 

конвенцијама и споразумима ослобођени 

плаћања таксе; 

• Лица која непрекидно бораве у објекту за 

смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица 

од седам до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају 

боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени 

услови из става 1. овог члана (чланска карта, 

потврда школе, односно образовне установе, упут 

лекарске комисије и друго). 

 

Члан 6 

Наплату боравишне таксе врши правно лице, 

предузетник и физичко лице које пружа услуге 

смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја). 

Давалац смештаја наплаћује боравишну 

таксу истовремено са наплатом услуге смештаја 

Наплату. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну 

таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе. 

Давалац смештаја је дужан да у рачуну за 

услуге смештаја посебно искаже износ боравишне 

таксе, а у случају из члана 5. ове Одлуке да наведе 

основ ослобађања од плаћања, или умањења износа 

боравишне таксе. 

 

Члан 7 

Средства од боравишне таксе давалац 

смештаја уплаћује у року од 5 (пет) дана по истеку 

сваких 15 (петнаест) дана у месецу, у корист рачуна 

буџета општине Трговиште. 

 

Члан 8 

Средства од наплаћене боравишне таксе су 

приход буџета општине Трговиште и користе се за 

обезбеђење информативно-пропагандног материјала 

којим се промовишу туристичке вредности и 

културно наслеђе, обезбеђивање туристичке 

сигнализације и рад туристичко-информативних 

центара. 

Боравишна такса уплаћује се на рачун број: 

840-714552843-83 са позивом на број 97-83-102. 

 

Члан 9 

У погледу начина обрачунавања и наплате 

таксе, застарелости, обрачуна камате и осталог што 

није посебно прописано овом одлуком. Сходно се 

примењују одредбе закона којим се уређује 

поступак утврђивања, наплате и контроле јавних 

прихода. 

 

Члан 10 

Новчаном казном од 100.000,00 до 250.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице, давалац 

смештаја, ако: 

• Боравишну таксу наплати у износу већем или 

мањем од прописаног, (члан 4. ове одлуке), 

• У рачуну посебно не искаже износ 

боравишне таксе или не наведе основ 

ослобађања, односно умањења боравишне 

таксе (члан 6. став 1. ове Одлуке), 

• Не наплати боравишну таксу истовремено са 

наплатом услуге (члан 6. став 2. ове Одлуке), 

• Средства од наплаћене боравишне таксе не 

уплати у прописаном року (члан 8. ове 

Одлуке). 

Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 

динара, казниће се одговорно лице у правном лицу 

које учини прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 15.000,00 до 80.000,00 

динара, казниће се предузетник који учини 

прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 

динара казниће се физичко лице које пружа услуге 

смештаја, које учини прекршај из става 1. овог 

члана. 
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Члан 11 

Ова одлука ступа на снагу осног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 06-10/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК,                 

Александар Колић,с.р. 

 

48. 

На осноову члана 29. и 39. Закона о туризму 

(„Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), члана 

20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 15. став 1. 

тачка 16. и члана 16 Статута општине Трговиште 

(„Сл. гласник“, број 28/08),Скупштина општине 

Трговиште, на седници одржаној 30.01.2017. 

године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Туристичке организа-

ције општине Трговиште бр.023-9/2016 од 

20.12.2016 („Службени гласник града Врања, 

бр.41/2016“) мења се члан 19.у потпуности и гласи: 

„Послове око регистрације Туристичке орга-

низације Трговиште обављаће ВД Директор Срећко 

Димитријевић“. 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у "Службеном  гласнику Града 

Врања". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 023-7/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

 

49. 

 На основу чланa 97. став 8 Закона о 

планирању и изградњи (“Службени гласник 

Републике Србије”,  бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ) и 

члана 41 став 1. тачка 15 Статута општине 

Трговиште („Службени гласник Пчињског округа”, 

бр.28/2008), Скупштина општине Трговиште, на 

седници одржаној дана 30.01.2017.године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

 О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

Члан 1 

 У Одлуци о утврђивању доприноса за уређи-

вање грађевинског земљишта („Службени гласник 

града Врања“, бр. 2/2015), у члану 4, 15, 18, 19, 20 и 

23, мења се и уместо „Јавно предузеће Дирекција за 

изградњу и развој општине Трговиште“ стоји „Јавно 

предузеће Трговиште Ин Трговиште“.  

 

Члан 2 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 023-6/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК,                 

Александар Колић,с.р. 

 

50. 

На основу члана 20.став 1. тачка 12. и члана 

32. став 1. тачка 6.. Закона о локалној самоуправи 

(«Сл. гласник РС бр.129/2007) члана 2.став 1. и став 

3. тачка 10. Закона о комуналним делатностима 

(«Сл. гласник РС» број 88/2011 и 104/2016), члана 

14., 17., 46., 48., 49., 53., 61., 62., и члана 91. Закона 

о јавним путевима («Сл. гласник РС» број 101/2005, 

123/2007, 101/2011,  93/2012 и 104/13), члана 157. 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима («Сл. 

