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В Р А Њ Е
140. 

На  основу члана 32    Статута града Врања 

(Службени глсник града Врања бр3/2017-

пречишћен текст.) Скупштина Града Врања на 

седници одржаној 04.04.2017.године, донела је : 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕУЗИМАЊУ ПРАВА И ОБААВЕЗА  

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „СКИЈАЛИШТЕ 

БЕСНА КОБИЛА“ ВРАЊЕ  

 

Члан 1 

  Утврђује се да је 1. децембра 2016. године 

Јавном предузећу „Скијалиште Бесна Кобила“ 

престало својство   индиректног корисника 

буџетских средстава у складу са Законом о 

изменама и допунама Закокна о буџетском  систему 

(Службени гласник Републике Србије бр: 103/2015). 

 

Члан 2 

 Град Врање  прузима права и обавезе Јавног 

предузаћа „Скијалиште Бесна Кобила“, која су  

настала у току пословања предузећа до 30.11.2016. 

године. 

   

Члан 3 

 Преузете, а неизмирене обавезе  из члана 1 

ове Одлуке   извршаваће се са одговарајућих 

апропријација планираних Одлуком о буџету  града 

Врања за 2017. годину. 

Члан 4 

Одлука ступа на снагу  наредног дана  од 

дана објављивања у Службеном гласнику града 

Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана   04.04.2017. 

године,број: 02-40/2017-10. 

                                                                           

ПРЕДСЕДНИК,                                                                         

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

141.  

 На основу чл. 50. Закона о здравственој заш-

тити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09-

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 

93/14, 96/15 и 106/15), члана 5. Уредбе о плану мре-

жа здравствених установа („Службени гласник РС“, 

број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 

37/12 и 8/14), чл. 20. ст. 1. тач. 16) Закона о локалној 

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

93/14-др.закон) и чл. 14. ст. 1. тач. 15. Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст), Скупштина града Врања, на сед-

ници одржаној  04.04.2017.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ АПОТЕКЕ ВРАЊЕ И 

ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД 

АПОТЕКАРСКОМ УСТАНОВОМ ВРАЊЕ 

Члан 1 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 7 
В Р А Њ Е 

Среда,05.април.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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 Одлука о оснивању Апотеке Врање и преу-

зимању оснивачких права над Апотекарском уста-

новом Врање („Службени гласник Пчињског окру-

га“,број 22/06, 12/09, 26/09-пречишћен текст и 

28(15), мења се у називу и гласи:  

 „Одлука о оснивању Здравствене установе 

Апотека Врање и преузимању оснивачких права над 

Апотекарском установом Врање“. 

 

Члан 2. 

 У чл. 2. и чл. 4. ст. 1, испред речи: „Апотека 

Врање“ додају се речи: „Здравствена установа“. 

 

Члан 3 

 Иза чл. 7, додаје се нови члан 7а, који гласи: 

 

„Члан 7а 

Апотека стиче средства за рад из следећих 

извора: 

- организације здравственог осигурања; 

- буџета Републике Србије; 

- буџета Оснивача; 

- продаје услуга и производа који су у не-

посредној вези са делатношћу Апотеке; 

- обављања научно истраживачке и обра-

зовне делатности; 

- издавања у закуп слободног капацитета; 

- легата, поклона и завештања; 

- других извора у складу са законом“. 

 

Члан 4 

 У чл. 8,  ст. 2, мења се и гласи: 

 „Средства Апотеке Врање су у јавној својини 

града Врања“. 

 У истом чл, иза ст. 2, додаје се нови став, 

који гласи: 

„Апотека  има право коришћења над сред-

ствима у јавној својини Оснивача, са овлашћењима 

која проистичу по основу права коришћења сред-

става у јавној својини, у складу са законом којим се 

уређује јавна својина и другим пратећим прописи-

ма“. 

 

Члан 5 

 Члан 10. мења се и гласи: 

„Органи Апотеке јесу: 

- Директор; 

- Управни одбор; и 

- Надзорни одбор. 

Органе Апотеке именује и разрешава Скуп-

штина Града. 

Органи Апотеке, по истеку мандата, настав-

љају да обављају послове у складу са законом и 

Статутом Апотеке, до дана именовања нових орга-

на“. 

 

Члан 6 

 Иза чл. 10, додаје се нови чл. 10а, који гласи: 

„члан 10а 

Директор Апотеке: 

- представља и заступа Апотеку у складу са 

законом; 

- организује и руководи процесом рада и 

пословања Апотеке; 

- стара се о законитости рада и одговоран 

је за законитост рада Апотеке; 

- предлаже основе пословне политике, 

план и програм рада Апотеке и предузима 

мере за њихово спровођење; 

- доноси акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места; 

- подноси Управном одбору писане троме-

сечне и шестомесечне извештаје о посло-

вању Апотеке; 

- присуствује седницама и учествује у раду 

Управног одбора, без права одлучивања; 

- извршава одлуке Управног и Надзорног 

одбора; 

- обавља и друге послове утврђене Законом 

и Статутом Апотеке. 

За свој рад и рад Апотеке директор је одго-

воран Управном одбору и Оснивачу. 

Апотека може имати заменика директора, ко-

ји се именује и разрешава под условима, на начин и 

по поступку који је пописан за именовање и разре-

шење директора Апотеке.“ 

 

Члан 7 

 У чл. 11, иза ст. 1, додаје се нови став, који 

гласи: 

 „Управни одбор Апотеке дужан је да у року 

од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса извр-

ши избор кандидата и предлог достави Оснивачу. 

 Постојећи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 

4. 

 

Члан 8 

 Иза чл. 11, додаје се два нова члана, која гла-

си: 

 

„Члан 11а  

 За директора Апотеке може бити именовано 

лице: 

1) које има високу школску спрему здрав-

стве струке или високу школску спрему 

друге струке са завршеном едукацијом из 

области здравственог менаџмента; 
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2) које има најмање пет година радног стажа 

у области здравствене заштите; 

3) које испуњава и друге услове предвиђене 

Статутом Апотеке. 

 

Члан 11б 

 Ако Управни одбор не изврши избор канди-

дата за директора Апотеке, односно ако Оснивач  не 

именује директора Апотеке, у складу са одредбама 

закона и ове Одлуке, Оснивач ће именовати вршио-

ца дужности директора на период од шест месеци. 

 Услови за избор, права, обавезе и одговорно-

сти директора Апотеке односе се и на вршиоца 

дужности директора Апотеке“. 

 

Члан 9 

 Чл. 12. мења се и гласи: 

 „Дужност директора Апотеке престаје исте-

ком мандата и разрешењем. 

 Скупштина ће разрешити директора пре 

истека мандата: 

- на лични захтев (подношењем оставке), 

- ако обавља функцију супротно одредбама 

закона, ове Одлуке и Статута Апотеке; 

- ако нестручним, неправилним и несаве-

сним радом проузрокује већу штету Апо-

теци, или несавесно извршава обавезе 

због чега су настале или могле настати 

веће сметње у раду Апотеке; 

- ако је налогом Здравствене инспекције 

установљена повреда прописа и општих 

аката Апотеке, или неправилност рада 

директора Апотеке; 

- ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини недостој-

ним за обављање те функције, односно 

ако је правоснажном судском одлуком 

осуђен за кривично дело које га чини не-

достојним за обављање функције дирек-

тора Апотеке; 

- у другим случајевима, у складу са зако-

ном и Статутом Апотеке“. 

 

Члан 10 

 Чл. 13. мења се и гласи: 

 „Управни одбор Апотеке: 

- доноси Статут Апотеке уз сагласност 

Оснивача; 

- доноси друге опште акте Апотеке у скла-

ду са законом; 

- одлучује о пословању Апотеке; 

- доноси програм рада и развоја Апотеке; 

- доноси финансијски план и годишњи 

обрачун Апотеке у складу са законом; 

- усваја годишњи извештај о раду и посло-

вању Апотеке; 

- одлучује о коришћењу средстава Апотеке 

у складу са законом; 

- расписује јавни конкурс и спроводи 

поступак избора кандидата за директора и 

заменика директора Апотеке; 

- врши и друге послове, у складу са Зако-

ном и Статутом Апотеке“. 

 

 

Члан 11 

 У чл. 14, иза става 3, додаје се  нови став, 

који гласи: 

 „Скупштина ће разрешити, пре истека ман-

дата, поједине чланове или Управни одбор Апотеке, 

на лични захтев члана, као и ако: 

- Управни одбор доноси незаконите одлу-

ке, или не доноси одлуке које је на основу 

Закона, ове одлуке и Статута Апотеке 

дужан да доноси; 

- члан Управног одбора неоправданим 

одсуствовањима или несавесним радом 

онемогућава рад Управног одбора; 

- овлашћени предлагач покрене иницијати-

ву за разрешење члана Управног одбора 

због престанка основа по коме је имено-

ван за члана Управног одбора; 

- наступе други случајеви за разрешење, 

утврђени Статутом Апотеке“. 

 

Члан 12 

 Иза чл. 14. додаје се нови члан, који гласи: 

 „Надзорни одбор Апотеке врши надзор над 

пословањем Апотеке, прегледава годишње извешта-

је и годишње обрачуне и о резултатима надзора у 

писаној форми обавештава Управни одбор Апотеке, 

Скупштину и извршни орган Оснивача“. 

 

Члан 13 

 У чл. 15, иза ст. 2, додаје се нови став, који 

гласи: 

 „Скупштина ће разрешити, пре истека ман-

дата, поједине чланове или Надзорни одбор Апоте-

ке, под условима утврђеним овом Одлуком и Стату-

том Апотеке за разрешење појединих чланова или 

Управног одбора Апотеке“. 

 

Члан 14 

 У чл. 20, иза ст. 2, додаје се нови став, који 

гласи: 

 „На одредбе Статута Апотеке, у делу којим 

се уређује област здравствене заштите, односно 

специјалности из којих она обавља здравствену де-

латност, унутрашњу организацију и услове за име-
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новање и разрешење директора, претходно се при-

бавља мишљење министарства надлежног за посло-

ве здравства“. 

  

Члан 15. 

 Иза чл. 20б, додаје се нови одељак са новим 

члановима, који гласе: 

 „IX МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

ОСНИВАЧА И ОПШТИНА ЗА ЧИЈУ ТЕРИТО-

РИЈУ СЕ ОСНИВА  АПОТЕКА ВРАЊЕ 

 

Члан 20в. 

 Друштвену бригу за здравље обезбеђују Град 

Врање, на име вршења оснивачких права и Општи-

на за чију територију се оснива Апотека Врање, у 

складу са законом и Уредбом о плану мрежа здрав-

ствених установа. 

 У циљу обезбеђивања друштвене бриге за 

здравље Град Врање и Општине из става 1.овог 

члана: 

1) обезбеђују средстава за изградњу, одржавање и 

опремање објеката Апотеке, односно инвести-

ционо улагање, инвестиционо-текуће одржава-

ње просторија, медицинске и немедицинске 

опреме и превозних средстава, опреме у обла-

сти интегрисаног здравственог информационог 

система; 

2) могу да обезбеде средства за бољу кадровску 

обезбеђеност Апотеке, до норматива, односно 

стандарда прописаних законом којим се уређује 

здравствена заштита и другим пратећим пропи-

сима, за које се, због недостатка финансијских 

средстава у систему обавезног здравственог о-

сигурања, средства не могу обезбедити на осно-

ву уговора закљученог са организацијом за оба-

везно здравствено осигурање, односно због не-

достатка сопствених прихода Апотеке, а до 

стварања услова да се кадровска обезбеђеност 

финансира из средстава обавезног здравственог 

осигурања, односно сопствених прихода Апо-

теке; 

3) могу да обезбеде средства за обезбеђивање и 

спровођење здравствене заштите од интереса за 

грађане, којима се стварају услови за бољу 

доступност и приступачност у коришћењу 

здравствене заштите на својој територији, а који 

су виши од норматива, односно стандарда про-

писаним законом којим се уређује здравствена 

заштита и другим пратећим прописима, у 

погледу простора, опреме, кадрова и медицин-

ских средстава, који се не обезбеђују под усло-

вима прописаним законом којим се уређује оба-

везно здравствено осигурање, укључујући и 

друге неопходне трошкове за рад Апотеке ко-

јим се постиже виши стандард у обезбеђивању 

здравствене заштите; 

4) могу да обезбеде друге услове прописане 

одредбама Закона о здравственој заштити, а ко-

ји се односе на остваривање друштвене бриге за 

здравље  на нивоу града, односно јединица ло-

калне самоуправе из ст. 1.овог члана. 

Ради обезбеђивања друштвене бриге за 

здравље у смислу ст. 2. овог члана, Града Врање у 

вршењу оснивачких права и Општине из ст. 1.овог 

члана, у својим буџетима опредељују средства, у 

складу са годишњим програмима рада Апотеке 

Врање. 

Међусобна права и обавезе, као и услове и 

начин финансирања за обезбеђивање друштвене 

бриге за здравље из става 2.овог члана, уређују се 

уговором Града Врања са Апотеком Врање, као и 

уговорима Града Врања са Општинама за чију тери-

торију се оснива Апотека Врање. 

Уговоре из ст. 4 овог члана, у име Града, 

потписује Градоначелник Врања“. 

 

Члан 16 

 Јединице локалне самоуправе за чију терито-

рију се оснива Апотека Врање,  најкасније у року од 

тридесет дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, 

извршиће измене и допуне одлука о буџету за 

2017.годину, ради опредељења средстава на име 

финансирања потреба за остваривање друштвене 

бриге за здравље на својим територијама и по осно-

ву истих приступити закључивању уговора у смислу 

одредаба ове Одлуке. 

 

Члан 17 

 Чл. 25 брише се. 

 

Члан 18 

 Одељак IX постаје одељак X. 

 

Члан 19 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Пчињског 

округа“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 04.04.2017. 

године, број: 02-39/2017-10. 

 

                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
142. 

 На основу чл. 50. ст. 4. и чл. 66.ст. 4. и  5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

чл. 75.ст. 3. Статута града Врања („Службени 
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гласник града Врања“, број 3/17-пречишћен текст) и 

чл. 32. и чл.  75.ст. 5. Пословника Скупштине града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст), Скупштина града Врања, на 

седници одржаној 04.04.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је др Игору Андонову, др 

стоматологије из Врања, по основу подношења 

писане оставке и избора новог заменика 

градоначелника Врања, престао мандат и функција 

заменика градоначелника Врања. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 04.04.2017. 

године, број: 02-35/17-10. 

                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

143. 

 На основу члана 45. став 1, 3. и 5. и члана 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др.закон), члана 

60. став  5, члана 64. став 4. Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст),  члана 26. став 6. и 7, члана 27. и 

4. и члана 28. став 1. Пословника Скупштине града 

Врања („Службени гласник града Врања“, бро 3/17-

пречишћен текст), Скупштина Града Врања, на 

седници одржаној 04.04.2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ВРАЊА 

 

 

I 

 БИРА СЕ Ненад Антић, дипл.правник из 

Врања, за заменика градоначелника Врања, за ман-

датни период Скупштине Града. 

 

II 

 Заменик градоначелника Врања је члан 

Градског Већа Града Врања по функцији. 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 04.04.2017. 

године, број: 02-36/2017-10. 

                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

 

144. 

 На основу чл. 46.ст. 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), 

чл. 32.ст. 1. тач. 9) и чл. 66.ст. 3. Закона о локалној 

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

83/14-др.закон), чл. 32.ст. 1. Одлуке о усклађивању 

пословања ЈП „Нови дом“ Врање са Законом о 

јавним предузећима („Службени гласник града 

Врања“, број 27/16 и 35&16-исп.) и чл. 32.ст.1.тач. 

10) Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст), Скупштина 

града Врања, на седници одржаној 04. 04. 

2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРАЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ 

ДОМ“ ВРАЊЕ 

 

Члан 1 

РАЗРЕШАВА СЕ Слободан Игњатовић, 

дипл.инж.електротехнике из с. Павловац, функције 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

„Нови дом“ Врање, пре истека времена на које је 

именован. 

 

Члан 2 

 Решење је коначно. 

 

Члан 3 

 Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о именовању в.д.директора Јавног 

предузећа „Нови дом“ Врање, број: 02-141/2016-13 

од 21.07.2016.године („Службени гласник града 

Врања“, број 24/16). 

 

Члан 4 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 04.04.2017. 

године, број: 02-37/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

145. 

 На основу чл. 52 Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), 

чл. 32.ст. 1. тач. 9) и чл. 66.ст. 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 
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83/14-др.закон), чл. 46. Одлуке о усклађивању 

пословања ЈП „Нови дом“ Врање са Законом о 

јавним предузећима („Службени гласник града 

Врања“, број 27/16 и 35&16-исп.) и чл. 32.ст.1.тач. 

10) Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст), Скупштина 

града Врања, на седници одржаној 04. 04. 

2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ 

ДОМ“ ВРАЊЕ 

 

 

Члан 1 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Петровић, 

дипл.економиста из Врања, за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа „Нови дом“ Врање, на 

период од једне године. 

 

Члан 2 

 Решење је коначно. 

 

Члан 3 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 04.04.2017. 

године, број: 02-38/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

 

146. 

На основу чл. 28.ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 72/09, 

13/16 и 30/16-испр.), чл. 32. ст.1. тач. 9)Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

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

чл. 30.ст. 1.тач. 1. и ст. 2. Одлуке о оснивању Јавне 

установе „Школа анимираног филма“ Врање 

(„Службени гласник града Врања“, број 5/11 и 

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

(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст), Скупштина града Врања, на 

седници одржаној 04.04.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ШКОЛА АНИМИРАНОГ 

ФИЛМА“ ВРАЊЕ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о изменама и 

допунама Статута јавне установе „Школа 

анимираног филма“ Врање, који је донео Управни 

одбор Јавне установе „Школа анимираног филма“ 

Врање, број: 23 од 03.02.2017.године. 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 04.04.2017. 

године, број: 02-44/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 

147. 

На основу чл. 28.ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 72/09, 

13/16 и 30/16-испр.), чл. 32. ст.1. тач. 9)Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

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

чл. 13.ст. 1.тач. 1. и ст. 2. Одлуке о оснивању Јавне 

установе –Позориште „Бора Станковић“ у Врању 

(„Службени гласник града Врања“, број 23/11-

пречишћен текст и 35/16) и чл. 32. ст.1. тач. 10) 

Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст), Скупштина 

града Врања, на седници одржаној 

04.04.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ –ПОЗОРИШТЕ „БОРА 

СТАНКОВИЋ“ У  ВРАЊУ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о изменама и 

допунама Статута Јавне установе- Позориште „Бора 

Станковић“ у Врању, који је донео Управни одбор 

Јавне установе – Позориште „Бора Станковић“ у 

Врању, број: 39/1 од 08.02.2017.године, с тим што се 

исти допуњује новом шифром: 8552- уметничко 

образовање. 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 04.04.2017. 