гласник РС» бр. 41/2009, 53/2010 , 101/2011,  

32/13-Одлука УС, 55/14, 96/15-др.ѕакон и 9/16-

Одлука УС), члана 15.став 1. тачка 13.и члана 41. 

став 1. тачка 7. Статута општине Трговиште 

(„Службени гласник Пчињског округа“, бр.28/2008) 

Скупштина општине Трговиште, на седници 

одржаној дана 30.01.2017. године  д о н е л а ј е 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА  

И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ 

Члан 1. 

У Одлуци о општинским путевима и улицама 

на територији општине Трговиште бр.344-13 од 

10.12.2014.године врше се следеће измене и допуне: 
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- У члану 8. брише се став 1. 

 

- У члану 7., 8.,10., 11., 12., 14., 15., 19., 20., 

22., 23., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 34., 36., 37., 38., 39., 

42., 43., 44., 45., 48., 52., 55., 56., 59., 60., 61., 62., 67., 

и 71. уместо речи „ЈП Дирекција за изградњу и раз-

вој општине Трговиште“ ставља се  „ЈП „Трговиште 

Ин““, а уместо речи „Дирекција“ ставља се „Трго-

виште Ин“. 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 344-3/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

 

51. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште („Службени гласник Пчињског округа“, број 

28/08) Скупштина општине Трговиште, на седници 

одржаној дана 30.01.2017. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

Разрешава се  члан Управног одбора Центра 

за социјални рад Трговиште, и то: 

1. Смиља Бојковић 

. 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 119-13/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

 

52. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште („Службени гласник Пчињског округа“, број 

28/08) Скупштина општине Трговиште, на седници 

одржаној дана 30.01.2017. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

Именује се члан Управног одбора Центра за 

социјални рад Трговиште, и то: 

1. Наташа Димитровска 

. 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 119-14/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

 

53. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште („Службени гласник Пчињског округа“, број 

28/08) Скупштина општине Трговиште, на седници 

одржаној дана 30.01.2017. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

Разрешавају се председник и чланови Над-

зорног одбора ЈП За туризам и заштиту животне 

средине, и то: 

1.Миљана Златковић, председник 

2.Александар Крстић, члан 

2. Весна Алексић, члан 

 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 119-11/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

 

54. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште („Службени гласник Пчињског округа“, број 

28/08) Скупштина општине Трговиште, на седници 

одржаној дана 30.01.2017. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 
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Именују се председник и чланови Надзорног 

одбора Туристичке организације Трговиште, и то: 

1Милан Николић, председник 

2.Данијел Цветковић, члан 

3.Милош Ђорђевић, члан 

. 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 119-12/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

 
55. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште („Службени гласник Пчињског округа“, број 

28/08) Скупштина општине Трговиште, на седници 

одржаној дана 30.01.2017. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

Именују се председник и чланови Управног 

одбора Туристичке организације Трговиште, и то: 

1.Миљана Златковић, председник 

2.Александар Крстић, члан 

3.Лидија Спасић, члан 

4.Биљана Стефановић, члан 

5.Наташа Златковић, члан 

. 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 119-10/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

 

56. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште („Службени гласник Пчињског округа“, број 

28/08) Скупштина општине Трговиште, на седници 

одржаној дана 30.01.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

Срећко Димитријевић, дипл.ецц из 

Трговишта, именујe се за ВД Директора Туристичке 

организације Трговиште. 

 

 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 119-9/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

 

 

57. 

На основу члана члана 41. Статута општине 

Трговиште („Службени гласник Пчињског округа“, 

бр.28/08), Скупштина општине Трговиште на сед-

ници одржаној дана 30.01.2017.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИН-

СКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ 

          

 

                                      Члан 1. 

Драган Анђеловић, дипл.прав.  из Радовнице , 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника Општин-

ске изборне комисије општине Трговиште. 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

01.02.2017.године,број 119-6/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

 

 

58.      

На основу члана члана 41. Статута општине 

Трговиште („Службени гласник Пчињског округа“, 

бр.28/08), Скупштина општине Трговиште на сед-

ници одржаној дана 30.01.2017.године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИН-

СКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ 

        

 

Члан 1. 

Драган Анђеловић, дипл.прав.  из Радовнице 

, ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Општинске изборне 

комисије општине Трговиште. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Врање“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕдана 

31.01.2017.године,број 119-8/2017 

           

ПРЕДСЕДНИК                 

Александар Колић,с.р. 

           

Б О С И Л Е Г Р А Д       
59. 
 На основу члана 32. Закона о ванредним 

ситуацијама ( „Службени гласник Републике 

Србије“ број 111/09, 92/2011, 93/2012, члана 44. став 

1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( „ 

Службени гласник Пчињског округа“ број 129/07 ), 

члана 55. Статута Општине Босилеград ( „Службени  

гласник Пчињског округа„ ) број 16/08, 20/09 ( 

„Службени гласник града Врања“ бр. 45/13 ) и 

Закључка општинског штаба за ванредне ситуације 

број 06-19/2017, од 23.01.2017. године, 

 Председник општине Босилеград доноси; 

 

ОДЛУКУ  

 
I 

О проглашењу ванредне ситуације на целој 

територији општине Босилеград, због елементарних 

непогода-обилних снежних падавина, великих 

наноса снега, ниских температура почев од 

06.01.2017 године. 

Обилне снежне падавине које су пале у 

протеклом периоду, јаког ветра који се створио 

наносе, као и ниских температура могу 

проузроковати штету већих размера на целој 

територији општине, за чије ублажавање или 

отклањање је неопходно употребити посебне мере, 

снаге и средстава. 

 

II 

 Ванредна ситуације ће трајати све док се не 

отклони опасност, односно док постоји потреба 

спровођења мере заштите, спасавања, санирања, 

отклањања последица, због преобилног снега, јаког 

ветра и ниских температура 

 

III 

 Радом субјеката система заштите и 

спасавања и другим снагама које учествују у 

заштити и спасавању, руководи и координира 

Општински штаб за ванредне ситуације. 

 

IV 

 Налаже се органима Општине Босилеград, 

јавним предузећима, установама, чији је оснивач 

општина Босилеград, као и председницима савета 

месних заједница да спроводе наредбе, закључке и 

препоруке Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Босилеград. 

 

V 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у службеном гласнику града Врања. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

23.01.2017. годинеброј: 87-23/2017 

                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

   Владимир Захаријев,с.р. 

 

60. 

 На основу члана 32. став 4.Закона о ванред-

ним ситуацијама ( „Службени гласник Републике 

Србије“ број 111/09, 92/2011, 93/2012) , члана 44. 

став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 

101/2016 - др. закон ) и члана 55. Статута Општине 

Босилеград ( „Службени  гласник Пчињског округа„ 

број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Вра-

ња“ бр. 45/13), Закључка општинског штаба бр.06-

28/2017, од 27.01.2017.год. 

 Председник општине Босилеград доноси; 

 

 

ОДЛУКУ  

 
I 

О укидању ванредне ситуације на целој 

територији општине Босилеград, због делимично 

санираних последица које су настале услед 

елементарних непогода-обилних снежних падавина, 

великих наноса снега, ниских температура почев од 

06.01.2017 године, тиме су испуњени минимални 

услови за укидање ванредне ситуације на целој те-

риторији и процене да ће даље последице из распо-

ложивих ресурса бити отклоњене. 

 

 

II 
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 Одлука ступа на снагу дана 27.01.2017. год у 

24:00 часова, а биће објављена у службеном 

гласнику града Врања. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

27.01.2017. годинеброј: 87-29/2017 

                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

   Владимир Захаријев,с.р. 

 

61. 

 На основу члана 32. Закона о ванредним 

ситуацијама ( „Службени гласник Републике 

Србије“ број 111/09, 92/2011, 93/2012, члана 44. став 

1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( „ 

Службени гласник Пчињског округа“ број 129/07 ), 

члана 55. Статута Општине Босилеград ( „Службени  

гласник Пчињског округа„ ) број 16/08, 20/09 ( 

„Службени гласник града Врања“ бр. 45/13 ) и 

Закључка општинског штаба за ванредне ситуације 

број 06-30/2017, од 30.01.2017. године, 

 Председник општине Босилеград доноси; 

 

ОДЛУКУ  

 

I 

О проглашењу ванредне ситуације на делу 

територије општине Босилеград и то: с. Дукат, с. 

Горња Љубата, с. Мусуљ, с. Горња Лисина, с. Доња 

Лисина, с. Милевци, с. Млекоминци, с. Бранковци, 

с. Зли-Дол, с. Бистар, с. Назарица, с.Доганица, с. 

Доње Тламино, с. Горње Тламино, с.Караманица, с. 

Гложје и др. појединачним махалама, због 

елементарних непогода-обилних снежних падавина, 

великих наноса снега, ниских температура почев од 

06.01.2017 године. 

Обилне снежне падавине које су пале у 

протеклом периоду, јаког ветра који се створио 

наносе, као и ниских температура, могу 

проузроковати штету већих размера на целој 

територији општине, за чије ублажавање или 

отклањање је неопходно употребити посебне мере, 

снаге и средстава. 

 

II 

 Ванредна ситуације ће трајати све док се не 

отклони опасност, односно док постоји потреба 

спровођења мере заштите, спасавања, санирања, 

отклањања последица, због преобилног снега, јаког 

ветра и ниских температура. 

 

III 

 Радом субјеката система заштите и 

спасавања и другим снагама које учествују у 

заштити и спасавању, руководи и координира 

Општински штаб за ванредне ситуације. 

 

IV 

 Налаже се органима Општине Босилеград, 

јавним предузећима, установама, чији је оснивач 

општина Босилеград, као и председницима савета 

месних заједница да спроводе наредбе, закључке и 

препоруке Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Босилеград. 

 

V 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у службеном гласнику града Врања. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

30.01.2017. годинеброј: 87-31/2017 

                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

   Владимир Захаријев,с.р. 