године, број: 02-41/2017-10. 
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ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

148.                         

На основу чл. 28.ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 72/09, 

13/16 и 30/16-испр.), чл. 32. ст.1. тач. 9)Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

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

чл. 4.ст. 1.тач. 1. и ст. 2. Одлуке о оснивању Јавне 

установе – Народни музеј у Врању („Службени 

гласник града Врања“, број 23/11-пречишћен текст  

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

(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст), Скупштина града Врања, на 

седници одржаној 04.04.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – НАРОДНИ МУЗЕЈ У 

ВРАЊУ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о изменама и 

допунама Статута јавне установе- Народни музеј у 

Врању, који је донео Управни одбор Јавне установе- 

Народни музеј у Врању, број: 18 од 

06.02.2017.године. 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА.дана 04.04.2017. 

године, број:02-43/207-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

149.                       

На основу чл. 28.ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 72/09, 

13/16 и 30/16-испр.), чл. 32. ст.1. тач. 9)Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

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

чл. 5. ст. 1.тач. 1. и ст. 2. Одлуке о оснивању Јавне 

установе –Историјски архив „31.јануар“ у Врању 

(„Службени гласник града Врања“, број 23/11-

пречишћен текст и 35/16) и чл. 32. ст.1. тач. 10) 

Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст), Скупштина 

града Врања, на седници одржаној 

04.04.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

„31.ЈАНУАР“ У ВРАЊУ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о изменама и 

допунама Статута Јавне установе- Историјски архив 

„31.јануар“ у Врању, који је донео Управни одбор 

Јавне установе- Историјски архив „31.јануар“ у 

Врању, број: 124  од 06.02.2017.године. 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 04.04.2017. 

године, број:02-45/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

150.                         

На основу 18.ст. 4. Закона о библиотечко-

информационој делатности („Службени гласник 

Републике Србије“, број  52/11), чл. 28.ст. 2. Закона 

о култури („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), чл. 32. ст.1. тач. 

9)Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/14-

др.закон), чл. 4.ст. 1.тач. 1. и ст. 2. Одлуке о 

оснивању Јавне билбиотеке „Бора Станковић“ 

Врање („Службени гласник града Врања“, број 

26/09, 17/14 и 35/16) и чл. 32. ст.1. тач. 10) Статута 

града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број 3/17-пречишћен текст), Скупштина града 

Врања, на седници одржаној 04.04.2017.године, 

донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ 

ВРАЊЕ 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о изменама и 

допунама Статута Јавне библиотеке „Бора 

Станковић“ Врање, који је донео Управни одбор 
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Јавне библиотеке „Бора Станковић“ Врање, број: 65 

од 03.02.2017.године. 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана04.04.2017. 

године, број: 02-42/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

151. 

 На основу чл. 99. и 100. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, број 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), чл. 29. Ст. 1. Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13, 

105/14 и 104/16-др.закон), чл. 2. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредбом 

погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљаља 

писмених понуда (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 24/12, 48/15 и 99/15), чл 13 Одлуке о 

грађевинском земљишту у јавној својини града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

44/16) и чл 20 и 32_Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст), Скупштина града Врања, на 

седници одржаној 04.04.2017.године, донела је 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 

2017.ГОДИНУ 

 

 

I 

 Програм отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини града Врања за 2017.годину (у даљем 

тексту: Програм) садржи текстуални део и прилог 

локација са ознакама локација и бројевима 

катастарских парцела, за које се на основу планске 

документације и условима садржаним у закону, 

пратећим подзаконским актима и Одлуци о 

грађевинском земљишту у јавној својини града 

Врања (у даљем тексту: Одлука) може вршити 

отуђење из јавне својине града Врања. 

 

II 

 Грађевинско земљиште у јавној својини 

града Врања се отуђује из јавне својине, полазећи од 

тржишне вредности непокретности, која се утврђује 

на основу извештаја Пореске управе Министарства 

финансија или вештачењем преко судког вештака. 

Грађевинско земљиште се може отуђити из 

јавне својине  у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда, путем 

јавног оглашавања, у складу са законом, пратећим 

подзаконским актима и Одлуком. 

 

III 

 Грађевинско земљиште се може отуђити из 

јавне својине са парцела на локацијама утврђеним 

овим Програмом и то: 

1. Локација бр. 1(28. грађевинских парцела) - у 

улици Иве Андрића.  

2. Локација бр. 2 (4. грађевинских парцела)- у 

улици Ивана Мештровића. 

3. Локација бр. 3 (26. грађевинских парцела) - у 

улици Будислава Шошкића.  

4. Локацијабр.4 (5. грађевинских парцела)- у 

улициРадојаДакића.  

 

IV 

Ι.Локација бр. 1(28. грађевинских парцела) - у 

улици Иве Андрића.  

 

А. намена – мале густине - изградње двојних 

стамбених објеката, на основу услова предвиђеним 

урбанистичким пројектом. 

На локацији следеће парцеле су предмет овог 

програма: 

1. к.п.бр. 8676/3 КО Врање 1, површине 274 m²; 

2. к.п.бр. 8676/4 КО Врање 1, површине 284 m²; 

3. к.п.бр. 8676/5 КО Врање 1, површине 274 m²; 

4. к.п.бр. 8660/4 КО Врање 1, површине 270 m²;  

5. к.п.бр. 8660/5 КО Врање 1, површине 306 m²; 

6. к.п.бр. 8676/7КО Врање 1, површине 275 m²; 

7. к.п.бр. 8676/9КО Врање 1, површине 289 m²; 

8. к.п.бр. 8676/10 КО Врање 1, површине 307 m²; 

9. к.п.бр. 8660/7 КО Врање 1, површине 291 m²;  

10. к.п.бр. 8660/8 КО Врање 1, површине 289 m²; 

11. к.п.бр. 8660/9 КО Врање 1, површине 318 m².  

12. к.п.бр. 8660/10КО Врање 1, површине 309 m². 

 

Б. намена – мале густине - изградње 

објекатанамењених за становање, на основу услова 

предвиђеним урбанистичким пројектом. 

На локацији следеће парцеле су предмет овог 

програма: 

1. к.п.бр. 8661/1  КО Врање 1, површине554 m²;  

2. к.п.бр. 8660/13КО Врање 1, површине 590 m²; 

3. к.п.бр. 8658/4КО Врање 1, површине 384 m²; 

4. к.п.бр. 8659/2КО Врање 1, површине 340 m²; 

5. к.п.бр. 8658/2КО Врање 1, површине 370 m²; 

6. к.п.бр. 8658/5КО Врање 1, површине 429 m²; 

7. к.п.бр. 8657/1 КО Врање 1, површине 423 m².  
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8. к.п.бр. 8658/6КО Врање 1, површине 365 m². 

9. к.п.бр. 8657/4КО Врање 1, површине 378 m²; 

10. к.п.бр. 8654/1КО Врање 1, површине 428 m²; 

11. к.п.бр. 8653/3 КО Врање 1, површине 414 m²; 

12. к.п.бр. 8651/3КО Врање 1, површине 638 m²; 

13. к.п.бр. 8651/1 КО Врање 1, површине 511 m²; 

14. к.п.бр. 8648/3 КО Врање 1, површине 456 m²; 

15. к.п.бр. 8648/5 КО Врање 1, површине 348 m²; 

16. к.п.бр. 8655/2 КО Врање 1, површине 327 m². 

 

ΙΙ. Локација бр. 2 (4. грађевинских парцела)- у 

улици Ивана Мештровића. 

намена – мале густине - изградње објеката 

намењених за становање на основу услова 

предвиђеним одговарајућим регулационим планом.  

На локацији следеће парцеле су предмет овог 

програма: 

1. к.п.бр. 12016/10КО Врање 1, површине 603 m²,  

2. к.п.бр. 12016/4КО Врање 1, површине 604 m²,  

3. к.п.бр. 12015/13КО Врање 1, површине 430 m²,  

4. к.п.бр. 12015/8КО Врање 1, површине 425 m². 

 

IΙΙ. Локација бр. 3 (26. грађевинских парцела) - 

у улици Будислава Шошкића.  

намена – средње густине - изградње објеката 

намењених за становање, на основу услова 

предвиђеним одговарајућим регулационим планом. 

На локацији следеће парцеле су предмет овог 

програма: 

1. к.п.бр. 12890 КО Врање 1, површине 956 m²; 

2. к.п.бр. 12891 КО Врање 1, површине 590 m²; 

3. к.п.бр. 12892 КО Врање 1, површине 1458 m²; 

4. к.п.бр. 12893 КО Врање 1, површине 1079 m²; 

5. к.п.бр. 12902КО Врање 1, површине 450 m²; 

6. к.п.бр. 12903КО Врање 1, површине 420 m²; 

7. к.п.бр. 12904 КО Врање 1, површине 420 m²; 

8. к.п.бр. 12905 КО Врање 1, површине 420 m²; 

9. к.п.бр. 12906КО Врање 1, површине 420 m²;  

10. к.п.бр. 12907КО Врање 1, површине 495 m²; 

11. к.п.бр. 12909КО Врање 1, површине 713 m².  

12. к.п.бр. 12910 КО Врање 1, површине 608 m²; 

13. к.п.бр. 12911 КО Врање 1, површине 384 m²; 

14. к.п.бр. 12915 КО Врање 1, површине 387 m²; 

15. к.п.бр. 12916 КО Врање 1, површине 392 m²; 

16. к.п.бр. 12920 КО Врање 1, површине 398 m²; 

17. к.п.бр. 12921 КО Врање 1, површине 404 m²; 

18. к.п.бр. 12924 КО Врање 1, површине 370 m²; 

19. к.п.бр. 12925 КО Врање 1, површине 374 m²; 

20. к.п.бр. 12926 КО Врање 1, површине 379 m²; 

21. к.п.бр. 12927 КО Врање 1, површине 382 m²; 

22. к.п.бр. 12912 КО Врање 1, површине 3940 m²; 

23. к.п.бр. 12914 КО Врање 1, површине 395 m²; 

24. к.п.бр. 12917 КО Врање 1, површине 396 m²; 

25. к.п.бр. 12919 КО Врање 1, површине 397 m²; 

26. к.п.бр. 12922 КО Врање 1, површине 398 m². 

 

Ιv.Локацијабр.4 (5. грађевинских парцела)- у 

улициРадојаДакића.  

намена – средње густине – изградње објеката 

намењених за колективно становање, на основу 

услова предвиђеним одговарајућим регулационим 

планом. 

На локацији следећ епарцеле су предмет овог 

програма: 

1. к.п.бр. 11896/1 КОВрање 1,  површине 994 m²; 

2. к.п.бр. 11896/2 КОВрање 1,  површине 1061 m²; 

3. к.п.бр. 11895/4 КОВрање 1,  површине 1162 m²; 

4. к.п.бр. 11895/5 КОВрање 1,  површине 832 m²; 

5. к.п.бр. 11895/6 КОВрање 1,  површине 843 m². 

 

V 

 Програм објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана04.04.2017. 

године, број: 463-49/2017-10. 

                                                                        

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

152.  

 На основу члана 60. став 2. Закона о пољо-

привредном зeмљишту        („Службени гласник 

Републике Србије“, број 62/06 ) и члана 14. тачка 20. 

Статута града Врања Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 

27/12,32/12, 21/13, 25/14 и 6/15), а уз сагласност 

Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине Рапублике Србије  број 320-11-02318/2017-

14 од 24.03.2017. године, Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 04.04.2017. године, донела је 

 

 

       ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ                                                                                         

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПО-

ЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ГРАДА ВРАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

1. Преглед стања укупних површина по-

љопривредног земљишта 

 

     Територија града Врања спада у брдско пла-

нинска подручја Републике Србије са надморском 

висином од 300- 1920 метара и простире се на око 

86.000 хектара, од чега су 32.478 ха шуме и шумско 

земљиште, а површину 44.800 ха чини пољопри-

вредно земљиште.  

Укупна површина пољопривредног земљишта 

у овог града је, распоређена у 110 катастарских 
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општина, са следећом структуром: Обрадиво пољо-

привредно земљиште обухвата  30.725 ха, од чега 

њиве и вртови чине 21.585 ха , виногради 1.120 ха, 

воћњаци 2.170 ха и ливаде 5.850ха, док је  остатак 

од 14.075 ха под пашњацима. . 

 

 

                   

 

У власничкој структури доминирају површине 

приватних газдинстава са учешћем од око 85%, а 

остали део обухвата површине које су различитог 

облика својине. 

Број домаћинстава на територији града Врања 

износи 25.839, број само сеоских домаћинстава је 

7.085, од чега је 6.967 пољопривредних газдинстава, 

која располажу целокупним обрадивим земљиштем. 

Просечна величина ораничних површина погаздин-

ству износи 3,1 ха, а ако се узме у обзир да је та 

површина подељена на већи број ситнијих парцела, 

чија просечна величина износи око 0,3 ха, односно 

3,3 парцеле по хектару обрадиве површине, може се 

сагледати право стање пољопривредне производње  

и могућности њеног даљег развоја. 

Површина пољопривредног земљишта које је у 

државној својини износи 5.941ха, од чега обрадиво 

пољопривредно земљиште у државној својини 

износи око 1.350 ха. У односу на целокупну повр-

шину обрадивог земљишта града од 30.725 ха 

државно обрадиво земљиште чини 4,40%, и предмет 

је издавања у закуп, а на коришћење тренутно дато 

285 ха  

 

2. Стање пољопривредног земљишта Врања 

и облици угрожавања 

На ширем простору су задњих година све при-

сутнији разни облици угрожавања пољопривредног 

земљишта, од физичког загађења до трајног изузи-

мања из пољопривредне производње и превођењем 

у грађевинско.  

- Веће површине у непосредној близини град-

ског језгра израстају у депоније разног отпадног 

материјала, чије чишћење постаје све проблематич-

није.  

- Проблем представља дивља експлоатација 

шљунка и песка из корита водотока и приобалних 

парцела где настаје трајна промена намене пољо-

привредног земљишта и отворена могућност даљег 

спирања и плављења ораничних површина. Овде 

треба истаћи и утицај ерозивних процеса, који су на 

овом подручју јако изражени посебно у брдско- 

планинском рејону.   

- Хемијска загађења, настају најчешће испуш-

тањем отпадних вода  емисијом гасова, као и пре-

комерном употребом хемијских средстава за зашти-

ту биља представљају јако озбиљан вид угрожавања 

земљишта. 

- Спаљивање органских остатака на пољопри-

вредном земљишту и изазивање пожара, који доводе 

до смањења продуктивности пољопривредног зем-

љишта, је у протеклом периоду било доста израже-

но. 

- Миграција становништва из села у град 

допринела је неконтролисаном ширењу градског и 

приградског насеља и до претварања пољопривред-

ног земљишта у грађевинско. 

 

3. Мере заштите пољопривредног земљишта   

- У протеклом периоду је са циљем очувања 

хемијских и биолошких својстава, рађена системат-

ска контрола плодности пољопривредног земљишта 

од прве до пете катастарске класе на имањима ре-

гистрованих газдинстава и дате препоруке за упо-

требу минералних ђубрива.  

 

пашњаци  
11400  

25,5% 

ливаде  
6270  

14% 

воћњаци  
2300  

5% 

виногради  
1130        

2,5% 

обрадиво  
земљиште  

22670  
51% 
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- У 2016. години у сврху испитивања 

плодности земљишта, путем посебних подстицаја 

преко стручних саветодавних служби, ће бити 

ангажована средстава аграрног буџета Републике 

Србије, а резултати испитивања ће се користити код 

правилне примене минералних и органских ђубри-

ва. 

- У циљу заштите пољопривредног земљишта 

од ерозије урађена је посебна Одлука о заштити, 

којом су прописане противерозионе мере. 

- На основу Закона о пољопривредном зем-

љишту, забрањено је коришћења пољопривредног 

земљишта од прве до пете катастарске класе у не-

пољопривредне сврхе, осим у посебним случајевима 

уз плаћање накнаде за промену намене. По том 

основу је градска управа града Врања у 2016. годи-

ни извршила промену намене пољопривредног зем-

љишта на површини од 18.871м2 уз накнаду од 

2.264.520,00 динара, од чега је 40% средстава при-

ход градског буџета. 

- Законом о пољопривредном земљишту је та-

кође одређено да обрадиво пољопривредно зем-

љиште не може да се уситни на парцеле чија је 

површина мања од пола хектара, а пољопривредно 

земљиште уређено комасацијом не може да се усит-

ни на парцеле чија је површина мања од једног хек-

тара. 

- Градска управа је посебном Одлуком пропи-

сала мере за заштиту од пољске штете и мере за 

заштиту од спаљивања органских остатака на по-

љопривредном земљишту. 

- У циљу заштите пољопривредног земљишта 

од поплава посебна пажња ће се посветити и уређе-

њу и чишћењу речних корита на водотоцима другог 

реда.   

 

4. Уређење пољопривредног земљишта  

- Због уситњености и неправилног облика ка-

тастарских парцела, у протеклом периоду је спрове-

дена комасација у селу Вртогош на 420 хектара, а у  

2017. години није планирано уређење пољопри-

вредног земљишта путем комасације.  

- За меру добровољног груписања земљишта, 

ради рационалнијег коришћења, на подручју града 

Врања у досадашњем периоду није било интересо-

вања. 

- На подручју града у катастарској општини 

Златокоп постоји изграђен систем за одводњавање, 

који због слабије пропусне моћи испод регионалног 

пута Врање Златокоп не омогућава сакупљање 

вишка воде, па одређене површине код већих пада-

вина остају поплављене у дужем периоду. Неопход-

но је регулисање овог канала уз сагласност Репу-

бличке дирекције за путеве.  

- У предходном периоду на подручју града су 

изграђена два система за наводњавање пољопри-

вредних површина и то у селу Александровцу је 

1960. године изграђена акумулација за наводњавање 

воћних засада, која више није у функцији, већ је 

уступљена спортским риболовцима на коришћење. 

Други систем је грађен за наводњавање пољопри-

вредних површина у комлексу „Павловац“, са водо-

захватом у Јужној Морави, који никада није био у 

функцији због одређених техничких проблема.  

- Због све израженијих летњих суша неопход-

но је у наредном периоду планирати изградњу мини 

акумулација и нових система за наводњавање уз 

финансијско учешће донатора и Министарства ради 

рационалнијег коришћења воде. 

 

5. Коришћење пољопривредног земљишта 

- Власници, односно корисници пољопривред-

ног земљишта дужни су да обрадиво пољопривред-

но  земљиште редовно обрађују и да примењују ме-

ре прописане законом о пољопривредном земљишту 

и другим прописима. 

- Пољопривредно земљиште у државној своји-

ни на територији града Врања користи се према о-

вом програму и обухваћено је свих 110 катастар-

ских општина са прегледом пољопривредног зем-

љишта у државној својини и биће у електронском 

облику саставни део овог Програма. 

 - Комисија за израду Програма је благовреме-

но расписала оглас за подношење захтева за право 

пречег закупа пољопривредног земљишта у држав-

ној својини. По расписаном огласу није било при-

јављених за коришћење овог права.  

- Пољопривредно земљиште у државној своји-

ни ће се у 2016. години давати у закуп физичким, 

односно правним лицима на период од једне године, 

а у катастарским општинама Горње Жапско и Леп-

чинце на период од три године због поднетих захте-

ва за повраћај имовине верским заједницама.   

- Прегледи парцела пољопривредног земљиш-

та у државној својини, које ће бити предмет издава-

ња у закуп, су урађене и биће доступне на увид уз 

јавни оглас за издавање земљишта у закуп.  

- У табелама које следе дат је преглед и струк-

тура пољопривредног земљишта у државној својини 

по катастарским општинама, културама и класама. 

 

 

 

          табела 1. 

 Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 
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пољопривредно земљиште у ха 

култура 

класа 

I II III IV V VI VII VIII 

њиве 390.0451 1372.2876 2654.2663 2570.7950 2507.7168 3456.2055 4965.1515 4597.0107 

вртови 13.0502 41.8352 37.0764 33.0826 21.7125 14.8942 0.0000 0.0000 

воћњаци 93.3938 265.1706 559.9271 672.1870 609.0149 99.2887 0.0000 0.0000 

виногради 97.4137 375.2915 335.3358 258.9566 50.2249 8.8048 0.0000 0.0000 

ливаде 106.1103 164.6470 227.6790 336.4886 498.0637 1703.8614 2241.7857 990.0704 

пашњаци 98.8087 144.4797 724.0409 2359.8191 3475.3571 2429.9311 1599.1895 564.5143 

трстици-

мочваре 0.9161 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

УКУПНО 799.7379 2363.7116 4538.3255 6231.3289 7162.0899 7712.9857 8806.1267 6151.5954 

 

Комисија за израду предлога годишњег 

Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у oпштине/града Врања   

за 2017 годину, користила је податке из јавне 

евиденције о непокретности и за наведене податке 

одговара под пуном кривичном, прекршајном и 

материјалном одговорношћу. 

Програм су сачинили следећи чланови 

Комисије: 

Председник Комисије (Александар Јањић) 

Члан 1 (Бранко Николић)                               

Члан 2 (Небојша Поповић)                             

Члан 3 (Лепомир Савић)                                 

Члан 4 (Јелена Пејковић)                             

Члан 5 (Владан Ристић)                                                          

Члан 6 (Мица Стајић)                                      

  Годишњи програм заштите, уређења и ко-

ришћења пољопривредног земљишта града Врања 

за 2017. годину, објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“.   

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 04.04.2017. 

године, број : 320/12/2017 -10 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.

 

Табела 2. 

Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и  културама 

р.бр
. 

КАТАСТАР-
СКА 

ОПШТИНА 

пољопривредно земљиште у ха 

обрадиво пољопривредно земљиште у ха 

пашњаци 

трстиц
и и 

мочвар
е 

остало 
земљиш

те 
укупно 

њиве вртови 
воћњац

и 
виногра

ди 
ливаде укупно 

1 2 3 4 5 
6(1+2+3+4

+5) 
7 8 9 

10(6+7+8+
9) 

1 

АЛЕКСАНДР

ОВАЦ 279.8794 0.9712 21.6411 16.7199 1.6953 320.9069 16.5206 0.0000 7.7433 345.1708 

2 
БАБИНА 
ПОЉАНА 492.0784 0.2701 14.8430 0.0000 297.6728 804.8643 284.9723 0.0000 8.4042 1098.2408 

3 
БАРБАРУШИ
НЦЕ 195.0073 0.9888 17.7641 2.0703 73.0160 288.8465 172.5386 0.0000 6.6928 468.0779 

4 БАРЕЛИЋ 152.5100 0.9361 13.1608 0.0000 79.7823 246.3892 73.7810 0.0000 3.3643 323.5345 

5 БЕЛИ БРЕГ 60.5309 0.5149 10.2826 8.6491 5.3253 85.3028 6.2869 0.0000 1.5331 93.1228 

6 БОЈИН ДЕЛ 146.6858 0.2536 10.9773 8.7264 60.9827 227.6258 70.2916 0.0000 9.2309 307.1483 

7 БРЕСНИЦА 134.2485 0.7288 9.8227 8.1140 11.3291 164.2431 35.9607 0.0000 4.3288 204.5326 

8 БУЈКОВАЦ 373.8072 4.0311 41.3831 18.4615 15.6254 453.3083 110.1304 0.0000 16.8657 580.3044 

9 БУЉЕСОВЦЕ 92.7470 1.1798 6.3548 19.3322 0.0000 119.6138 57.7695 0.0000 2.7473 180.1306 

10 БУНУШЕВАЦ 206.6066 0.2551 25.7983 37.7161 1.6374 272.0135 36.2664 0.0000 7.5993 315.8792 

11 БУШТРАЊЕ 497.4434 2.5590 54.6508 109.8651 1.5956 666.1139 248.7855 0.0000 15.4680 930.3674 

12 ВИШЕВЦЕ 198.5885 0.7717 16.1387 0.0000 74.0444 289.5433 162.1517 0.0000 7.1069 458.8019 



Среда,05.април.2017.године.             "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"            Број-7- Страна-541 

 

 

13 ВЛАСЕ 388.6561 1.1746 69.7203 1.0030 101.9915 562.5455 132.4552 0.0000 8.5775 703.5782 

14 ВРАЊЕ (1.) 420.2007 5.4292 70.8876 108.1731 31.5087 636.1993 51.8902 0.0000 52.5306 740.6201 

15 ВРАЊЕ (2.) 317.8332 0.9947 42.7220 87.0357 26.4646 475.0502 193.1462 0.0000 28.2445 696.4409 

16 
ВРАЊСКА 
БАЊА 219.9472 5.5834 35.1804 24.3464 18.2285 303.2859 67.2122 0.3217 40.4957 411.3155 

17 
ГОЛЕМО 
СЕЛО 727.6958 0.6699 

130.370
9 1.0976 211.6606 1071.4948 246.2515 0.0000 23.7409 1341.4872 

18 
ГОРЊА 
ОТУЉА 20.5307 0.9149 6.0338 0.8228 0.0000 28.3022 120.1604 0.0000 1.7931 150.2557 

19 
ГОРЊЕ 
ЖАПСКО 149.0079 0.8233 7.1077 14.3417 0.5264 171.8070 93.9762 0.0000 3.3997 269.1829 

20 
ГОРЊЕ 
ПУНУШЕВЦЕ 141.1882 0.6534 4.9140 0.0000 49.2733 196.0289 142.1750 0.0000 3.7383 341.9422 

21 

ГОРЊЕ 

ТРЕБЕШИЊЕ 78.2752 4.5517 9.8040 4.2702 3.0139 99.9150 96.5731 0.0000 4.7194 201.2075 

22 
ГОРЊИ 
ВРТОГОШ 280.2218 10.2100 59.9426 30.4793 8.4381 389.2918 44.9540 0.0000 7.6115 441.8573 

23 
ГОРЊИ 
НЕРАДОВАЦ 220.0274 1.5521 14.7982 10.2675 9.9251 256.5703 5.4797 0.0000 3.8536 265.9036 

24 ГРАДЊА 351.5633 1.6629 68.0238 1.6826 90.4245 513.3571 187.3997 0.0000 11.0818 711.8386 

25 ГУМЕРИШТЕ 171.3305 0.9456 5.4248 7.0056 39.7099 224.4164 103.2318 0.0000 6.1953 333.8435 

26 ДАВИДОВАЦ 184.5280 1.9767 15.4008 12.0960 13.4992 227.5007 13.9257 0.0000 6.8760 248.3024 

27 ДОБРЕЈАНЦЕ 122.0923 0.4719 8.6849 0.1794 31.9112 163.3397 39.0239 0.0000 2.7803 205.1439 

28 
ДОЊА 
ОТУЉА 93.9852 3.1672 6.4421 7.0878 5.4141 116.0964 37.8859 0.0000 2.3475 156.3298 

29 
ДОЊЕ 
ЖАПСКО 330.3726 4.6321 26.5463 24.1814 0.7580 386.4904 31.8121 0.0000 8.4311 426.7336 

30 

ДОЊЕ 

ПУНУШЕВЦЕ 97.0890 0.4698 6.0356 0.0000 16.6988 120.2932 132.8851 0.0000 2.8966 256.0749 

31 
ДОЊЕ 
ТРЕБЕШИЊЕ 446.9224 2.5721 24.9949 29.7774 64.7583 569.0251 58.2390 0.0000 18.8502 646.1143 

32 
ДОЊИ 
ВРТОГОШ 301.2905 0.5474 23.8013 18.2169 1.0753 344.9314 2.0232 0.0000 7.5845 354.5391 

33 

ДОЊИ 

НЕРАДОВАЦ 249.1856 0.2978 16.3306 49.6921 38.8993 354.4054 9.8241 0.0000 12.4338 376.6633 

34 ДРЕНОВАЦ 472.0363 2.7960 15.3476 0.0000 285.2339 775.4138 156.9316 0.0000 9.1982 941.5436 

35 ДУБНИЦА 432.8800 2.2388 39.3516 45.8845 58.9004 579.2553 146.1230 0.0000 12.8079 738.1862 

36 ДУГА ЛУКА 100.9243 0.2071 16.7959 2.2813 26.5426 146.7512 75.5376 0.0000 9.7301 232.0189 

37 ДУЛАН 83.9218 1.0582 11.1981 7.7093 5.5740 109.4614 26.5492 0.0000 6.5411 142.5517 

38 ДУПЕЉЕВО 61.4622 0.4684 12.0499 0.0000 26.6743 100.6548 64.1424 0.0000 4.0135 168.8107 

39 ЗЛАТОКОП 172.5235 3.0311 14.9585 10.8439 40.1044 241.4614 14.4604 0.0000 10.5010 266.4228 

40 ИЗУМНО 158.5229 1.1236 28.2478 4.9674 29.4388 222.3005 99.2164 0.0000 19.9561 341.4730 

41 КАТУН 355.5101 0.2006 23.4491 22.7736 23.3064 425.2398 18.9692 0.0000 6.2258 450.4348 

42 КЛАШЊИЦЕ 98.8474 0.4624 3.6247 3.9469 61.7383 168.6197 77.5629 0.0000 2.8153 248.9979 

43 КЛИСУРИЦА 186.2573 0.0000 41.8793 3.3541 44.4115 275.9022 89.6935 0.0000 9.0403 374.6360 

44 КОПАЊАНЕ 93.3570 0.7337 3.7646 7.9077 0.3261 106.0891 163.3590 0.0000 3.1384 272.5865 

45 КОРБЕВАЦ 330.7572 0.8438 68.7824 9.7383 73.3261 483.4478 75.9570 0.0000 12.6000 572.0048 

46 КОРБУЛ 73.2020 0.2287 8.8150 0.0560 77.7129 160.0146 52.2576 0.0000 2.8177 215.0899 

47 КОЋУРА 482.9200 2.4552 27.7407 0.0000 194.5071 707.6230 370.6965 0.0000 23.7977 1102.1172 

48 КРИВА ФЕЈА 751.2384 0.0000 68.1159 0.0000 745.0656 1564.4199 944.5207 0.0000 17.1859 2526.1265 

49 
КРУШЕВА 
ГЛАВА 189.4659 0.1728 12.2250 0.0219 54.2645 256.1501 111.7211 0.0000 5.3966 373.2678 

50 КУМАРЕВО 151.4610 0.6194 9.6020 6.5101 19.8530 188.0455 45.2810 0.0000 6.8118 240.1383 

51 КУПИНИНЦЕ 140.9846 1.1034 9.0156 5.9011 22.0662 179.0709 12.4868 0.0000 4.4101 195.9678 

52 ЛАЛИНЦЕ 179.8708 1.1092 33.0036 0.0000 142.6001 356.5837 154.9593 0.0000 9.4804 521.0234 

53 ЛЕВА РЕКА 189.7018 1.3874 17.1333 9.3318 26.9733 244.5276 83.9636 0.0000 11.8719 340.3631 

54 ЛЕПЧИНЦЕ 166.6583 1.4517 10.5474 6.8101 1.1651 186.6326 312.2801 0.0000 13.7028 512.6155 

55 ЛИПОВАЦ 114.9314 0.0000 8.8290 1.5172 24.9649 150.2425 57.1924 0.0000 3.8343 211.2692 
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56 ЛУКОВО 271.2884 1.8509 31.3083 17.4069 41.0263 362.8808 221.0062 0.0000 13.4537 597.3407 

57 МЕЧКОВАЦ 88.3885 0.7164 12.1858 18.6614 9.7492 129.7013 32.3682 0.0000 3.5631 165.6326 

58 МИЈАКОВЦЕ 79.3293 0.0856 12.7518 0.0000 38.6616 130.8283 54.9668 0.0000 3.8262 189.6213 

59 МИЈОВЦЕ 71.4595 0.8228 15.7074 0.0000 43.1075 131.0972 72.9574 0.0000 3.0550 207.1096 

60 МИЛАНОВО 338.3272 4.9412 20.9188 19.5364 16.6272 400.3508 33.9597 0.0000 5.8562 440.1667 

61 МИЛИВОЈЦЕ 72.1298 0.0734 6.8682 2.4909 7.2478 88.8101 22.1828 0.0000 2.0758 113.0687 

62 
МОШТАНИЦ
А 353.6919 5.6063 32.6799 28.1868 27.0943 447.2592 123.1556 0.0000 11.9267 582.3415 

63 НАСТАВЦЕ 56.2849 1.9263 4.6906 0.5474 5.9449 69.3941 93.0350 0.0000 5.3001 167.7292 

64 НЕСВРТА 277.7204 0.1674 18.4291 0.0000 168.7914 465.1083 252.3255 0.0000 7.8777 725.3115 

65 
НОВА 
БРЕЗОВИЦА 161.7534 0.5317 16.6336 0.0000 158.0939 337.0126 135.4569 0.0000 5.0388 477.5083 

66 
ОБЛИЧКА 
СЕНА 131.1912 0.7925 6.0975 2.7796 22.9439 163.8047 111.2889 0.0000 4.3860 279.4796 

67 
ОШТРА 
ГЛАВА 67.2086 0.1973 7.2559 0.0000 37.4192 112.0810 73.7620 0.0000 3.2442 189.0872 

68 ПАВЛОВАЦ 301.0763 1.3036 13.8708 44.6951 33.4799 394.4257 17.0748 0.0000 5.5599 417.0604 

69 ПАНЕВЉЕ 120.7568 0.0000 19.6888 0.4752 63.3205 204.2413 18.6289 0.0000 8.7211 231.5913 

70 ПРВОНЕК 317.9167 3.2195 11.1629 0.8176 138.1206 471.2373 192.7422 0.0000 26.6101 690.5896 

71 ПРЕВАЛАЦ 55.0298 0.0000 9.6338 0.3372 26.2916 91.2924 19.1278 0.0000 2.1067 112.5269 

72 
ПРЕОБРАЖЕ
ЊЕ 103.6804 2.5481 10.7530 8.1525 3.6431 128.7771 161.1573 0.0000 4.9283 294.8627 

73 РАНУТОВАЦ 123.6618 1.7178 53.2982 14.3484 8.5755 201.6017 44.0149 0.0000 5.0515 250.6681 

74 РАТАЈЕ 1 284.7351 1.5500 22.1317 0.2214 114.2397 422.8779 17.9951 0.5944 11.7563 453.2237 

75 РАТАЈЕ 2 41.9990 0.0000 2.6305 15.7543 0.1053 60.4891 40.9553 0.0000 4.4891 105.9335 

76 РИБИНЦЕ 151.4483 0.0000 11.7473 2.3747 9.4277 174.9980 9.1315 0.0000 4.6304 188.7599 

77 РИСТОВАЦ 259.0390 0.8162 13.2511 1.2136 18.6643 292.9842 6.7546 0.0000 5.5798 305.3186 

78 РОЖДАЦЕ 87.6016 0.7823 15.8474 0.0000 69.2136 173.4449 58.8275 0.0000 2.6271 234.8995 

79 РУСЦЕ 109.4583 0.0000 3.0319 5.6983 0.4232 118.6117 62.7266 0.0000 1.6104 182.9487 

80 СЕБЕВРАЊЕ 178.0287 0.7501 33.5553 7.5453 48.4704 268.3498 128.8117 0.0000 5.6944 402.8559 

81 СИКИРЈЕ 215.9773 0.6891 16.4409 0.1933 95.9810 329.2816 93.2258 0.0000 5.0293 427.5367 

82 СЛИВНИЦА 303.8870 2.6048 22.1095 0.0000 115.8504 444.4517 162.6603 0.0000 11.8208 618.9328 

83 СМИЉЕВИЋ 172.5536 0.4806 17.2202 0.0590 48.2780 238.5914 39.9713 0.0000 2.9372 281.4999 

84 СОДЕРЦЕ 195.1503 0.6778 24.5663 11.4843 4.9518 236.8305 102.5634 0.0000 5.9399 345.3338 

85 СРЕДЊИ ДЕЛ 160.3846 1.1400 21.8435 0.6775 131.7032 315.7488 118.7943 0.0000 5.6175 440.1606 

86 
СРПСКО 
МАРГАНЦЕ 66.4184 0.0439 5.2913 0.4298 6.8348 79.0182 59.3254 0.0000 3.7546 142.0982 

87 СТАНЦЕ 144.3780 0.6318 12.5885 0.4435 46.6625 204.7043 46.9234 0.0000 2.5117 254.1394 

88 
СТАРА 
БРЕЗОВИЦА 223.2197 0.7723 20.1812 0.8550 231.1732 476.2014 120.4954 0.0000 5.6406 602.3374 

89 СТАРИ ГЛОГ 126.3299 0.0000 8.2006 0.0000 134.9662 269.4967 134.6779 0.0000 3.7452 407.9198 

90 СТРЕШАК 274.2225 1.7451 17.0519 0.0000 78.8728 371.8923 260.7941 0.0000 6.2710 638.9574 

91 СТРОПСКО 158.9359 1.4067 21.0912 9.7394 5.3296 196.5028 7.4045 0.0000 3.6483 207.5556 

92 СТРУГАНИЦА 63.2459 0.3201 6.1722 5.9134 5.1488 80.8004 27.1723 0.0000 2.4838 110.4565 

93 СТУДЕНА 149.0075 0.9233 13.1774 0.0000 108.4787 271.5869 69.7935 0.0000 7.3966 348.7770 

94 СУВИ ДОЛ 197.6326 0.0843 9.4519 4.5741 1.2686 213.0115 11.3933 0.0000 6.9668 231.3716 

95 СУРДУЛ 190.5479 0.4403 15.3377 1.7849 47.0011 255.1119 304.3349 0.0000 15.9103 575.3571 

96 ТЕСОВИШТЕ 101.7644 0.8383 5.6873 2.9861 16.9425 128.2186 64.2969 0.0000 3.1029 195.6184 

97 ТИБУЖДЕ 360.3444 22.4491 45.6761 46.3895 26.1200 500.9791 200.6115 0.0000 33.1845 734.7751 

98 ТОПЛАЦ 274.4550 2.8273 29.5359 8.7627 51.3926 366.9735 124.0514 0.0000 14.2039 505.2288 

99 ТРСТЕНА 195.1541 0.2397 34.6350 0.0000 139.2883 369.3171 215.1946 0.0000 6.3626 590.8743 

100 ТУМБА 104.3274 0.8135 15.9809 0.0000 132.4419 253.5637 149.2059 0.0000 6.5236 409.2932 

101 ЋУКОВАЦ 494.1565 3.0340 83.5312 21.7377 35.6249 638.0843 85.8630 0.0000 20.0530 744.0003 
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102 ЋУРКОВИЦА 92.5735 0.7107 4.8189 0.0000 19.6335 117.7366 206.1330 0.0000 7.6016 331.4712 

103 УРМАНИЦА 120.2398 0.0000 12.1010 0.1825 38.3297 170.8530 54.9262 0.0000 3.8736 229.6528 

104 УШЕВЦЕ 221.7910 2.4000 17.0411 0.0000 30.9522 272.1843 46.8212 0.0000 3.7616 322.7671 

105 ЦРНИ ВРХ 255.3251 0.3311 7.3339 0.0000 214.6933 477.6834 321.4665 0.0000 24.7671 823.9170 

106 ЦРНИ ЛУГ 222.4284 1.1955 16.8640 7.6053 1.3061 249.3993 8.3663 0.0000 4.4767 262.2423 

107 ЧЕСТЕЛИН 196.3121 0.0000 8.4620 0.0000 17.1627 221.9368 115.4202 0.0000 3.3151 340.6721 

УКУПНО 2829.4196 35.2795 297.0050 89.4487 770.8888 4022.0416 1896.6916 0.0000 147.1365 6065.8697 

 
 

153. 