 

Скупштина општине Босилеград  седница 

одржана дана 31.01.2017.године. 

62. 

 На основу члана 20. став 1. тачка 11. а у вези 

члана 24. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 – 

др.закон), члана 68. став 1. Закона о заштити живот-

не средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 

36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 

43/2011 - одлука УС и 14/2016) и члана 37. Статута 

општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског 

округа'', број 16/08 и 20/09), Скупштина општине 

Босилеград, на седници одржаној дана 31.01.   2017. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ЗАПОЧИЊАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ И 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

 ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ОПШТИНE БОСИЛЕГРАД ЗА ПЕРИ-

ОД 2017-2021. 

 

Члан 1.  

 Овом Одлуком започиње се процес израде и 

имплементације Локалног еколошког акционог пла-

на општине Босилеград 2017-2021. (у даљем тексту: 

ЛЕАП) у складу са Националним програмом и сво-

јим интересима и специфичностима. 

  

Члан 2. 

 Сврха израде ЛЕАП-а општине Босилеград 

за период 2017 – 2021. је да се направи анализа 

постојеће ситуације, сагледа визија развоја општине 

Босилеград, изврши процена тренутног стања жи-

вотне средине по областима и одреде приоритетне 

акције путем израде акционог плана. 
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Члан 3. 

 Циљ ЛЕАП-а општине Босилеград за период 

2017 – 2021. је да идентификује, процени и рангира 

проблеме у области животне средине базирано на 

ризицима везаним за људско здравље, еколошки 

систем и укупни квалитет живота, као и усклађива-

ње заштите животне средине са еколошким разво-

јем. 

 

Члан 4. 

Решењем Начелника Општинске управе 

општине Босилеград именоваће се лице испред 

општине које ће координирати израду ЛЕАП-а 

(општински координатор). 

 

Члан 5. 

У сврху израде ЛЕАП-а формираће се радна 

група и друге институције које ће бити ангажоване 

по потреби. 

 

Члан 6. 

Решењем  Начелника Општинске  управе 

општине Босилеград именоваће се чланови радних 

група из члана 5. ове Одлуке 

 

Члан 7. 

 Израда и имплементација ЛЕАП-а спровешће 

се у сарадњи са образовним установама, научним 

установама и институтима, јавним комуналним пре-

дузећима, пословним сектором, удружењима и за-

интересованим грађанима. 

 

Члан 8. 

 Пројекат за израду ЛЕАП-а финансираће се 

из буџета општине Босилеград, наменског подрачу-

на буџетског фонда за заштиту и унапређење жи-

вотне средине и других извора. 

 

Члан 9. 

На начин прописан законом, биће изабрана 

фирма која ће израдити ЛЕАП за подручје општине 

Босилеград. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику града Вра-

ња“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2017. године,број: 06-20/2017 
                             

ПРЕДСЕДНИК,                           

Славчо Владимиров,с.р. 

63. 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и  члана 

45. Закона о локалној самоуправи  („Службени гла-

сник РС“, број 129/07) члана 37. став 1. тачка 12. и 

члана  56. Статута Скупштине општине Босилеград 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 

20/09 и „Службени гласник града Врања“, број 

45/13) Скупштина општине Босилеград, на седници 

одржаној дана 31.01.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  ИЗБОРУ   ОПШТИН-

СКОГ  ВЕЋА    ОПШТИНЕ 

 БОСИЛЕГРАД 

 

 

I 

 У  Решењу о избору Општинског већа 

општине Босилеград („Службени гласник града 

Врања“, број 16/16) у тачка II бришу се речи: „и 

Драган Симеонов“.  

 

II 

 У тачки III после речи: “Славко Глигоров“  

везник „и“ замењује се   запетом.    

 После речи:  „Весна Трајков“ брише се запе-

та и додају речи: „и Драган Симеонов,“ .  

 

III 

 Ово Решење   ступа на снагу даном доноше-

ња, а биће објављено  у   „Службеном гласнику гра-

да Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 

31.01.2017. године,број: 06-20/2017 
                             

ПРЕДСЕДНИК,                           

Славчо Владимиров,с.р. 
 

Општинско веће општине Босилеград, седница 

одржана дана06.12.2016 . године 

64. 

На основу члана 64, 65, 66. и 67. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник Републике 

Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14 и 68/15), чла-

на 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 10/2013 и 

142/2014),  члана 2. Одлуке о општинском већу 

(„Сл. гл. града Врањ“   број 3/14 и  16/15) и члана 60 

Пословника општинског већа   Општинског  веће  

(„Сл. гл. града Врања „ број 19/12 и 20/15) , 

Општинско веће општине Босилеград  на седници 

одржаној 06.12.2016 . године, донело је   

ОДЛУКА 
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 О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 I. ОСНИВАЊЕ ФОНДА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком оснива се Буџетски  Фонд за 

развој пољопривреде општине    Босилеград(у 

дањем тексту:Фонд). 

 

Члан 2. 

 Овом одлуком уређује  се: 

 - сврха Буџетског Фонда; 

 - време за које се Буџетски Фонд оснива; 

 - надлежна управа одговорна за управљање 

Фондом и  

 - извори финансирања Буџетског Фонда. 

 

II.СВРХА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

 

Члан 3. 

 Сврха оснивања Буџетског Фонда за развој 

пољопривреде општине Босилеград је финансирање 

програма, пројеката и других активности у области 

пољопривреде на територији општине Босилеград. 

 Средства Буџетског Фонда користиће се и за 

финансирање локалних акционих планова у складу 

са стратешким документима које доноси општина 

Босилеград. 

 

III. ВРЕМЕ ЗА КОЈЕ СЕ БУЏЕТСКИ ФОНД 

ОСНИВА 

 

Члан 4. 

 Фонд се оснива на неодређено време. 

 

  IV. НАДЛЕЖНА УПРАВА ОДГОВОРНА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКИМ ФОНДОМ 

 

Члан 5. 

Општинска управа и Служба за пољопривре-

ду одговорна је за законито и наменско коришћење 

средстава Фонда. 

Управа за финансирање, изворне приходе 

локалне самоуправе и јавне набавке општине Боси-

леград одговорна је за контролу и управљање сред-

ствима Буџетског Фонда. 

 

V. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И СРЕД-

СТВА ЗА ПОСЛОВАЊЕ БУЏЕТСКИМ ФОН-

ДОМ 

 

 

Члан 6. 

 Средства за рад Фонда обезбеђују се из: 

 - средства обезбеђена у буџету општине Бо-

силеград; 

 - средства из буџета Републике Србије; 

 - средства прикупљена од донација и помоћи 

домаћих и страних физичких и правних лица и 

 - друга средства остварена у складу са зако-

ном. 

 

VI. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА 

  

Члан 7. 

 Средства остварена у буџетском фонду кори-

сте се у складу са усвојеним Програмом коришћења 

средстава буџетског фонда који доноси општинско 

веће за текућу годину. 

 Програме предлаже општинска управа – 

служба за пољопривреду уз сагласност председника 

Општине. 

 

Члан 8. 

Општина Босилеград је дужна да  прибави 

сагласност Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине Републике Србије на предлог про-

грама коришћења средстава Буџетског Фонда. 

 

Члан 9. 

Начелник општинске управе овлашћен је за 

располагање средстава са евиденционог рачуна 

Фонда и одговоран је за његово законито и намен-

ско коришћење. 

 За располагање средствима    са евиденцио-

ног рачуна Фонда  користиће се печат Општинске 

управе са римским бројем XII. 

 

Члан 10. 

 На крају текуће године неискоришћена сред-

ства са рачуна Буџетског Фонда преносе се у наред-

ну годину. 

 

Члан 11. 

 Буџетски Фонд као евиденциони рачун у 

оквиру књиге трезора у оквиру раздела општинске 

управе отвара началник општинске управе општине 

Босилеград. 

 

Члан 12. 

 Стручне административне и друге послове за 

Фонд обавља општинска управа – служба за пољо-

привреду. 

 

 

 

Члан 13. 



Уторак,14.фебруар.2017.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број-2- Страна-101 

 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

дана 06.12.2016 године број. 06-970-1/2016 

                                                                       

    ПРЕДСЕДНИК                                                              

Владимир Захаријев,с.р. 

  

 

В Л А Д И Ч И Н  Х А Н 
65. 

На основу члана 82. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС” број 54/2009, 

73/2010, 101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 

исп.,10/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон 103/2015 

и 99/2016 ), члана 3. и 6. Правилника о заједничким 

критеријумима за организовање и стандардима и 

методолошким упутствима за поступање и 

извештавање интерне ревизије у јавном сектору 

(„Службени гласник РС”, број 99/2011 и 106/2013) и 

члана 65. став 1. тачка 4. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник  

Града Врања“, број 11/2013), Председник општине 

Владичин Хан доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

 Овом Одлуком у оквиру права и дужности 

јединице локалне самоуправе, оснива се и утврђује 

организација, надлежност, и начин рада Интерне 

ревизије општине Владичин Хан. 

 

Члан2. 

 Интерна ревизија обавља послове из свог 

делокруга у складу са Уставом, Законом о 

буџетском систему, Правилником о заједничким 

критеријумима за организовање и стандардима и 

методолошким упутствима за поступање и 

извештавање интерне ревизије у јавном сектору, 

међународним стандардима интерне ревизије, 

Статутом општине Владичин Хан и Повељом 

интерне ревизије општине Владичин Хан. 

 

Члан 3. 

 У оквиру Интерне ревизије је забрањено 

оснивање политичких странака и других 

политичких организација или појединих њихових 

административних облика. 

 Запослени у Интерној ревизији дужан је да 

своје послове обавља савесно и непристрасно, при 

чему се не може руководити својим политичким и 

идеолошким убеђењем. 

 

2. ПОЛОЖАЈ И НАЧИН 

ОРГАНИЗОВАЊА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  

 

Члан 4. 