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Службени лист 

РС“, бр. 10/2013,142/14,103/15), и члана 32. Статута 

града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 

18/2015).Скупштина града Врања на седници одр-

жаној 04.04. 2017. године, донела је: 

 

 

ПРОГРАМ  

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПОЉОПРИ-

ВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛ-

НОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВРАЊЕ 

 

 

 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИ-

КАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА  

 

1.1. Анализа постојећег стања  

 

1.1.1. Географске и административне 

карактеристике  

 

 Територија града Врања спада у брдско 

планинска подручја Републике Србије са надмор-

ском висином од 300-1920 метара, са умерено-

континенталном климом. Простире се на око 86.000 

хектара, од чега су 32.478 ха шуме и шумско зем-

љиште, а око 44.800 ха чини пољопривредно зем-

љиште. Врањска котлина својим географским по-

ложајем , пружа се у правцу СИ-ЈЗ, укупне дужине 

линије пружања од око 45 км. У односу на дужину 

пружања, ширина пружања котлине је релативно 

мала и креће се од 4 до 10 км. Град Врање се про-

стире на око 860 км2  са укупно 105 насеља од чега 

су два градска, Врање и Врањска Бања и 103 сеоска 

насеља, организованих у 52 Месне заједниице и 21 

месну канцеларију. По попису из 2011. године уку-

пан број становника на територији града Врања је 

83.524. 

Врање се налази на југу Србије, на Коридору Е-10, у 

близини граничних прелаза са Македонијом на 35 

km (Прохор Пчињски) и 48 km (Чукарка), а са Бу-

гарском 74 km (Стрезимировце) и 115 km (Рибар-

це).Удаљеност Врања од главних привредних цен-

тара у земљи и окружењује: од Београда 347 км, 

Ниша 120 км, Приштине 115 км, од међународне 

луке Солун износи 285 км, од међународног аеро-

дрома у Скопљу 90 км (директан приступ преко 

ауто-пута Е-75). Захваљујући одличним транспор-

тним конекцијама, из Врања се лако може присту-

пити тржиштима југоисточне Европе (ЦЕФТА) и 

Европске уније, уз све царинске олакшице које 

Србија има у трговини са овим земљама.  

Врање има дугу традицију у индустријској произ-

водњи, трговини и туризму и представља центар 

Пчињског округа са веома повољном пословном 

климом. Потенцијалним инвеститорима стоји на 

располагању неколико индустријских зона, које су 

регулисане планским документима и опремљене 

инфраструктуром.  

Први писани траг о Врању датира из 1093. године. 

 

1.1.2. Природни услови и животна средина  

  

 Врање се налази у северозападном делу 

врањске котлине у подножју планине Пржара, 

Пљачковице и Крстиловице. Карактеристике 

подручја одређују географски положај и климатски 

услови. Целину подручја чине брдско планински 

реони са већом котлином око Јужне Мораве и ње-

них притока, са надморском висином од 300 у ни-

жим деловима до највише тачке од 1920 метара.  

Ово подручје има умерено континенталну климу са 

све изрженијим степским одликама, које се огледају 

у честим високим температурaма и  сушним перио-

дима у летњим месецима. Подручје карактерише 

низак ниво падавина у току године са просеком 

испод 600 литара, као и веома неповољним распо-

редом, где у летњем и јесењем периоду падне свега 

тридесетак процената укупних падавина. У регији 

поред мораве, по дну котлине и у регији побрђа по 

ивици котлине, пролеће се јавља рано и кратко тра-

је.Због тога су позни мразеви честа појава. Лето је 

топло, суво и дуго. Јесен је такође топла, дуга и 

сунчана али и сува. Зима је у врањској котлини 

краткотрајна и врло блага са незнатним снежним 

покривачем. Са друге стране ободно побрђе и  пла-

нински регион, обилују снежним покривачем. 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_X&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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Хидрографска мрежа на подручју Града припада 

подручју Црноморског слива (Јужна Морава, Вели-

ка Морава, Дунав), изузев реке Коћуре у југоисточ-

ном делу (притоке Пчиње, Вардара – слива Егејског 

мора). 

На подручју Града Врања, Јужна Морава прима 16 

десних и 11 левих притока.Јужна Морава највећа 

река на територији Града протиче средишњим де-

лом у дужини од 26 км и на том путу прима 27 при-

тока (десне и леве). Мада ова велика река само ма-

њим делом (7,5%) од укупне дужине (343 км) тече 

кроз Град Врање, од великог је значаја за овај крај. 

Укупна површина слива Јужне Мораве износи 

15469 км2 (од тога у Граду Врању 813 км2 – 5,25%), 

а средњи протицај реке пред саставом са Западном 

Моравом 115 м3/сек. Због велике искрчености (јака 

ерозија) протицај реке и њених притока је неуједна-

чен што често доноси поплавне пролећне и јесење 

воде.  

 Десне притоке Јужне Мораве на подручју 

Града Врања са дужинама речних токова у метрима 

су: Кршевичка река (82), Коштаничка река (30), 

Црнолушки дол (5,3), Преображањска река (34,7), 

Требешињска река (36), Тибушка река (49,6), Ша-

лин Дол (1), Ћуковачка река (5,4), Топлички поток 

(0,75), Топлачка река (2,75), Бањштица (114,6), Бу-

ковички поток (2,85), Корбевачка река (76,3), Пане-

ваљска река (4,12) и Церкалска долина (0,9).   Леве 

притоке Јужне Мораве на подручју Града Врања су: 

Давидовачка река (25), Павловачка река (24), Нера-

довачка река (18), Бунушевачка река (6,85), Врањ-

ска река (31,6), Рашкин Поток (6,04), Суви Дол 

(2,33), Чивлачки поток (3,5), Ђорински поток (2,36), 

Бреснички поток (6,18), Моштаничка река (30). 

 Климатски и земљишни услови значајно 

утичу на пољопривредну производњу. Стога је, пре 

одређивања структуре и обима биљне и сточарске 

производње, неопходно детаљно сагледати основне 

климатске чиниоце и производне особине 

земљишта. 

 Подручје Општине Врање одликује се уме-

рено континенталном климом са израженим го-

дишњим сезонама, средњом висином падавина   

неправилно распоредјеном у току вегетације. 

Средња годишња температура ваздуха износи 

10,9°Ц, док средње температуре у пролеће износи 

13.5°Ц, у лето 20,4°Ц, у јесен 11,6°Ц и зиму 0,5°Ц. 

Средња вегетациона температура ваздуха износи 

17.5°Ц. Пролећа су умерено топла, појава позних 

пролећних мразева је ретка.Лета врло топла, у поје-

диним годинама апсолутна максимална температура 

ваздуха у јулу и августу прелази границу од 40оЦ. 

Најтоплији месец у години је август са средњом 

месечном температуром ваздуха од 21,6 °Ц, а 

најхладнији јануар са средњом месечном 

температуром ваздуха од -0,3 °Ц. Амплитуда 

колебања екстремних температура ваздуха изниси 

65 оЦ У појединим годинама температуре ваздуха у 

зимским месецима се спуштају испод -25 оЦ. 

Честина јављања веома ниских темпера у зимском 

периоду износи једном у 18 година. Лета су са ма-

њом количином падавина у јулу и августу, у 

септембру се појављује други годисњи максимум 

падавина који доприноси и снижавању температуре 

ваздуха и продужетку вегетације гајених биљака. 

Зиме су умерено хладне са ниским и неуједначеним 

падавинама. У оваквим климатским условима, а 

дејством и осталих чиниоца формиран је различит 

педолошки састав земљишта. Углавном доминира 

неколико типова земљишта од алувијалних у котли-

нама Мораве и притока, преко смоница и гаjњача у 

брдском делу, до смеђих и рудих земљишта на ве-

ћим висинама. Већина ових типова су средње 

тешког механичког састава, а по хемијском саставу 

су углавном слабо кисела до кисела са ниским 

садржајем хумуса, фосфора и калијума. Врањски 

предео је веома богат разноликим самониклим 

биљкама од којих велики значај има лековито и 

шумско биље. 

 Шуме су такође богате и животињским све-

том. На територији града Врања површина шуме у 

државном власништву је 20.885,58 ха, док је повр-

шина под шумом која је у приватном власништву 

18.184,00 ха. Што се тиче власничке структуре oko 

60% припада државној својини док око 40% чине 

шуме које су приватни поседи. Гледано укупна 

шумовитост града Врања је око 45%, што Врање 

сврстава у шумовитије општине у Републици јер је 

укупна површина под шумом у односу на 

целокупну територију Србије око 30%. Пошумља-

вање као и сеча шума одвија се у складу са донеше-

ним програмима, ресорног министарства. 

 

Стање и трендови у руралним подручјима 

 

1.1.3. Демографске карактеристике и трендови  

         

 По попису становништва 2002. године град 

Врање је имао укупно 87.288 становника, од тога,по 

истом попису, број становника који живи на селу 

износио је 26.354. По попису из 2011. године укупан 

број становника на територији града Врања је 

83.524,а број становника који живи на селу је 23.039 

становника што указује на пад од око 3.764 станов-

ника од укупног броја, од тога 3.315 становника је 

мање у сеоском подручју. По попису из 2011.год 

број домаћинстава на територији града Врања изно-

си 25.839, број само сеоских домаћинстава је 7.085, 

од чега је 6.967 пољопривредних газдинстава. 
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 Социо-демографска структура становништва 

у сеоским насељима се драстично променила 

последњих неколико деценија. Наведени процеси су 

посебно изражени у брдско-планинским селима 

удаљеним од градова тако да су она данас готово 

празна, са изразито малим бројем становника и 

старачким домаћинствима. Село је суочено са 

депопулацијом, социјално-економском 

несигурношћу, социјалним проблемима, 

незапосленошћу, сиромаштвом… 

 Сеоска насеља се намећу као значајни 

чиниоци у производњи хране и унапређења 

пољопривреде и руралног развоја иако се сеоско 

становништво поред пољопривреде бави и другим 

делатностима. Из ових разлога је неопходно 

предузети одређене мере за развој пољопривреде 

као стратешке гране развоја. 

 Удео млађе популације се смањује, а 

повећава проценат старијег становништва. Из села 

су мигрирали млађи и образованији чланови, а 

остали старији и мање образовани. Забрињава 

податак о смањењу број домаћинстава која приход 

остварују искључиво од пољопивреде јер би она 

требала бити носиоци развоја пољопривреде и 

руралног развоја.  

У сеоским насељима (укупно 103 насељена места), 

према попису из 2011. године живи 23.039 станов-

ника и то 11.771 мушког и 11.268 женског пола. 

Укупан број становника млађих од 18 година износи 

4.177 (деца и ученици), од тога 2.133 мушке и 2.044 

женске деце. У узрасту од 15 до 59 година број 

мушкараца је већи од броја жена и износи 7.452 док 

су жене 6.309. Од 60-е године старости до 85 и више 

запажа се већи број жена. 

 Укупан број домаћинстава у 103 насељена 

места (села) износи 7.085, од тога са једним чланом 

1.243 домаћинства (што чини18%), са два члана 

1.740 домаћинства (што чини 24%), са три члана 

1.155 домаћинства (што чини16%), са четири члана 

1.253 домаћинства (што чини18%), са пет члана 839 

домаћинства (што чини12%), са шест и више  чла-

нова 855 домаћинства (што чини12%), тако да про-

сечан број чланова по домаћинству износи 3 (три). 

Из напред наведеног се види да самачка и двочлана 

домаћинства чине скоро половину од укупног броја 

домаћинства у сеоским насељима, 2.983 или 42% 

домаћинства.Ради се претежно о старачким дома-

ћинствима а највише их је у брдско планинским 

селима.Јако изражен тренд напуштања села нарочи-

то брдско-планинских и миграција пре свега према 

Београду. 

 

1.1.4. Диверзификација руралне економије  

 

 По попису 2011. године од укупно 34.579 

активног становништа обављају занимање 24.915 

лица, односно 72,05%, док је 9.664 незапослено, 

што чини 27,95%. У образовној структури станов-

ништва старијег од 15 година предњачи број лица са 

средњим образовањем од 32.538 или 46,22%; са 

основним образовањем 17.775 лица или 25,25%; 

непотпуним основним образовањем 6.841 лице или 

9,72%; са вишим образовањем 4.108 или 5,83%; са-

високим образовањем 6.274 лица или 8,91%; без 

школске спреме је 2.689 лица или 3,82% и са непоз-

натим образовањем 173 лица или око 0,25%. 

 Град Врање поседује разноврсне мотиве по-

годне за туризам и рекреацију и велики потенцијал 

за развој туризма  али је и поред тога туризам врло 

слабо развијен. Требало би урадити много тога на 

афирмацији туризма како би предузетници и Град 

почели да инвестирају у изградњу савремених тури-

стичких објеката. 

 

1.1.5. Рурална инфраструктура 

 

 У области просторног развоја саобраћајне, 

хидротехничке, водопривредне, електро-енергетске, 

телекомуникацине и гасоводне инфраструктуре, као 

и других објеката комуналне инфраструктуре 

планске поставке ППО града Врања засноване су на 

решењима Просторног плана Републике Србије и 

важећих стратешких републичких планова. Решења 

ППО града Врања су урађена према расположивој 

техничкој документацији резултат су истраживања. 

 У обзир су узета и планска решења других 

просторних планова суседних и ширих просторних 

целина. 

 Aкумулација „Првонек“ као саставни део 

истоименог водопривредног система је сврстана у 

листу акумулација које су неопходне за развој во-

допривредне инфраструктуре овог дела Републике 

Србије и Пчињског региона. Основнa наменa бране 

и акумулације "Првонек" je снабдевање водом 

становништва и индустрије града Врање, општине 

Бујановац и евентуално општине Прешево, заштита 

од поплава, оплемењавање малих вода у периодима 

неповољних хидролошких услова у сливу, као и 

производња електричне енергије. 

 Максимални капацитет потенцијала 

водоснабдевања износи до 550 l/s, а садашња 

просечна годишња испорука износи 220 l/s.  

Александровачко језеро је вештачка акумулација 

настала изградњом насуте бране висине 10м на А-

лександровачкој реци, са површином од 120 000 м2. 

Првобитна намена је била наводњавање воћњака у 

долини Александровачке реке. Језеро, иако вештач-

ка творевина, налази се у природном амфитеатру, 

окруженом ободним узвишењима која представљају 
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јужни и северни крак вододелнице два водотока, 

Требешињске и Преображањске реке. 

  

Показатењи развоја пољопривреде - стање по-

љопривредних ресурса 

 

1.1.6. Пољопривредно земљиште 

 

 На територији града Врања 44.800 ха чини 

пољопривредно земљиште. Укупна површина по-

љопривредног земљишта у овог града је , распоре-

ђена у 107 катастарских општина, располаже са сле-

дећом структуром: Обрадиво пољопривредно зем-

љиште обухвата  32.370 ха, од чега њиве и вртови 

чине 22.515 ха , виногради 1.130 ха, воћњаци 2.300 

ха и ливаде 6.270 ха, док је  остатак од 11.400 ха под 

пашњацима.  

    

        
 

 

 По подацима из 2012.год(ПП), стање изгледа 

овако: Коришћено пољопривредно земљиште 16.859 

ха; и то: њиве и вртови 8.592 ха; воћњаци 1.152 ха; 

виногради 269 ха; ливаде и пашњаци 6.650 ха; оста-

ло 196 ха; Доминира веома застарела пољопривред-

на механизација, чак преко 30 година старости; 

Присутна велика уситњеност пољопривредних газ-

динстава, са малим парцелама у просеку до 2,5 ха 

по газдинству; Мала покривеност системима за на-

водњавање; Недостатак противградне заштите и 

непокривеност противградним мрежама; Недоста-

так система за одводњавање; Недостатак складиш-

ног простора и сигурних канала продаје; и још мно-

го недостатака. 

 Површина пољопривредног земљишта које је 

у државној својини износи 6.160ха, од чега је на 

коришћење тренутно дато 302 ха.  