 Интерна ревизија је организационо независна 

од делатности коју ревидира, није део ни једног 

пословног процеса, односно организационог дела 

корисника буџетских средстава општине Владичин 

Хан, а у свом раду је непосредно одговорна 

председнику општине. 

 Функционална независност интерне ревизије 

се обезбеђује самосталним одлучивањем о: подручју 

ревизије на основу процене ризика, начину 

обављања ревизије и извештавању о обављеној 

ревизији. 

 Интерни ревизор је директно одговоран 

председнику. 

 

3. ОДГОВОРНОСТ 

 

Члан 5. 

 Председник општине је одговоран за 

успостављање и обезбеђење услова за адекватно 

функционисање интерне ревизије. 

 Председник општине са интерним ревизором 

потписује Повељу интерне ревизије општине 

Владичин Хан. 

 Повељом интерне ревизије општине 

Владичин Хан наводе се: циљ, овлашћења и 

одговорности интерне ревизије; статус интерне 

ревизије у оквиру општине Владичин Хан; начин 

приступа интерних ревизора евиденцији, 

запосленима и имовини неопходној за обављање 

задатака ревизије; обим - делокруг рада интерне 

ревизије. 

 

Члан 6. 

 Председник општине Владичин Хан је 

одговоран за законито коришћење средстава за 

плате и накнаде запосленог интерног ревизора, 

материјалне трошкове, набавку и одржавање опреме 

и средстава потребних за извршење обавеза. 

 

Члан 7. 

 Интерни ревизор је одговоран за активности 

интерне ревизије укључујући и: 

- припрему и подношење на одобрење 

председнику нацрт Повеље интерне ревизије, 

стратешки и годишњи плана интерне ревизије, 

- организовање, координацију и спровођење 
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радних задатака, 

- одобравање плана обављања појединачних 

ревизија, 

- надгледање спровођења годишњег плана 

интерне ревизије и примену методологије интерне 

ревизије у јавном сектору , 

- припрему и подношење на одобрење 

председнику општине плана за професионалну 

обуку и професионални развој интерног ревизора у 

оквиру Годишњег плана ревизије, 

- процену система за финансијско управљање 

и контролних система. 

 

Члан 8. 

 Извешгај о свом раду, интерни ревизор 

доставља председнику општине Владичин Хан 

најмање једном годишње. 

 Поред годишњег извештаја доставља и: 

- извештај о резултатима сваке појединачне 

ревизије и свим важним налазима, датим 

препорукама и предузетим радњама за побољшање 

пословања субјекта ревизије. 

- периодичне извештаје о напретку у 

спровођењу годишњих планова интерне ревизије, 

- извештаЈе о свим случаЈевима у коЈима 

je интерни ревизор наишао на ограничења. 

 Интерне ревизор обавезан је да: 

- сарађује и координира рад са екстерном 

ревизијом, 

- присуствује свим седницама Општинског 

већа. 

 

4.ОДНОС ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ПРЕМА 

СУБЈЕКТИМА РЕВИЗИЈЕ 

 

Члан 9. 

 Субјекти ревизије су корисници буџетских 

средстава општине Владичин Хан, унутрашње 

организационе јединице корисника буџетских 

средстава општине Владичин Хан, програми, 

активности или функције која су предмет интерне 

ревизије, а у надлежности су корисника буџетских 

средстава општине Владичин Хан. 

 Интерни ревизор има право на неограничен 

приступ руководиоцима, запосленима и средствима 

субјекта ревизије који су у вези са спровођењем 

ревизије. 

 Интерни ревизор има право приступа свим 

информацијама, укључујући и поверљиве, 

поштујући њихов одобрени ниво поверљивости, као 

и приступ свим расположивим документима и 

евиденцијама у субјекту ревизије потребним за 

спровођење ревизије. 

 Интерни ревизор има право да захтева од 

одговорних лица у субјекту ревизије све неопходне 

податке, прегледе, мишљења, документе или неку 

другу информацију у вези ревизије. 

 

5. ПОСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

Интерни ревизор 

 

Члан 10. 

 Број пзвршилаца: 1 

ОПИС ПОСЛОВА: Обавља најсложеније послове 

ревизије. Руководи ревизијама система, ревизијама 

усаглашености, финансијским ревизиама, 

ревизијама информационих технологија и 

ревизијама успешности или комбинације наведених 

типова ревизија; пружа савете руководству и 

запосленима; Руководи идентификовањем и 

проценом ризичних области и учествује у изради 

Нацрта Стратешког и припрема Годишњи план 

ревизије. Доноси и одобрава План ревизије за сваку 

појединачну ревизију. Руководи идентификовањем 

и проценом ризичних области корисника јавних 

средстава. Саопштава резултате обављених ревизија 

и консултантских ангажмана руководиоцу 

корисника јавних средстава, путем писаних или 

усмених извештаја.Развија и одржава добре односа 

са руководиоцима и запосленима путем 

индивидуалних контаката и групних састанака. 

Врши стални професионални развој, укључујући 

интерну и екс герну обуку и размену искустава. 