 Резултати лабораторијских анализа су 

показали да су земљишта Врања јако хетерогена 

како по физичким тако и по хемијским 

карактеристикама. Поред хетерогености стиче се 

општи  утисак да су земљишта на територији Врање 

коришћена стихијски и без икакве контроле. То нам 

показују резултати хемијских карактеристика 

земљишта из којих се јасно види да је садржај 

хумуса у површинском Ах хоризонту од 1 – 2% што 

указује на неадекватно уношење органских дјубрива 

и максималну експлоатацију земљишта. У 

потповршинском хоризонту (на дубинама испод 25 

цм) садржај хумуса је мањи од 1 %. Обезбедјеност 

приступачним фосфором је јако ниска док су 

испитана земљишта добро обезбедјена 

приступачним калијумом. Активна киселост 

показује да су земљишта града Врање у највећем 

проценту слабо кисела до кисела. 

 Дубина земљишта као и механички састав 

указују на високу потенцијалну плодност која је 

минимално искоришћена на подручју града Врање. 

Подаци о запреминској маси испитиваних 

земљишта, чије су вредности веће од  1,4 г/цм3 

указују на повећану компактност (сабијање) што је 

утицај обраде на неадекватан начин. Наиме, 

примећује се да се обрада врши на малој дубини 

због тешког механичког састава и то сваке године 

на истој дубини што може да утиче стварању ткз. 

плужног ђона, који онемогућује правилан развој 

кореновог система и утиче на ефективну плодност. 

Претходна констатација произилази из резултата 

лабораторијских испитивања који показују нагло 

повећање запреминске масе на 1.6 г/цм3 и то на 

дубинама већим од 15цм.     

  На основу разговора обављених на терену 

сазнали смо да се при подизању вишегодишњих 

засада не врши адекватна припрема земљишта и са 

аспекта обраде и ђубрења. Честа је појава да се 

земљишта не риголују за вишегодишње засаде. 

Такав начин рада негативно утиче на развој 
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25,5% 

ливаде  
6270  

14% 

воћњаци  
2300  
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пољоприврде у овом крају јер изазива одређене 

сумње у потенцијалну плодност земљишта. 

 

1.1.7. Вишегодишњи засади  

 

 Град Врање налази се у области са познатом 

традицијом у воћарско – виноградарској производ-

њи.Узимајући у обзир повољан географски положај 

и климатске услове уз правилну контролу земљиш-

та и правилу примену агротехничких мера развој 

производње воћа и грожђа у овом крају има изузет-

но велики потенцијал. 

 У Граду Врању под воћњацима је 2300 ha. 

Воћарска производња је екстензивна. У новим 

засадима, којих има релативно мало, доминира 

шљивљ - сортa стенлеј. Поред шљива заступљена је 

јабука са мноштвом старих и новијих сорти. Вишња 

је на трећем месту по заступљености у воћарству. 

Засади јагоде су углавном стари и са великом 

проређеношћу жбунова. Присутан је велики број, 

углавном старијих, сорти које се у свету већ 

потискују из експлоатације. У незнатном обиму су 

присутне савремене сорте.  

 Од осталих воћних врста заступљене су: 

дуња са релативно новијим засадима, крушка,  

кајсија и купина, а има и спорадичних стабала 

трешања, углавном у двориштима. Све ове воћне 

врсте гајене су углавном екстензивно, за сопствене 

потребе, а само вишкови у родним годинама ишли 

су на локално тржиште. Једино су вишкови јабуке 

пласирани као сировина у индустрији сокова.  

 Према подацима ПССС Врање у 2016.год, у 

делу производње газдинстава која они контролишу 

и прате, структуру воћних засада чине шљива 

930ха, јабука 195ха, крушка 125ха, вишња 92ха, 

дуња 80ха, бресква 10ха, кајсија 6ха, трешња 4ха; 

јагода 30ха, малина 85ха, купина 3ха; орах 5ха, 

леска 20ха и виногради 1.240ха. 

 Врањски виноградарски подрејон припада 

Нишавско-јужноморавском рејону и обухвата три 

виногорја: Сурдуличко, Вртогошко и Буштрењско. 

Доминирају винске сорте са 98%. Већи удео је 

црних винских сорти у поређењу са белим. Добар је 

потенцијал површина под виноградима у Граду 

Врању, али је скупа производња у старим, проређе-

ним засадима, нерегулисан и несигуран је откуп 

грожђа и неорганизована је производња вина.  

У Врању постоји винарија “Навип“, капацитета 300 

вагона подигнута са циљем да обезбеди откуп 

грожђа од приватних произвођача са доминантном 

сортом Прокупац и грожђа са сопствених површина 

и данас није у функцији. 

 

1.1.8. Сточни фонд    

 

 Обзиром да ЈЛС располаже са 11.400 ха 

пашњака што чини 25,5% пољопривредног зем-

љишта и 6.270 ха ливада, што чини 14% пољопри-

вредног земљишта, као извора производње сточне 

хране ограничења за развој сточарства за сада не 

постоје.  Објекти за смештај стоке су углавном ста-

рије градње,  док су новији већег капацитета. За 

смештај говеда постоји 4.206 објекта, а за смештај 

свиња 4.936  објекта. Наведени капацитет објеката 

је углавном не искоришћен. Изграђено је 38 објека-

та за смештај силаже, док је већи број импровизова-

них објеката. 

 На газдинствима ЈЛС  углавном је заступљен 

традиционални начин сточарске производње. Од 

фармских животиња гаје се говеда, овце, свиње, 

живина, козе и коњи (врсте су наведене према 

заступљености). Сточарска производња бележи 

знатан пад, односно стручњаци процењују да је 

данас у односу на последњу декаду 20. века сведена 

на 60%. У овчарству је забележен пад од 30 – 50%. 

Слично је и у говедарству (смањење од 20 до 30%), 

а индустријска производња у живинарству је 

доживела потпуни крах.  

 Код гајења преживара у равничарским 

селима држање је најчешће стајско, а у брдско-

планинском и планинском подручју заступљено је 

стајско-пашњачко држање. У Граду није 

заступљено интензивно гајење свиња и оно се 

углавном одвија за потребе домаћинстава. 

Биланс сточарске производње показује висок 

несклад између постојећег стања и реалних 

могућности ресурса, па је то полазна основа за 

конципирање адекватне развојне Стратегије која би 

се састојала у повећању свих аспеката 

конкурентности домаћег сточарства. По попису 

пољопривреде 2012. године сточни фонд града 

броји 7.300 говеда од чега је 4.927 крава. Оваца 

трнутно има око 5.027 (2007. год их је било  6.800 

грла –Стратегија за развој пољопривреде Врање), 

свиња 13.649 и коза 4.275.  Према подацима из 

централне базе података у 2014.год било је говеда 

4.500, оваца 5.256, коза 2.829 грла. 

Стање у сточатству, према подацима ПССС Врања 

из 2016.год, је следеће: Број говеда на територији 

града Врања, над којима је спроведен програм мера 

здравствене заштитеу 2014.год је око 4800. Ту спа-

дају све категоријеговеда, од чега око 3000 је муз-

них крава. Уматичено је око 10% од укупног броја. 

Бројно стање животиња обухваћених програмом 

здравствене заштите у 2015. години је следеће: Го-

веда 6.619 грла од чега су 3.600 музних крава а број 

уматичених грла износи свега 500 грла; овце 3.000 

грла а уматичено свега 1.300 комада; козе 2.000 грла 

а уматичено 250 грла.  Забрињава тренд пада откуп-

не цене млека у односу на вредност еура, а и по са-
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дашњој откупној цени нема ко да откупи кравље 

нити козије и овчије млеко. Постоји заинтересова-

ност за проширавање производње али нема сигур-

ног откупа те и производња стагнира. Обори за тов 

бикова су празни, сем пар изузетака; број свиња 

драстично смањем и углавном се чува за своје 

потребе. Услед оваквог стања, као реалан проблем 

се може очекивати недостатак довољних количина 

стајњака као органског ђубрива, а што може бити и 

опасно по биљну пољопривредну производњу. 

 На територији града, према подацима на-

длежне службе која води евиденцију, у периоду 

2013.-2015.године регистровано је 11.380 кошница 

са пчелама. Свој ИД број добило је 327 пчелињака 

односно стајалишта. 

 

1.1.9. Механизација, опрема и објекти  

 

 Пољопривредна газдинства на територији 

града Врања према статистичким подацима поседу-

ју механизацију, која је по броју и застарелости у 

лошем стању. Од 5.602 пољопривредних газдинста-

ва, 4.000 газдинства поседује око 4.235  једноосо-

винских трактора,  док 2.492 газдинства поседује 

3.084 двоосовинских  трактора. Од укупно 122 ком-

бајна на подручју града 117 је старије од десет го-

дина, а добар део је технички неисправан. Објекти 

за смештај стоке су углавном старије градње,  док 

су новији већег капацитета. За смештај говеда 

постоји 4.206 објекта, а за смештај свиња 4.936  

објекта. Наведени капацитет објеката је углавном не 

искоришћен. Изграђено је 38 објеката за смештај 

силаже, док је већи број импровизованих објеката. 

 

1.1.10. Радна снага  

 

 У 103 сеоска насеља ове општине живи 

23.039 становника,  где су 11.771 особе припадници 

мушког, а 11.268 особа женског пола. Пунолетно 

становништво износи 18.862 становника. Број по-

љопривредних домаћинстава на територији град 

Врање износи 6.967. Број запослених чланова газ-

динстава по попису 2012. је 16.663. Пољопривредом 

се бави углавном старије становништво са нижим 

образовањем, док је млађих и образованијих људи 

мање. Носиоци пољопривредних газдинстава су 

углавном старији чланови домаћинства.  Активно 

становништво се бави осим пољопривреде и другим 

делатностима. Нека сеоска насеља имају развијену 

инфраструктуру и добру повезаност са Врањем и 

другим насељима у округу. Сеоска насеља, 

првенствено она која се налазе у брдско-

планинским подручјима и која су удаљенија од 

општине немају развијену саобраћајну и комуналну 

инфраструктуру. Она сеоска насеља која су се 

урбанизовала и где је индустријализација увелико 

узела маха значајни су произвођачи, не само 

пољопривредних већ и  индустријских производа. У 

њима је све већи број мешовитих породичних 

газдинстава  где чланови стичу приходе поред 

пољопривреде и из других делатности. 

 

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава  

 

 Укупан број домаћинстава на територији 

град Врање износи 25.839. Од тога на селу има 

7.085 домаћинстава. Број пољопривредних 

домаћинстава је 6.967. Углавном су то мешовита 

породична газдинстава  где чланови стичу приходе 

поред пољопривреде и из других делатности. 

Активних пољопривредника на подручју општине 

Врање је 4.706. Просечна величина површине 

коришћеног пољопривредног земљишта по 

газдинству износи 2,42 ха као и 3,7 грла стоке и 37,7 

грла живине а на основу резултата Пописа 

пољопривреде из 2012. године.  

Удео млађе популације се смањује, а повећава про-

ценат старијег становништва. Из села су мигрирали 

млађи и образованији чланови, а остали старији и 

мање образовани. Сеоска насеља се намећу као зна-

чајни чиниоци у производњи хране и унапређења 

пољопривреде и руралног развоја иако се сеоско 

становништво поред пољопривреде бави и другим 

делатностима.          

 

1.1.12. Производња пољопривредних производа  

 

 Укупна површина пољопривредног земљиш-

та у овог града је , распоређена у 110 катастарских 

општина, са следећом структуром и обимом произ-

водње: Обрадиво пољопривредно земљиште обу-

хвата  32.370 ха, од чега њиве и вртови чине 22.670 

ха , виногради 1.130 ха, воћњаци 2.300 ха и ливаде 

6.270 ха, док је  остатак од 11.400 ха под пашњаци-

ма. 

Висина приноса пољопривредне производње на 

подручју града Врање на основу резултата Пописа 

пољопривреде из 2012. године изгледа овако:  

-Пшеница - укупан принос на породичним газдин-

ствима износи 10.677 тона, просечан принос по ха 

износи 3,255 тона; 

- кукуруз - укупан принос на породичним газдин-

ствима износи 3.592 тона, просечан принос по ха 

износи 1,224 тона;  

-пасуљ - укупан принос на породичним газдинстви-

ма износи 188 тона, просечан принос по ха износи 

565 кг;  

-кромпир - укупан принос на породичним газдин-

ствима износи 4.678 тона, просечан принос по ха 

износи 4,352 тона; 
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- крмно биље - детелина укупан принос 1.974 т или 

2,184 т по ха; луцерка укупно 3.207 т или 2,451 т по 

ха; ливаде укупан принос 3.927 т или 1,057 т по ха; 

пашњаци укупно 648 т или 224 кг по ха; 

- јабуке – број родних стабала износи 89.875, укупан 

принос на породичним газдинствима износи 1.040 

тона, просечан принос по стаблу износи 11,6 кг; 

- шљиве – број родних стабала износи 339.888, уку-

пан принос на породичним газдинствима износи 

4.200 тона, просечан принос по стаблу износи 12,4 

кг; 

- виногради – број родних чокота износи 3.841.000, 

укупан принос на породичним газдинствима износи 

2.174 тона, просечан принос по чокоту износи 0,6 

кг; 

 Свега четири пољопривредна газдинстава се 

бави органском производњом у области лековитог 

биља и ратарства док је једно газдинство се бави 

органском производњом у воћарству. 

 

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења по-

љопривредника  

 

 На територији града Врања постоје три ре-

гистроване задружне организације и 13 пољопри-

вредна удружења. У њиховом раду постоји много 

недостатака нарочито код удружења. Један од њих 

јесте немогућност добре организовације и др. 

послова везано за  производњу и пласирање пољо-

привредних производа а све због недостатка руко-

водећег-управљачког кадра, тако да не функциони-

шу како би требало. Што се тиче задруге њен најве-

ћи проблем је складишни простор. 

 

1.1.14. Трансфер знања и информација  

 

 Један број пољопривредних произвођача 

одлично разуме потребу за сталним учењем и саве-

товањем, показује добар степен интересовања и 

спровођења савета стручних саветодаваца у пољо-

привреди. Међутим, насупрот њима велики број 

пољопривредника је веома пасиван у погледу при-

купљања нових информација и сазнања везано за 

технологију производње и др. у вези пољопривреде, 

што је уско повезано са нивоом образовања. Лоши 

међуљудски односи још више отежавају добро 

функционисање задружних организација и њихову 

сарадњу са привредним субјектима.  

 

 

 

 

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава 

 

 

Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД)  

 

Износ 

подстицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе  

1. РЕГРЕС 100.1. 1.500.000.  100%   

2.        

n+1...        

 УКУПНО  1.500.000.   

 

 

Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за меру  

(укупан износ 

по мери у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренет

е 

обавезе 

1.        
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2.        

n+1...        

 УКУПНО     

 

 

Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

меру  

(укупан 

износ по 

мери у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 

Инвестиције у 

физичка средства 

пољопривредних   

газдинстава 

101 29.000.000.     

 

50-100% 360.000 7.500.000 

2. 

Инвестиције за у-

напређење и развој 

руралне инфрас-

труктуре и услуга 

301 3.000.000. 

 

50-100% /  

 УКУПНО  32.000.000.     

 

 

Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

меру  

(укупан износ 

по мери у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 

Подстицаји за 

промотивне 

активности у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

402 1.500.000. 

 

50-100% / 

 

2.        

 УКУПНО  1.500.000.   

 

 

 

 

 

 

 

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, 

мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 

број 
Назив мере Шифра мере 

Планирани 

буџет за меру  

(укупан износ 

по мери у РСД) 

Износ подсти-

цаја по кори-

снику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је дефини-

сан) 

(РСД) 
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1. / /    

2.      

n+1...      

 УКУПНО    

 

Табела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава ЈЛС 

 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  (без 

пренетих обавеза) 

35.000.000 

Планирана средства за директна плаћања    1.500.000 

Планирана средства за кредитну подршку / 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   24.500.000 

Планирана средства за посебне подстицаје 1.500.000 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 

кредитне подршке  и у оквиру мера руралног развоја 
/ 

Пренете обавезе 7.500.000 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за 

кориснике након примене Програма 

 

 Програмом мера подршке за спровођење по-

љопривредне политике и политике руралног развоја 

за територији града Врања утврђујe се структура 

мера, односно намена и начин коришћења буџет-

ских средстава за 2017. годину, у укупном износу од 

35.000.000 динара, која су Одлуком о буџету града 

Врања за 2017. годину (''Службени гласник града 

Врања'' број 40/2016),  опредељена за Фонд за развој 

пољопривреде града Врања. 

 Потенцијални корисници мера подршке су 

регистрована пољопривредна газдинства са 

територије града Врања, њихови носиоци и 

чланови, са активним статусом у складу са 

 Правилником о упису у регистар пољопри-

вредних газдинстава и обнови регистрације. 

  

 

Реализација Програма, односно дефинисане мере  

допринеће:  

• Подстицању запошљавања и самозапошља-

вања; 

• модернизацији производње и јачању произ-

водне конкурентности: 

- повећање продуктивности газдинства, 

- смањење производних трошкова; 

• повећању квалитета производа, хигијене и 

безбедности хране; 

• побољшању конкурентности породичних 

пољопривредних газдинстава; 

• увођењу нових технологија и иновација, и 

отварање нових тржишних могућности; 

• побољшању квалитета производа уз 

испуњавање националних и ЕУ стандарда у 

области безбедности хране и заштите 

животне средине; 

• очувању производње традиционалних 

производа; 

• добијању производа веће додате вредности  у 

циљу повећања доходка и побољшању одр-

живих услова за живот сеоског становниш-

тва. 

 Пољопривредна политика и политика рурал-

ног развоја Републике Србије  обухвата низ мера и 

активности које предузимају надлежни органи у 

циљу обезбеђивања квалитетне и здравствено 

исправне хране, јачања конкурентности пољопри-

вредних производа на тржишту, подизања нивоа 

животног стандарда пољопривредника, пружања 

подршке руралном развоју и заштити животне сре-

дине од негативних утицаја пољопривредне произ-

водње.  

 

Информисање корисника о могућностима које 

пружа Програм мера за спровођење пољопри-

вредне политике и политике руралног развоја 

 

 По усвајању Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 
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руралног развоја за територију града Врања за 2017. 

годину од стране скупштине града Врања, исти се 

објављује у Службеном гласнику града Врања. 

Пољопривредни произвођачи о могућностима из 

програма мера као и о начину остваривања права на 

коришћење подстицајних средстава по Програму 

мера биће информисани директним разговором у 

пољопривредној служби градске управе, путем ло-

калних средстава јавног информисања-кроз инфор-

мативне емисије, посредовањем ПССС Врање, 

организовањем трибина у сеоским заједницама, 

посредовањем службе месних заједница и преко 

друштвених мрежа и сајта града Врања. 