Заступа интерну ревизију на састанцима 

руководства и пред другим организацијама. 

Спроводи ревизорске процедуре, укључујући 

идентификовање и дефинисање предмета ревизије, 

развијање критеријума, преглед и анализа доказа, и 

документовање процеса и процедура субјекта 

ревизије. Обавља разговоре, прегледа 

документацију, сачињава сажетке и израђује радне 

папире. Идентификује. обрађује и документује 

ревизорске налазе и препоруке користећи независну 

процену области коју је ревидирао.Одржава 

организационе и професионалне етичке стандарде. 

Сачињава периодичне и годишње извештаје за 

послове које реализује у извештајном периоду, 

обавља и друге послове у складу са прописима и 

друге послове из домена ревизије које му додели 

руководилац корисника јавних средстава. 

Самосталан је и креативан у раду, са способношћу 

самосталног процењивања и одлучивања. 

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

-  Високо образовање на студијама другог степена 

из области економских наука (дипломске 

академске студије – мастер, специјалистичке 
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академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године (VII степен – 

дипл.економиста), положен државни стручни 

испит. 

- Општи услови неопходни за радно место у 

складу са актима Општине Владичин Хан. 

-    Да испуњава услове за стицање звања овлашћени   

интерни ревизор у јавном  сектору. 

-  Да има најмање три године искуства на пословима 

ревизије, интерне контроле,     финансијске 

контроле или рачуноводствено-финансијским 

пословима. 

 

Потребна знања, вештине и способности: 

• Добро теоретско знање и вештина у примени 

принципа и праксе интерне ревизије и 

рачуноводства као и принципа и праксе 

руковођења. 

• Добро познавање Стандарда за професионалну 

праксу интерне ревизије, и Етичког кодекса. 

• Познавање терминологије, концепта и праксе 

информационих система за управљање. 

• Добро познавање политика, процедура и 

прописа из области коју покрива. 

• Вештине у прикупљању и анализи сложених 

података, процени информација и система и 

допошења логичних закључака. 

• Вештину за планирање и управљање 

ревизорским пројектима, као и сталоженост при 

суочавању са кратким роковима. 

• Вештину преговарања и решавања проблема 

• Поседовање знања за вршење контроле 

квалитета ревизорског рада. 

• Добро познавање употребе рачунара и програма 

за обраду текста и табела, као и осталих 

пословних софтвера за електронску 

комуникацију (e-mail), израду извештаја, 

бележака, сажетака и анализа. 

• Добро писано и вербално комуницирање и 

поседовање вештине излагања налаза и 

препорука. 

• Способност успостављања и одржавања 

складних радних односа и рада 

упрофесионалном тиму. 

 

6. ПРАВНИ АКТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

Члан 11. 

 Интернп ревизор доноси правне акте на 

основу закона и других прописа. 

 Правним актом интерне ревизије не могу се 

за субјекте ревизије утврђивати права и обавезе које 

нису засноване на закону. 

 

7. РАДНИ ОДНОС И ПОЛОЖАЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ 

 

Члан 12. 

 У погледу права, обавеза и оговорности 

запосленог лица у Интерној ревизији, примењују се 

одредбе закона и подзаконских аката који се односе 

на запослене у локалној самоуправи, као и 

Стратегији развоја интерне финансијске контроле у 

јавном сектору у Републици Србији коју је донела 

Влада Републике Србије („Службени гласник РС' 

број 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08). 

 Звања запослених, законски услови за 

њихово стицање, коефицијент за утврђивање плана, 

као и распоређивање запослених утврђују се 

посебним актом. 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

Члан 13. 

 Средства за финансирање послова Интерне 

ревизије обезбеђују се у буцету општине Владичин 

Хан са позиција раздела - председник општине. 

 Налоге и друге акте за исплату и коришћење 

средстава из става 1. овог члана потписује 

председник или лице које он овласти. 

 

9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања" 

Дана13.02.2017. године,број:013-12/2017-01 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Горан Младеновић,с.р. 

 

 Ј.П.''Нови дом'' Врање 

66. 

 На основу 241. и 247., а у вези са чланом 1. 

став 2. Закона о раду (''Службени гласник РС'', 

бр.24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чл.106. Посе-

бног колективног уговора за јавна предузећа у ко-

муналној делатности на територији Републике 

Србије (''Сл.гласник РС'' бр.27/15), чл.4. Посебног 

колективног уговора за јавна предузећа у комунал-

ној делатности Града Врања (''Сл.гласник Града 

Врања бр.____) и чл.104. Колективног уговора код 

послодавца (Бр.2380 од 26.07.2016.) Оснивач (Гра-

доначелник Града Врања), Ј.П.''Нови дом'' Врање, 

(в.д. директор) и синдикати у Ј.П. ''Нови дом'' Врање 

(ИСС и ОССС) дана 27.01.2017  год. закључују:  
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КОЛЕКТИВНИ  

УГОВОР О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА КО-

ЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА 

БР.2380 ОД 26.07.2016.Г. 

 

 

Члан 1. 

 Члан 35. Колективног уговора код послодав-

ца бр.2380 од 26.07.2016.год. мења се и гласи: 

 Табеларни преглед коефицијената је саставни 

део Колективног уговора код послодавца и правни 

основ за утврђивање основне зараде запосленог 

уговором о раду. 

 Вредност коефицијента послова свих радних 

места у предузећу кретаће се у распону од 1 до 5, 

између најнижих и највиших коефицијената

 

 

ТАБЕЛА КОЕФИЦИЈЕНАТА У Ј.П. „НОВИ ДОМ“ ВРАЊЕ 

Група послова Назив радног места Коефицијент 

III Кв.бравар 2,10 

III Кв.зидар-тесар 2,10 

III Вкв.зидар-тесар 2,20 

III Сервисер централног грејања 2,10 

III Руковаоц централног грејања II 2,10 

III Руковаоц централног грејања I 2,15 

IV Вкв.водоинсталатер 2,20 

III Сменовођа котларнице 2,20 

III Евидентичар 2,20 

III Главни сервисер 2,20 

IV Магационер 2,25 

IV Благај.матер.књиговођа 2,30 

IV Инкасант-књиговођа 2,30 

IV Инкасант 2.30 

IV Секретарица 2,30 

IV Референт за опште послове 2.35 

IV Ликвидатор- Контиста 2,35 

IV Референт набавке 2,35 

VI Референт за понуде и надзор 3.00 

VI Референт за понуде и развој 3.00 

VI,VII Референт развоја 3.20 

VI Шеф службе одржавања и извођења радова 3,20 

VI,VII Референт наплате 3.20 

VII Шеф грејања 3,30 

VI,VII Референт за правне послове 3,20 

VII Руководилац финансијско-комерцијалног сектора 4,10 

VII Руководилац општег сектора 4,10 

VII Руководилац техничког сектора 4,10 

VII Руководилац сектора развоја 4.10 

VII Извршни директор  4,50 

VII Директор 6 

 

 

 

Члан 2. 

 Остале одредбе Колективног уговора код 

послодавца бр.2380 од 26.07.2016год. остају непро-

мењене. 

 

Члан 3. 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних 

примерака, од којих свакој уговорној страни припа-

дају по 2 (два) примерка.  

 Овај уговор сматра се закљученим када га 

потпишу овлашћени представници уговорних стра-

на, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у ''Службеном гласнику града Врања''. 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

Одбор Самосталног Синдиката Србије                                                    

                   ЈП''Нови дом'' Врање,                                                                           

  Славољуб Петровић,с.р.                                                          

              

в.д. директор ЈП''Нови дом'' Врање, 

                    Слободан Игњатовић,с.р. 

 

Индустријски синдикат Србије                                                                     

Ј.П.''Нови дом'' Врање,                                                              

            Милорад Станојковић,с.р.                                                             

 

Град Врање 

Градоначелник града Врања, 

др. Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

ИСПРАВКА 

 

 У „Службеном гласнику града Врања“ број 

44 од 20.12.2016.године, поткрала се техничка гре-

шка па се даје исправка. 

 

ИСПРАВКА 

 

 У Одлуци о правима у области социјалне 

заштите и социјалне сигурности грађана које се фи-

нансирају из буџета општине Трговиште на страни 

3271 у члану 8. пише 

 

Члан 8. 

               Једнократну новчану помоћ у изузетно 

хитним случајевима могу одобрити: Председник 

Општине, Председник Скупштине општине и 

директор ЦСР највише у висини које је прописана у 

члану 4. Става 2. ове одлуке. Рок за исплату 

једнократне новчане социјалне помоћи несме бити 

дужи од 3 дана, сходно могућностима исплата 

једнократне новчане социјалне помоћи може се 

извршити са подрачуна Центра за социјални рад или 

директно са позиција за социјална давања буџета 

општина Трговиште а треба 

 

Члан 8. 

 Рок за исплату једнократне новчане соци-

јалне помоћи несме бити дужи од 3 дана, сходно 

могућностима исплата једнократне новчане со-

цијалне помоћи може се извришити са подрачуна 

Центра за социјални рад 

 

 

 Скупштина општина Трговиште 

 

 

Неважећи документи: 

- Цветковић С. Милош, Владичин Хан, неважећа 

лиценца бр. 353 Н 87115, Регионална канцеларија 

Врање, 

- Стаменковић Живко, Врање, неважећи чекови број 

0000115922155 издат 31.01.2013. године, 

0000115924706, 0000115924714, 0000115924722, 

0000115924730 издати 19.02.2013. године, Банка 

Интеса АД Београд, 

- Маринковић Света, с. Доње Жабско, неважећи чек 

број 0000111700290 издат 15.10.2012. године, Банка 

Интеса АД Београд. 
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Главни и одговорни уредник: Марко Тричковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник  Владица Митић 

Уређује: Одељање за послове Скупштине града 

Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742341843-24 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ 

Врање 



Уторак,14.фебруар.2017.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број-2- Страна-109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