 

Мониторинг и евалуација/надзор реализације 

Програма  

 

 Управљање и спровођење Програмом мера 

као подршке пољопривредној политици и политици 

руралног развоја спроводиће се у складу са Правил-

ником  о условима и начину коришћења подстицај-

них средстава у пољопривреди као финансијске 

подршке пољопривредним произвођачима у уна-

пређењу и развоју пољопривредне производње и 

Правилника о раду Комисије за доделу подстицај-

них средстава из буџета града који ће бити донеше-

ни након добијања сагласности министарства на 

Програм. Комисија за доделу подстицајних средста-

ва из буџета града је тело које заједно са пољопри-

вредном службом Градске управе, прати реализаци-

ју програма, остваривање резултата и ефективности 

спроведених мера, и одлучује  треба ли и у будућ-

ности спроводити иста решења, или их треба мења-

ти. Корисници подстицаја су дужни да надлежној 

стручној пољопривредној служби Градске управе 

омогуће вршење надзора и пруже потребне податке 

и информације како пре тако и после инвестирања. 

Пољопривредни произвођачи који су остварили 

право на доделу подстицаја из програм мера дужни 

су да у одређеном року доставе или припреме по-

датке и материјале који су потребни за вршење 

послова контроле коришћења подстицајних сред-

става што је регулисано Уговором.  

 

2.Опис планираних мера 

 

2.1. Назив мере: Регреси 

       Шифра  мере: 100.1. 

 

2.1.1. Образложење  

 

 У складу са Законом о подстицајима у пољо-

привреди и руралном развоју, јединице локалне са-

моуправе („Службени лист РС“, бр. 

10/2013,142/14,103/15), могу да утврђују мере које 

се односе на директна плаћања за регресе за репро-

дуктивни материјал и то за вештачко осемењавање. 

Ова мера је  у складу са националном Стратегијом 

пољопривреде и руралног развоја 2014.-2024.године 

као и са Стратегијом развоја пољопривреде Општи-

не Врање. 

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање) - Интензитет сточарства на терито-

рији ЈЛС је изузетно низак. Сточни фонд града 

Врања у односу на пољопривредно земљиште је 

веома мали. Број говеда на територији града Врања, 

над којима је спроведен програм мера здравствене 

заштитеу 2014.год је око 4.800. Ту спадају све кате-

горије говеда, од чега око 3.000 је музних крава. У 

2015. год тај број износи 3.600 музних крава. Ума-

тичено је свега око 10% од укупног броја. Сточар-

ска производња  се углавном одвија на малим фар-

мама, односно пољопривредним газдинствима. 

Производне способности грла су различите. Обзи-

ром на ниску платежну моћ пољопривредних про-

извођача, често долази до слободног укрштања и 

оплодње са нискоквалитетним расама што умањује 

производни потенцијал грла и контролу расног 

састава и уматичења.  

 Финансијска средства за ову меру намењена 

су за бесплатно вештачко осемењавање крава на 

територији града Врања. 

 Ова мера је спровођена у претходном перио-

ду и показала је добре резултате.  

Унапређење сточарства у делу унапређења расног 

састава говеда, на територији града Врања, планира 

се за регистрована пољопривредна газдинства.   

 

2.1.2. Циљеви мере  

 

 Локална самоуправа ће реализацијом ове 

мере допринети економском и социјалнијалном раз-

воју руралне средине, кроз:  

• подизање конкурентности производње;  

• економска одрживост улагања произвођача; 

• боље коришћење расположивих ресурса;  

• подизање стандарда живота у руралној 

средини и пољопривредних произвођача кроз 

повећање и стабилност дохотка 

пољопривредних газдинстава. 

 Спровођењем мере бесплатног вештачког 

осемењавања крава омогућићемо конролисану 

оплодњу и размножавање говеда са висококвали-

тетним расама, добиће се бољи расна заступљеност 

и могућност евиденције и уматичења грла, повећаће 

се производне способности грла, очекује се и пове-

ћање укупног сточног фонда. 
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2.1.3. Веза са мерама Националног програма за 

рурални развој Републике Србије (НПРР)              

Није применљиво. 

  

2.1.4. Крајњи корисници  

 

Крајњи корисници мере су: 

1.  физичка лица – носиоци и чланови регис-

трованог пољопривредног газдинства; 

2.  ветеринарска организација која обавља веш-

тачко осемењавање крава, а одабрана  је од 

стране града путем јавне набавке, у складу са 

законом о јавним набавкама. 

 

2.1.5. Економска одрживост  

 

Подносилац захтева за средства  не мора да доказује 

економску одрживост улагања кроз одређену форму 

бизнис плана или пројекта. 

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике  

Општи критеријуми за физичка лица-

пољопривредне произвођаче, по овој мери: 

- Да је корисник средстава носилац или 

члан регистрованог пољопривредног 

газдинства, уписаног у Регистар пољо-

привредних газдинстава, са активним 

статусом и са пребивалиштем и произ-

водњом на територији града Врања; 

- Да је носилац регистрованог пољопри-

вредног газдинства измирио пореске 

обавезе према локалној самоупра-

ви(ЛАТ); 

- Потписана изјава под пуном матери-

јалном и кривичном одговорности(да 

не постоји захтев за исто улагање у 

другим јавним фондовима;  

Општи критеријуми за ветеринарску станицу, по 

овој мери: 

                 -  регистрована код надлежног органа за 

обављање послова вештачког осемењавања крава, 

односно да је уписана у одговарајући регистар. 

 

 

2.1.7. Специфични критеријуми  

 

Не постоји специфични критеријум који се односи 

на кориснике мере. 

 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

100.1.1. 
Регрес за репродуктивни матери-

јал (вештачко осемењавање). 

 

2.1.9. Критеријуми селекције  

 

 При реализацији ове мере се не примењује 

критеријум селекције, већ се средства одобравају по 

редоследу пријема потпуних захтева до утрошка 

средстава. 

 

2.1.10. Интензитет помоћи  

 

 Повраћај средстава за трошкове вештачког 

осемељавања крава износиће 100% економске цене  

вештачког осемењавања. 

 

2.1.11. Индикатори/показатељи  

Редни 

број Назив показатеља 

1. Укупан број поднетих захтева 

4. Укупан број подржаних газдинства за 

регрес за вештачко осемењавање 

 

2.1.12. Административна процедура 

Реализација регресирања за  репродуктивни  мате-

ријал се спроводи објављивањем јавног позива за 

подношење захтев за остварење права на бесплатно 

вештачко осемењавање крава, на основу утврђених 

критеријума за пољопривреднике. Уз захтев се при-

лаже, извод из регистра пољопривредних газдин-

става о сточном фонду (говеда), који издаје Управа 

за трезор, фотокопија пасоша за приплодна женска 

грла говеда и уверење о измиреним локалним поре-

ским обавезама. Комисија за доделу подстицајних 

средстава из буџета града Врања за развој и унапре-

ђење пољопривреде утврђује да ли су испуњени 

прописани услови за остваривање права  на бес-

платно вештачко осемењавање и издаје сагласност. 

Сагласност се издаје корисницима који испуњавају 

услове, по редоследу пристизања захтева, до утро-

шка уговорених  средстава од момента објављивања 

јавног позива.  

 Бесплатно вештачко осемењавање спроводи 

стручна ветеринарска служба одабрана од стране 

ЈЛС у складу са законом о јавним набавкама, на газ-

динствима која су добила сагласност Комисије. 

 Биће омогућен и повраћај средстава на осно-

ву рачуна који доставља пољопривредни произво-

ђач-корисник подстицаја и тиме доказује да је 

извршено вештачко осемењавање крава ако за то 

постоје потребе.  

 

2.2. Назив мере: Инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинстава 
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       Шифра  мере: 101.  

 

2.2.1. Образложење  

Стање пољопривредног сектора захтева значајније 

инвестиције у проширавању и јачању 

пољопривредних газдинстава, као и у набавку 

опреме, технологију и јачање производног ланца. У 

складу са Стратегијом пољопривреде и руралног 

развоја највећи део буџетских средстава је управо 

намењен расту конкурентности али пре свега 

повећању обима примарне пољопривредне 

производње.  

 Мера инвестиције у материјална средства 

пољопривредних газдинстава подржава мала и 

средња пољопривредна газдинства у циљу повећања 

обима примарне пољопривредне производње, 

продуктивности, конкурентности као и 

технолошког оспособљавања газдинстава у складу 

са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће 

економске ефикасности, веће оријентисаности ка 

тржишту и дугорочне одрживости. 

 Путем ове мере помаже се пољопривредним 

произвођачима у куповини пластеника, садног 

материјала, опреме за наводњавање, бушење 

бунара, набавку грла говеда, оваца и коза, 

противградних мража, тако што град из свог буџета 

врши повраћај средстава. 

Преглед по секторима: 

Сектор: Млеко  

На територији града Врање, према подацима из 

централне базе података, у 2014.год било је говеда 

4.500 а у 2015. години тај број износи 6.619 од тога 

3.600 су музне краве а број уматичених грла је мањи 

од 10% односно свега 500 грла.  

Сектор: Месо 

На подручју Врања овце и козе се углавном држе 

због комбиноване производње меса и млека. Уовом 

сектору су заступљени мали проивођачи, 

делимично одрживе мини фарме, док општи 

проблем предствљају мале количине производеног 

козјег и овчијег меса и млека, низак ниво 

производње по грлу, што доводи до 

непрофитабилног пословања произвођача и великог 

проблема у одрживости пољопривредног газдинства 

и производње. Више од 70% породичних 

газдинстава држи до 20 коза или до 50 грла оваца, 

што резултира ниским нивоом количине и 

квалитета меса и млека и не испуњава стандарде 

ЕУ. Фарме се суочавају са лошом технологијом у 

исхрани животиња, недостатком напредног 

генетског узгоја и лошим условима држања стоке. 

Такође, велики проблем представља правилан начин 

складиштења и правилна дистрибуција течног и 

чврстог стајњака.  

Сектор: Воће, грожђе и поврће 

Иако ова газдинства карактерише специјализована 

производња, кључни проблем овог сектора је 

уситњеност поседа, недостатак система за 

наводњавање, одсуство контролисане 

пољопривредне производње у затвореном простору 

и заштита од града. Просечна површина земљишта 

по газдинству произвођача ситног воћа је 0,2 ха, 

осталог воћа 0,3-035ха док је просечна површина 

винограда по газдинству само 0,15 ха. Просечна 

површина под поврћем по газдинству је 0,32 ха. 

Такође, високи трошкови производње и 

немогућност утицаја на цене доводе до ниског 

нивоа профита, а самим тим и до немогућности 

инвестирања у повећању обима примарне 

производње и нове капацитете.  Честе штете од 

града слабе одрживост пољопривредних 

газдинстава и производње. Низак степен 

образовања и стручне оспособљености отежава 

пословање.   

Сектор: Пчеларство 

Искуства говоре да пчеларство представља веома 

профитабилну грану. На територији града постоје 

три регистрована друштва пчелара која око себе 

окупљају око 190 пчелара, произвођача меда и пче-

лињих производа. На територији града, према пода-

цима надлежне службе која води евиденцију, у пе-

риоду 2013.-2015.године регистровано је 11.380 

кошница са пчелама. Свој ИД број добило је 327 

пчелињака односно стајалишта.Продајом само меда 

у Врање уђе највећи део финансијских средстава у 

односу на друге пољопривредне производе. Врање 

је град који располаже са задовољавајућом количи-

ном медоносног багрема, пре свега, а затим и лива-

да. Потражња и сигуран откуп меда потврђује да су 

улагања у пчеларство потпуно економски оправда-

на. 

 

2.2.2. Циљеви мере  

Општи циљеви: Стабилност дохотка пољопривред-

них газдинстава; Повећање производње, побољша-

ње продуктивности и квалитета производа, смање-

ње трошкова производње; Одрживо управљања ре-

сурсима и заштите животне средине; Раст конку-

рентности уз прилагођавање захтевима домаћег и 

иностраног тржишта; Усклађивање са правилима 

Уније, њеним стандардима, политикама и праксама. 

Повећањем производног капацитета у примарној 

пољопривредној производњи стварају се услови за 

јачањем индивидуалних пољопривредних произво-

ђача и њихових породица због повећања прихода. 

Такође повећањем обима производње и удружива-

њем стварају се услови за лакше проналажење 

тржишта и повећање конкурентности и одрживости. 

Специфични циљеви по секторима: 
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Сектор: Млеко - набавка висококвалитетних млеч-

них грла говеда, побољшање расног састава крава 

на територији Врање и производња веће количине 

млека у циљу конкурентности на тржишту. На овај 

начин ће се обезбедити и довољне количине ста-

јиског ђубрива неопходног у биљној производњи. 

Сектор: Месо – набавка висококвалитетних грла 

оваца и коза има за циљ: 

Повећање количина произведеног меса и млека што 

ће олакшати проналажење повољнијег тржишта и 

повећати приходе на газдинству;Усвајање добре 

пољопривредне праксе, као и прилагођавање произ-

вода захтевима савременог тржишта; Повећање е-

фикасности, конкурентности и одрживости произ-

водње козијег и овчијег меса и млека путем циља-

них  инвестиција на малим и средњим газдинстви-

ма; Достизање стандарда у области добробити и 

здравља животиња, хигијене и заштите животне 

средине; Унапређење производне инфраструктура и 

опреме. На овај начин ће се обезбедити и довољне 

количине стајиског ђубрива неопходног у биљној 

производњи. 

Сектор: Воће, грожђе и поврће - подизање нових 

засада и обнављање постојеће производње; Повећа-

ње површина са производњом у заштићеном и полу-

заштићеном простору; Повећање површина под 

интензивним засадима; Повећање наводњаваних 

површина; Повећање површина обезбеђених зашти-

том од града са противградним мрежама. 

Сектор: Пчеларство – већа количина меда чије је 

порекло са територије града Врање постигнуће се 

путем повећања броја регистрованих кошница са 

друштвима и подизањем засада медоносног биља.  

 

2.2.3. Веза са мерама Националног програма за 

рурални развој Републике Србије (НПРР)  

Није применљиво. 

 

2.2.4. Крајњи корисници  

Крајњи корисници мере су  физичка лица – носиоци 

и чланови регистрованог пољопривредног газдин-

ства. 

 

2.2.5. Економска одрживост  

Подносилац захтева за средства  не мора да доказу-

је економску одрживост улагања кроз одређену 

форму бизнис плана или пројекта. 

 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике  

Општи критеријуми за кориснике по овој мери: 

- Да је корисник средстава носилац или 

члан регистрованог пољопривредног 

газдинства, уписаног у Регистар пољо-

привредних газдинстава, са активним 

статусом и са пребивалиштем и произ-

водњом на територији града Врања; 

- Да је носилац регистрованог пољопри-

вредног газдинства измирио пореске 

обавезе према локалној самоупра-

ви(ЛАТ); 

- Потписана изјава под пуном матери-

јалном и кривичном одговорности(да 

не постоји захтев за исто улагање у 

другим јавним фондовима ; 

- Корисник мора да достави комплетну 

документацију по објављеном Конкур-

су. 

Корисници подстицаја по свим секторима дужни су: 

- да осигурају предмет суфинансиране 

инвестиције, 

 

 

 

 

 

2.2.7. Специфични критеријуми: 

НАЗИВ 

СЕКТОРА 
НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА 

ИСПУНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК 

СЕКТОР 

МЛЕКО 

Набавка квалитетних  приплодних 

јуница млечних раса или сименталског 

говечета 

-поседовање адекватног објекта за држање живо-

тиња. 

СЕКТОР 

МЕСО 

Набавка квалитетних грла говеда, оваца 

и коза . 

-да купи најмање 10, највише 15 грла оваца и коза 

или  

-поседовање адекватног објекта за држање живо-

тиња. 
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СЕКТОР 

ВОЋЕ, 

ГРОЖЂЕ, 

ПОВРЋЕ 

 

Подизање нових производних  и матич-

них засада воћака и винове лозе. 

-да површина за подизање вишегодишњег засада 

не буде мања од 0,3 ха по кориснику, 

-достављени резултати анализе земљишта са пре-

порукама стручне пољопривредне службе, за 

парцелу на којој се подиже засад, 

-повраћај средстава до 80% од вредности садног 

материјала а не више од: 

*за јабуку и шљиву 120 дин/садници, 

*за малину 40 дин/садници, 

*за јагоду 20 дин/садници, 

*за купину 160 дин/садници, 

*за брескву 120 дин/садници, 

*за крушку 120 дин/садници, 

*за вишњу 120 дин/садници, 

*за дуњу 120 дин/садници, 

*за шљиву 120 дин/садници, 

*за кајсију 120 дин/садници. 

- повраћај средстава за садни материјал в.лозе до 

100% од вредности садног материјала а не више 

од 60 дин/ калему,  

 

Набака опреме за наводњавање за во-

ћарску и виноградарску производњу, 

производњу садног материјала и повр-

тарску производњу (укључујући и про-

изводњу расада и цвећарство) на отво-

реном пољу; 

-износ подстицаја до 60% од укупне вредности 

реализоване инвестиције, највише 80.000. динара, 

 

Изградња пластеника и набавка опреме 

и/или материјала за повртарску произ-

водњу и производњу јагодастог воћа, 

као и расадничарску производњу и цве-

ћарство у заштићеном и полузаштиће-

ном простору (набавка конструкција за 

пластенике, високо квалитетних више-

годишњих, вишеслојних фолија за пла-

стенике, система за загревање пласте-

ника, система за вештачко осветљавање, 

система за наводњавање и ђубрење во-

дотопивим за пластенике. 

- достављени резултати анализе земљишта са 

препорукама стручне пољопривредне службе, за 

парцелу на којој се подиже пластеник, 

-величина пластеника површинe 400м2 тј: 

1×(8м×50м×4,5м) или 2×(8м×25м×4,5м), 

-износ подстицаја 50% од укупне вредности пла-

стеника или набавка репроматеријала за подиза-

ње пластеника највише 120.000. динара,  

 

СЕКТОР 

ПЧЕ-

ЛАРСТ-

ВО 

Набавка опреме за пчеларство -Прихватљиви корисници су пчелари који имају 

10-75 кошница и минималну техничку 

опремљеност за производњу меда . 

- износ подстицаја је: 80% од укупне вредности а 

не више од 4.300 динара /кошници за купљених 

највише 20 кошница; 50%-80% повраћаја за 

осталу опрему, зависно од расположивих 

средстава.  

 

 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета . 
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101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза. 

101.3.1 Подизање нових производних  и матичних засада воћака и винове лозе. 

101.3.3 
Набака опреме за наводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу на отвореном простору; 

101.3.4 

Изградња пластеника и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном 

и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике, високо квалитетних 

вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за наводњавање и ђубрење 

водотопивим за пластенике. 

101.5.2.  Набавка опреме за пчеларство  

104.1. Набавка противградних ракета  

 

2.2.9. Критеријуми селекције  

 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Бодови 

1. Подносилац захтева је лице млађе од 50 година 15/0 

2. Подносилац захтева је жена 20/0 

3. Корисник је  члан задруге, удружења или друштва 25/0 

 

 

2.2.10. Интензитет помоћи  

СЕКТОР 

ПОДСТИЦАЈИ 

Мин.  Макс.  

Млеко 50% 100% 

Месо 50% 100% 

Воће, грожђе и поврће 50% 100% 

Пчеларство 50% 80% 

Максимални износ за повраћај средстава не сме да прелази 360.000. динара. 

 

 

2.2.11. Индикатори/показатељи  

 

Редни 

број Назив показатеља 

1. Укупан број поднетих захтева 

2. Укупан број подржаних захтева 

3. Број уматичених грла говеда 

4. Укупно површина (у hа) под виноградима 

5. Укупно површина (у hа)  под воћним засадима  
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6. Укупно површина (у hа) под пластеницима 

7. Укупан број грла оваца и коза 

 

2.2.12. Административна процедура  

Реализацију ове мере спроводи Комисија за доделу 

подстицајних средстава из буџета града у пољопри-

вреди. Јавни позив односно Конкурс за доделу под-

стицајних средстава из буџета града оглашава Ко-

мисија уз претходну сагласност градског Већа. При-

јаве са комплетном документацијом подносе се на 

писарници Градске управе и достављају  Комисији 

на разматрање. Разматраће се сви захтеви који се 

односе на инвестиције у 2017.години, и биће при-

мани до 15.03.2017.године уз могућност накнадног 

достављања рачуна са пратећом документацијом и 

то за пластенике, грла говеда, овце, и козе до 

31.05.2017.године, за бунаре, опрему за наводњава-

ње до 31.07.2017. године и за садни материјал до 

15.11.2017. године 

Применом дефинисаних критеријума извршиће се 

рангирање прихватљивих захтева. У случају када 

постоји више захтева са истим бројем бодова према 

критеријумима за рангирање, предност добија онај 

са ранијим датумом подношења потпуног захте-

ва(потпуне документације са рачуном). О висини 

износа подстицаја по кориснику одлучује комисија 

по стручној процени. У току конкурса и након 

завршетка конкурса комисија заседа, решава захтеве 

и даје градоначелнику предлог о избору кандидата.  

Решење о исплати средстава доноси градоначелник 

на предлог комисије, после склапања уговора о ме-

ђусобним правима и обавезама уговорених страна, у 

складу са Правилником о додели подстицајних 

средстава из буџета града у пољопривреди и Пра-

вилником о раду Комисија за доделу подстицајних 

средстава из буџета града у пољопривреди.  

 

 Уколико комисија установи да корисник 

подстицајних средстава не испуњава било коју од 

уговорених обавеза, иста доноси Решење о повраћа-

ју средстава, одузимању животиња, односно било 

које суфинансиране инвестиције, без права кори-

сника на надокнаду. Корисник средстава мора да 

врати износ средстава који је примио на основу не-

тачно приказаних података или који је ненаменски 

користио, увећан за износ затезне камате, најкасније 

у року од 30 дана од дана правоснажности решења.  

Корисник подстицаја је дужан да чува документаци-

ју која се односи на остваривање права на подстица-

је најмање 5 година од дана њихове наплате. 

 

2.3. Назив мере: Инвестиције за унапређење и 

развој руралне инфраструктуре и  

услуга 

       Шифра  мере: 301_ . 

 

2.3.1. Образложење  

Путна инфраструктура села је у изузетно лошем 

стању. Отежана је комуникација сеоског 

становништва са градом. Такође је и отежано 

кретање људи и пољопривредника у оквиру села и 

њихових производних јединица то јест њива и 

пољопривредних газдинстава. Постоји 

интересовање људи за покретањем и повећањем 

обима пољопривредне производње али је немогуће 

нормално кретање људи и инпута у производњи. Да 

би поспешили останак људи на селу као и развој 

села и пољопривреде неопходно је направити сеоске 

и атарске путеве чиме би се омогућило не само 

кретање људи већ и транспорт робе, 

пољопривредних производа и кретање 

пољопривредних машина. Такође постоји велики 

број културних објеката који су потпуно оронули и 

не могу се користити и ако за тим постоје потребе 

људи на селу. 

 

2.3.2. Циљеви мере  

Изградњом, поправком или корекцијом путава, за-

висно од тога где је шта применљиво, кренуће се у 

решавање дугогодишњег проблема кретања људи на 

селу. Тиме ће се створити бољи услови за живот и 

рад на селу, за проширавање пољопривредне произ-

водње јер ће моћи да се несметано одвија кретање 

људи, транспорт механизације и транспорт   пољо-

привредних производа.  

 Поправком и оспособљавањем за коришћење ста-

рих и пропалих домова културе и других заједнич-

ких објеката омогућиће се окупљање и дружење 

људи на селу, одржавање разних скупова, стручних 

предавања и едукација пољопривредника у тим 

просторијама. 

 

2.3.3. Веза са мерама Националног програма за 

рурални развој Републике Србије (НПРР)  

Није применљиво. 

 

2.3.4. Крајњи корисници  

1.Крајњи корисници мере су  физичка лица – носи-

оци и чланови регистрованог пољопривредног газ-

динства, мештани и посетиоци сеоских насеља на 

територији града Врање. 

2.Крајњи корисници су правна лица које буду ода-

бране за обављање радова. 
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2.3.5. Економска одрживост         

Подносилац захтева за средства  не мора да доказу-

је економску одрживост улагања кроз одређену 

форму бизнис плана или пројекта. 

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике  

1. Да су носиоци регистрованих пољопривредних 

газдинстава. 

2. Да су правна лица, регистровани за делатност 

извођења потребних радова. 

 

2.3.7. Специфични критеријуми: Нема. 

 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра 

инвести

ције 

Назив инвестиције 

301.2. 

 

Инвестиције у израду, унапређење 

или проширење свих типова инфрас-

труктуре мањег обима, укључујући 

инвестиције у обновљиве изворе е-

нергије 

 

2.3.9. Критеријуми селекције 

Решавање захтева по редоследу пристизања до 

утрошка средстава.  

 

2.3.10. Интензитет помоћи  

 

50-100% од вредности радова. 

 

2.3.11. Индикатори/показатељи  

 

Редни 

број Назив показатеља 

1. Укупан број поднетих захтева 

2. Укупан број реализованих захтева 

 

2.3.12. Административна процедура  

Реализација финансирања ове мере решава се по 

Захтеву. Захтев подносе пољопривредни произвођа-

чи регистрованих пољопривредних газдинстава чија 

се добра налазе на предметном потесу или мештани 

сеоских насеља. Захтев се предаје у писарници 

градске управе. 

О реализацији ове мере одлучује Градско Веће и 

доноси Закључк о сагласности финансирања ове 

мере и о висини финансијског износа којим град 

учествује у овој мери.  Након доношења Закључка 

градског Већа, град Врање у складу са Законом о 

јавним набавкама одабира извођача радова.  

 

2.4. Назив мере: Трансфер знања и развој савето-

давства - Унапређење обука у области пољопривре-

де и руралног развоја. 

        

       Шифра  мере: 402 . 

 

2.4.1. Образложење  

Пољопривредни произвођачи су углавном нижег, 

ређе средњег или вишег образовања, што отежава 

њихово пословање. Недостају им стручна сазнања, 

информације везане за развој технологије, размена 

искустава са произвођачима из исте области и увид 

у  

рекордне резултате какве постижу пољопривредни-

ци из других региона како у Србији тако и ван ње-

них граница. Највећи број пољопривредника још 

увек не схвата потребу удруживања, потребу пот-

пуне примене агротехничких мера и сл. Све наведе-

но представља велику баријеру ка унапређењу и 

развоју пољопривреде, пољопривредних газдинста-

ва а тиме и домаћинста на територији града Врања.  

Креирање и трансфер знања у области пољопривре-

де одвија се кроз систем формалног образовања 

свих нивоа као и путем различитих врста обука, 

предавања и семинара организованих од стране 

образовних и научноистраживачких институција, 

пољопривредне саветодавне и стручне службе, при-

ватних компанија, пројектних јединица и медија.   

Такође ова мера предвиђа и трансфер информација 

са сајмова, изложби студијских путовања међусо-

бним повезивањем пољопривредних произвођача са 

другим актерима из области пољопривредне произ-

водње, технологије, прераде, прехрамбене, трговин-

ске и других области. 

Ова мера подразумева и могућност града да само-

стално или у сарадњи са заинтересованим странама 

организује сајмове и изложбе из области пољопри-

вреде као и продајну озложбу домаће зимнице. 

При спровођењу ове мере у претходном периоду 

било је изузетно великог интересовања и велики 

број пријављених кандидата. Ова мера је у складу са 

националном Стратегијом пољопривреде и рурал-

ног развоја 2014.-2024.год. и Стратегијом развоја 

пољопривреде Општине Врање. 

 

2.4.2. Циљеви мере  

Преносом знања и савететодавства кроз путовања, 

посетама стручним сајмовима, посетама развијеним 

пољопривредним газдинствима, семинарима и дру-

гим дешавањима едукативног карактера постижу се 

следећи циљеви: 

 - ширење и стицање нових знања ,  

 - упознавање са научно-технолошким достигнући-

ма у пољопривреди,  

 - упознавање са примерима добре праксе,  
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 - већа стабилност дохотка пољопривредних газдин-

става,  

 - повећање производње,  

 - побољшање продуктивности и квалитета произ-

вода,  

 - раст конкурентности уз прилагођавање захтевима 

домаћег и иностраног тржишта,  

 - усклађивање са правилима Уније, њеним стандар-

дима, политикама и праксама. 

 

2.4.3. Веза са мерама Националног програма за 

рурални развој Републике Србије (НПРР)  

Није применљиво. 

 

2.4.4. Крајњи корисници  

Институти, Факултети, Научно истраживачке 

институције, Агенције, консултантске куће, савето-

давне службе, предузетници и друга правна лица и 

физичка лица, град Врање. 

2.4.5. Економска одрживост  

Није применљиво. 

 

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике 

- да је уписан у одговарајући 

регистар: Регистар привредних 

субјеката, Регистар научно-

истраживачких установа, Регистар 

иновационих организација или Реги-

стар удружења; 

- да је предавач на факултету; 

- да поседује саветодавну лиценцу. 

2.4.7. Специфични критеријуми    

Нема. 

 

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

402.1 

Стручно оспособљавање и 

активности стицања вештина и 

показне активности 

402.2 

Информативне активности: 

сајмови, изложбе, манифестације, 

студијска путовања 

2.4.9. Критеријуми селекције   

Није применљиво. 

 

2.4.10. Интензитет помоћи  

Град Врање финансира посете сајмовима, семина-

рима и др организованим скуповима едукативног и 

информативног карактера тако што сноси трошкове 

превоза у износу од 100% економске цене.  

Град Врање финансира део мере која се односи 

на стручне активности у стицању вештина и  показ-

не активности са највише 100% учешћа. 

Такође град жели да самостално организује изложбу 

говеда, продајну изложбу зимнице, пчеларску изло-

жбу, пројекат „Унапређење производње меса и мле-

ка“, до 100% у делу трошкова организације. 

У делу мере који се односи на организовање преда-

вања и едукације град ће учествовати до 100% тро-

шкова предавача и организације. 

 

2.4.11. Индикатори/показатељи  

Редни 

број Назив показатеља 

1. Укупан број учесника сајмова и студиј-

ских путовања 

2. Број посећених и одржаних манифеста-

ција 

3. Укупан број учесника предавања, обука  

2.4.12. Административна процедура  

Реализацију ове мере састоји се из два дела и то 

одабира учесника-пољопривредних произвођача и 

одабира крајњег корисника. 

 Одабир учесника-пољопривредних произво-

ђача спроводи ће стручна пољопривредна служба 

градске управе Врања путем сачињавања списка 

пријављених заинтересованих лица. Списак места 

ће се попуњавати по принципу првопристиглих при-

јава. 

 Одабир крајњег корисника финансијских 

средстава ове мере односно одабир пружаоца услуга 

(Института, Факултета, Научно истраживачке 

институције, Агенције, консултантске куће, савето-

давне службе и друга правна и физичка лица) спро-

води град Врање у складу са Законом о јавним на-

бавкама. 

 Сагласност на организовање студијског пу-

товања даје градоначелник Врања. Наведеном одлу-

ком биће детаљније утврђена процедура и услови 

организовања студијског путовања. После 

утврђеног списка пољопривредника за студијско 

путовање спровешће се законска процедура за избор 

најповољније куће која ће извршити организацију, 

путовање и смештај пољопривредника за време 

студијског путовања. 

 Програм објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА  ГРАДА ВРАЊА,дана 04.04.2017. 

године,  број: 320-11/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р 

 

 

154. 
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 На основу чл. 20. ст. 1. тач. 8) Закона о 

локалној самоуправи ("Сл.гл. РС", број 129/07 и 

83/14-др.закон) и чл. 14. ст. 1. тач. 9) Статута града 

Врања ("Сл.гл.града Врања", број 3/17-пречишчен 

текст), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 04.04.2017.године, донела је  

 

 

ПРОГРАМ                                                                                                                                                                                                               

ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. 

ГОДИНУ КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ 

БУЏЕТА 
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БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 
УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА Опис 

  

  

  6   12 

  ГРАДСКА УПРАВА   408,220,000 

  
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
  42,800,000 

  Просторно и урбанистичко планирање    

  Функција: Развој заједнице    

25 Услуге по уговору  500,000 

26 Специјализоване услуге (геодетске услуге)  2,000,000 

27 Зграде и грађевински објекти  23,000,000 

27/1 
Eкспропријација земљишта за асфалтирање градских 

саобраћајница 
 2,500,000 

  

У 2017. години ће се покренути поступак експропријације 

земљишта ради изградње улица које су биле планиране 

Програмом изградње и уређивања грађевинског земљишта у 

јавној својини за 2017. годину а нису реализоване због 

нерешених имовинских односа. 

   

  Свега за програмску активност 1101-0001:   28,000,000 

      

  Пројекат: Партерно уређење платоа у Врањској Бањи    

  Функција: Развој заједнице    

29 Зграде и грађевински објекти    4,500,000 

  Свега за пројекат 1101-П1:   4,500,000 

      

  
Пројекат: Уређење фасада на објектима у власништву 

Града 
   

30 Зграде и грађевински објекти  10,000,000 

  Свега за пројекат 1101-П2:   10,000,000 

      

  
Пројекат: Подршка побољшању услова живота 

присилних миграната и затварање колективних центара 
   

  Функција: Стамбени развој    

31 Зграде и грађевински објекти  300,000 

  Свега за Пројекат 1101-П3:   300,000 

      

      

  ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ   112,920,000 

  Програмска активност: Управљање/одржавање јавним    
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осветљењем 

  Функција: Улична расвета    

32 
Стални трошкови - Tрошкови електричне енергије за јавну 

расвету 
 70,120,000 

33 Текуће поправке и одржавање  9,800,000 

  

Одржавање  јавне расвете, замена прегорелих сијалица  и 

оштећених арматура на подручју месних заједница; 

одржавање семафора у граду;  реконструкција јавне расвете 

ради рационализације потрошње; измештање мерних група 

из трафо станица; набавка и уградња уклопних сатова са 

астрономским временом, плаћање заосталих обавеза из 

претходне године  

   

  Свега за програмску активност 1102-0001:   79,920,000 

      

  
Програмска активност: Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
   

  
Функција: Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 
   

34 Специјализоване услуге  24,000,000 

  Свега за програмску активност 1102-0003:   24,000,000 

      

  
Програмска активност: Управљање и снабдевање водом 

за пиће 
   

  Функција: Водоснабдевање    

37 
Зграде и грађевински објекти - суфинансирање изградње 

водоводне мреже у селу Моштаница 
 5,000,000 

  Свега за програмску активност 1102-0008:   5,000,000 

      

  
Пројекат: Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу 

Мозер 
   

38 Зграде и грађевински објекти   4,000,000 

  Свега за пројекат 1102-П2:   4,000,000 

      

      

  
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
  235,000,000 

  Програмска активност: Управљање саобраћајем    

  Функција: Друмски саобраћај    

48 Зграде и грађевински објекти  55,000,000 

  Изградња и рехабилитација улица и сп.терена:     

  Aсфалтирање улице Партизански Пут од бр.13-27 4*40 400,000 

  Асфалтирање улице Хаџи Томине - наставак 6*80 2,000,000 

  Асфалтирање улице Виноградарске 4*140 3,850,000 

  Асфалтирање улице Црногорске 5*90 2,000,000 

  Рехабилитација улице Христијана Карпоша 5*400 4,500,000 

  Рехабилитација улице Кнеза Милоша 6*250 4,200,000 

  Изградња тротоара у улици Иве Лоле Рибара 4,5*135 2,770,000 

  
Изградња тротоара у улици Симе Погачаревића (поред 

градског гробља) 
1,5*250 2,000,000 

  Рехабилитација улице Филипа Филиповића 6*360 6,000,000 

  Изградња спортског терена у селу Катун   2,550,000 

  Асфалтирање улице Делиградске 5*200 2,200,000 

  Асфалтирање улице Бакија Бакић 5*200 2,200,000 
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  Уређење тротоара у улици Карађорђевој поред Новоградње   250,000 

  Израда ограде на спортском терену у улици Трајка Стошића   450,000 

  Рехабилитација улице Тодора Шпанца 5*150 2,500,000 

  Рехабилитација улице Народног Хероја 6,5*255 5,500,000 

  Рехабилитација улице Добривоја Станковића 5,5*200 1,750,000 

  Рехабилитација улице Честелинска 3*220 1,210,000 

  Уређење трга у улици К.С Првовенчаног (Г.Белимарковића)   1,300,000 

  Ћуковац Дулан 4*250 2,370,000 

  
Израда пројектно техничке документације за улице из КП 

2017 
  5,000,000 

  Свега за Програмску активност 0701-0001:   55,000,000 

      

  
Програмска активност: Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
   

  Функција: Друмски саобраћај    

50 Текуће поправке и одржавање  38,000,000 

  Одржавање пружних прелаза  6,300,000 

  
Текуће одржавање градских саобраћајница у летњим 

условима 
 15,000,000 

  
Чишћење одводних јаркова, допуна банкина и израдом 

пропуста 
 2,000,000 

  Редовно одржавање неасфалтираних саобраћајница  5,000,000 

  
Текуће одржавање градских саобраћајница  и оопштинских 

путева у зимским условима 
 9,700,000 

51 Материјал    

  
Одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне 

сигнализације 
 7,000,000 

  Свега за Програмску активност 0701-0002:   45,000,000 

      

  
Пројекат: Рехабилитација и реконструкција 49 км путева 

у сеоским месним заједницама (2015-2018) 
    

  Функција: Друмски саобраћај     

54 Зграде и грађевински објекти   110,000,000 

  Свега за пројекат 0701-П2:   110,000,000 

        

  
Пројекат: Рехабилитација пута Крива Феја - Љубата - 

Бресница  
    

  Функција: Друмски саобраћај     

55 Зграде и грађевински објекти    25,000,000 

  Свега за пројекат 0701-П3:   25,000,000 

      

  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА   15,000,000 

  Пројекат: Суфинансирање изградње хируршког блока     

  Функција: Услуге медицинских центара и породилишта    

109 
Зграде и грађевински објекти - завршетак I фазе уређења 

Хируршког блока 
 15,000,000 

  Свега за Пројекат 1801-П1:   15,000,000 

      

  ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ   2,500,000 

  Пројекат: Реконструкција градског стадиона     

  Функција: Услуге рекреације и спорта    

131 
Зграде и грађевински објекти - пројектна документација за 

градски стадион 
 2,500,000 
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  Свега за Пројекат 1301-П1:   2,500,000 

      

  РАЗВОЈНИ ФОНД   156,474,000 

  
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
  68,774,000 

  
Програмска активност: Просторно и урбанистичко 

планирање 
   

  Функција: Развој заједнице    

210 

Услуге по уговору - Надзорни органи, сагласности за 

инфраструктурне пројекте у оквиру индустријске зоне 

Бунушевац 

 1,000,000 

211 
Специјализоване услуге - Геодетске услуге за реализацију 

инфраструктурних пројеката у индустријској зони Бунушевац 
 1,000,000 

212 Зграде и грађевински објекти - Пројектна документација   1,000,000 

213 
Машине и опрема - Средства од ЕУ Прогреса за увођење 

ГИС система  
 11,693,000 

  Свега за програмску активност 1101-0001:   14,693,000 

      

  
Пројекат: Куповина земљишта за индустријску зону 

Бунушевац и експропријација за инвестиционе пројекте 
   

  Функција: Развој заједнице    

214 Новчане казне и пенали по решењу судова;  200,000 

215 
Земљиште - репрограм дуга према Министарству одбране за 

2017. годину 
 29,800,000 

  Свега за пројекат 1101-П4:   30,000,000 

      

  
Пројекат: Инфраструктурно опремање индустријске зоне 

на простору ПДР Бунушевац 2  
   

  Функција: Развој заједнице    

216 Зграде и грађевински објекти - Средства од ЕУ Прогреса   24,081,000 

  Свега за пројекат 1101-П5:   24,081,000 

      

  
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУТУРА  
  87,700,000 

  
Програмска активност: Управљање саобраћајном 

инфраструктуром 
   

218 

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне 

документације и изградња саобраћајница у оквиру 

индустријске зоне Бунушевац  

 10,000,000 

  Свега за Програмску активност 0701-0001:   10,000,000 

      

  Пројекат: Изградња Обилазнице до Слободне зоне - I фаза    

  Функција : Друмски саобраћај    

219 
Зграде и грађевински објекти - Пројекат се суфинансира са 

Министарством привреде 
 77,700,000 

  Свега за пројекат 0701-П4:   77,700,000 

      

  ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   25,500,000 

  ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    25,500,000 

  Програмска активност: Управљање опадним водама    

  Функција: Управљање отпадним водама    

224 Зграде и грађевински објекти    

  Фекални колектор индустриска зона  7,700,000 
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  Канализација Врањска Бања  10,000,000 

  Хиландарска  1,000,000 

  Отона Жупанчића  1,200,000 

  
Изградња фекалне и атмосферске канализације у слободној 

зони са Министарством привреде 
  5,600,000 

  Свега за Програмску активност 0401-0004:   25,500,000 

  ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"   84,000,000 

  Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта    

  Функција: Услуге културе    

297 
Стални трошкови - трошкови воде и струје у процесу 

деконтаминације 
 1,000,000 

298 Специјализоване услуге (деконтаминација)  35,000,000 

299 Зграде и грађевински објекти (2.Фаза )   48,000,000 

  Свега за Програмску активност 0701-0001:   84,000,000 

   

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

   674,194,000 

    

МЕРЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРОГРАМА 

 

          Програмом изградње и уређења грађевинског 

земљишта за 2017. годину обухваћени су капитални 

пројекти од виталне важности за град Врање. 

Посебна пажња је посвећена изградњи водоводне и 

канализационе инфраструктуре, текућем одржавању 

градских саобраћајница и општинских путева и 

одржавању некатегорисаних путева у сеоским 

месним заједницама. 

          Носиоци појединих стручних послова за 

реализацију су: ЈП Завод за урбанизам Врање, 

Служба за катастар непокретности Врање, 

Секретаријат за урбанизам и имовинско правне 

послове, и остали учесници за реализацију 

Програма изабраних на основу Закона о јавним 

набавкама. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 04.04.2017. 

године, број : 463-48/2017 -10 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                            

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

 

Градско веће града Врања, седница одржана дана 

23.03.2017.године. 

155. 

На основу члана 61. Став 13. Закона о буџет-

ском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон, 103/2015 i 99/2016) и члана 25. Одлуке о бу-

џету града Врања за 2017. годину (Службени гла-

сник града Врања за 40/2016) Градско веће града 

Врања на седници одржаној дана 23.03.2017. доно-

си:  

 

О Д Л У К У  

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУ-

ЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

 

 

Члан 1. 

У члану 10. Одлуке о буџету града Врања за 

2017. годину (Службени гласник града Врања 40/16 

– даље Одлука о буџету) са апропријације у оквиру 

раздела 4. Градска управа , главе 1. Градска управа, 

програма 8. Основно образовање, програмске ак-

тивности 2002-0001 – Функционисање основних 

школа, функција 912 – Основно образовање, на по-

зицији бр. 60, економска класификација 4631 – Те-

кући трансфери осталим нивоима власти, средства у 

износу од 2.015.000,00 динара преносе се у текућу 

буџетску резерву на апропријацију у оквиру раздела 

4 – Градска управа, главе 1 – Градска управа, про-

грама 15 – Локалана самоуправа, програмске актив-

ности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функ-

ције 112 – Финансијски и фискални послови, пози-

цијe 165, економскe класификације 49912 – Текућа 

резерва. 

 

Члан 2.  

У члану 10. Одлуке о буџету у оквиру разде-

ла 4. Градска управа , главе 1. Градска управа, про-

грама 8. Основне школе, програмске активности 

2002-0001 – Функционисање основних школа, 

функција 912 – Основне школе, на позицији бр. 63, 

економска класификација 4631 – Текући трансфери 

осталим нивоима власти , средства у износу од 
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15.000,00 динара преносе се у текућу буџетску ре-

зерву на апропријацију у оквиру раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – Ло-

калана самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Фи-

нансијски и фискални послови, позицијe 165, еко-

номскe класификације 49912 – Текућа резерва. 

 

Члан 3. 

У члану 10. Одлуке о буџету у оквиру разде-

ла 4. Градска управа , главе 1. Градска управа, про-

грама 9. Средње образовање, програмске активно-

сти 2003-0001 – Функционисање средњих школа, 

функција 920 – Средње школе, на позицији бр. 70, 

економска класификација 4631 – Текући трансфери 

осталим нивоима власти , средства у износу од 

2.610.000,00 динара преносе се у текућу буџетску 

резерву на апропријацију у оквиру раздела 4 – Град-

ска управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локалана самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Фи-

нансијски и фискални послови, позицијe 165, еко-

номскe класификације 49912 – Текућа резерва. 

 

Члан 4. 

У члану 10. Одлуке о буџету у оквиру разде-

ла 4. Градска управа , главе 1. Градска управа, про-

грама 9. Средње образовање, програмске активно-

сти 2003-0001 – Функционисање средњих школа, 

функција 920 – Средње школе, на позицији бр. 72, 

економска класификација 4631 – Текући трансфери 

осталим нивоима власти , средства у износу од 

150.000,00 динара преносе се у текућу буџетску ре-

зерву на апропријацију у оквиру раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – Ло-

калана самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Фи-

нансијски и фискални послови, позицијe 165, еко-

номскe класификације 49912 – Текућа резерва. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

Одлуку објавити у Службеном гласнику гра-

да Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ВРАДА ВРАЊА,дана:23.03.2017 

године, број:06-65/2017-04 

 

                

ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                               

                   др Слободан Миленкови,с.р. 

  

156. 

На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 

исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће 

на седници одржаној 23.03.2017 године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком  о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – Ло-

калана самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Фи-

нансијски и фискални послови, позицијe 165, еко-

номскe класификације 49912 – Текућа резерва, одо-

бравају се буџетска средства у износу од 

1.200.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на 

апропријацију у члану 11. Одлуке о буџету града 

Врања за 2017. годину („Службени гласник града 

Врања бр. 40/2016) у оквиру раздела 4. Градска 

управа, главе 13. Народни музеј, програма 13 – Раз-

вој културе, програмске активности 1201-0001 – 

Функционисање установа културе, функција 820 – 

Услуге културе, на позицији бр. 353, економска 

класификација 483 –Новчане казне и пенали по ре-

шењу судова, извор финансирања 01-Приходи из 

буџета, за трошкове правоснажне пресуде бе. 711/16 

у вези коришћења локала као уметничке радионице 

у „Солитеру Ц“. 

 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у Службеном гласнику гра-

да Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ВРАДА ВРАЊА,дана:23.03.2017 

године, број:06-65/1/2017-04 

 

      

 ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                                    

др Слободан Миленковић,с.р. 
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157. 

На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 

исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће 

на седници одржаној 23.03.2017 године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – Ло-

калана самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Фи-

нансијски и фискални послови, позицијe 165, еко-

номскe класификације 49912 – Текућа резерва, одо-

бравају се буџетска средства у износу од 370.000,00 

динара. 

 

Члан 2. 

Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на 

апропријације у члану 11. Одлуке о буџету града 

Врања за 2017. годину („Службени гласник града 

Врања бр. 40/2016): 

 

- у оквиру раздела 4. Градска управа, 

главе 1. Градска управа, програма 9. Средње обра-

зовање, програмске активности 2003-0001 – Функ-

ционисање средњих школа, функција 920 – Средње 

школе, на позицији бр. 73, економска класифика-

ција 4631 – Текући трансфери осталим нивоима 

власти , средства у износу од 3.000,00 динара, 

извор финансирања 01-Приходи из буџета, за тро-

шкове дневница у реализацији манифестације „Pia-

no summer“ у 2016. години. 

 

- у оквиру раздела 4. Градска управа, 

главе 1. Градска управа, програма 9. Средње обра-

зовање, програмске активности 2003-0001 – Функ-

ционисање средњих школа, функција 920 – Средње 

школе, на позицији бр. 74, економска класифика-

ција 4631 – Текући трансфери осталим нивоима 

власти, средства у износу од 325.000,00 динара, 

извор финансирања 01-Приходи из буџета, за тро-

шкове дневница у реализацији манифестације „Pia-

no summer“ у 2016. години. 

 

- у оквиру раздела 4. Градска управа, 

главе 1. Градска управа, програма 9. Средње обра-

зовање, програмске активности 2003-0001 – Функ-

ционисање средњих школа, функција 920 – Средње 

школе, на позицији бр. 75, економска класифика-

ција 4631 – Текући трансфери осталим нивоима 

власти, средства у износу од 42.000,00 динара, 

извор финансирања 01-Приходи из буџета, за тро-

шкове дневница у реализацији манифестације „Pia-

no summer“ у 2016. години. 

 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у Службеном гласнику гра-

да Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ВРАДА ВРАЊА,дана:23.03.2017 

године, број:06-65/2/2017-04 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                                    

др Слободан Миленковић,с.р. 

 

158. 

На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 

исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће 

на седници одржаној 23.03.2017. године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуке о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – Ло-

калана самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Фи-

нансијски и фискални послови, позицијe 165, еко-

номскe класификације 49912 – Текућа резерва, одо-

бравају се буџетска средства у износу од 

5.471.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на сле-
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дећим апропријацијама у члану 11. Одлуке о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања бр. 40/2016): 

- у оквиру раздела 4. Градска управа , 

главе 1. Градска управа, програма 8. Основно обра-

зовање, програмске активности 2002-0001 – Функ-

ционисање основних школа, функција 912 – Основ-

но образовање, на новој позицији бр. 55/1, економ-

ска класификација 415 –Накнаде трошкова за запо-

слене у износу од 2.016.000,00 динара, извор фи-

нансирања 01- Приходи из буџета, за финансирање 

редовног превоза за долазак и одлазак са рада по 

основу уговора о асигнацији обавеза за редован 

превоз између Града Врања и основних школа. 

- у оквиру раздела 4. Градска управа , 

главе 1. Градска управа, програма 8. Основно обра-

зовање, програмске активности 2002-0001 – Функ-

ционисање основних школа, функција 912 – Основ-

но образовање, на позицији бр. 61, економска кла-

сификација 4631 – Текући трансфери осталим ниво-

има власти у износу од 72.000,00 динара, извор 

финансирања 01- Приходи из буџета,  за прикључак 

на електричну мрежу објекта ОШ „Краљ Петар I 

Ослободилац“ у Кривој Феји. 

- у оквиру раздела 4. Градска управа , 

главе 1. Градска управа, програма 8. Основно обра-

зовање, програмске активности 2002-0001 – Функ-

ционисање основних школа, функција 912 – Основ-

но образовање, на позицији бр. 65, економска кла-

сификација 4631 – Текући трансфери осталим ниво-

има власти у износу од 26.000,00 динара, извор 

финансирања 01- Приходи из буџета,  за судске так-

се ОШ „Бранислав Нушић“ Ратаје.  

- у оквиру раздела 4. Градска управа , 

главе 1. Градска управа, програма 8. Основно обра-

зовање, програмске активности 2002-0001 – Функ-

ционисање основних школа, функција 912 – Основ-

но образовање, на позицији бр. 66, економска кла-

сификација 4631 – Текући трансфери осталим ниво-

има власти у износу од 561.000,00 динара, извор 

финансирања 01- Приходи из буџета  по право-

снажној пресуди Основног суда у Врању бр. 3042/15 

од 20.09.2016 за ОШ „Бранислав Нушић“ Ратаје.  

- у оквиру раздела 4. Градска управа , 

главе 1. Градска управа, програма 8. Основно обра-

зовање, програмске активности 2002-0001 – Функ-

ционисање основних школа, функција 912 – Основ-

но образовање, на новој позицији бр. 66/1, економ-

ска класификација 4632 – Капитални трансфери 

осталим нивоима власти у износу од 15.000,00 ди-

нара, извор финансирања 01- Приходи за набавку 

канцеларијског намештаја у ОШ за образовање 

одраслих у Врању. 

- у оквиру раздела 4. Градска управа, 

главе 1. Градска управа, програма 9. Средње обра-

зовање, програмске активности 2003-0001 – Функ-

ционисање средњих школа, функција 920 – Средње 

школе, на новој позицији бр. 68/1, економска кла-

сификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, 

средства у износу од 2.607.000,00 динара, извор 

финансирања 01-Приходи из буџета, за финансира-

ње редовног превоза за долазак и одлазак са рада по 

основу уговора о асигнацији обавеза за редован 

превоз између Града Врања и основних школа. 

- у оквиру раздела 4. Градска управа, 

главе 1. Градска управа, програма 9. Средње обра-

зовање, програмске активности 2003-0001 – Функ-

ционисање средњих школа, функција 920 – Средње 

школе, на позицији бр. 74, економска класифика-

ција 4631 – Текући трансфери осталим нивоима 

власти , средства у износу од 70.000,00 динара, 

извор финансирања 01-Приходи из буџета, за пола-

гање обавезних испита запослених у Музичкој шко-

ли „Стеван Мокрањац“. 

- у оквиру раздела 4. Градска управа , 

главе 1. Градска управа, програма 9. Средње обра-

зовање, програмске активности 2003-0001 – Функ-

ционисање средњих школа, функција 920 – Средње 

школе, на позицији бр. 81, економска класифика-

ција 4632 – Текући трансфери осталим нивоима 

власти , средства у износу од 80.000,00 динара, 

извор финансирања 01-Приходи из буџета, за на-

бавку два компјутера у Музичкој школи „Стеван 

Мокрањац“. 

- у оквиру раздела 4 – Градска управа, 

главе 13 – Народни музеј, програма 13 – Развој кул-

туре, програмске активности 1201-0001 Функцио-

нисање локалних установа културе, функције 820 – 

Услуге културе, на позицији бр. 342. са економ-

ском класификацијом 414 – Социјална давања запо-

сленима, у износу од 24.000,00 динара, извор фи-

нансирања 01- Приходи из буџета, за недостајућа 

средства за исплату породиљског боловања запо-

слене у Народном музеју. 

 

Члан 3. 

            Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику гра-

да Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ВРАДА ВРАЊА,дана:23.03.2017 

године, број:06-65/3/2017-04 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                                    

др Слободан Миленковић,с.р. 
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 Градско веће града Врања, седница одржана да-

на 30.03.2017.године.  

159. 

На основу члана 15., 22. 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број: 20/2016), Градско веће  града 

Врања, на седници одржаној  дана:30.03.2017 годи-

не,  донело je 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБО-

РА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МИНИ ГИТАРИЈАДЕ 

 

Члан 1. 

 Образује се Организациони одбор за органи-

зацију мини гитаријаде у саставу: 

 -председник, 

 др Слободан Миленковић, гадоначелник, 

 -заменик председника, 

 др Дејан Тричковић, поредседник Скуп-

штине града, 

 -секретар: 

 Јелена Пејковић, самостални саветник при 

Кабинету градоначеника, 

 чланови: 

1.Мића Младеновић, члан Градског већа за 

ресор – туризам и угоститељство, 

2.Зорица Јовић, члан Градског већа за ресор 

– образовање, култура и информисање, 

3. Иван Станковић, члан Градског већа за 

ресор – буџет и финасније, 

4. Саша Иванов, директор ЈУ –Тиристичка 

организација града Врања, 

5. Драгана Младеновић, директор Средње 

музичке школе, 

6. Миодраг Цветковић, шеф Кабинета гра-

доначелника, 

7. представник Полицијске управе Врање, 

8. представник ЈКП „Комрад“ и 

9. Стефан Филиповић,  представник Канце-

ларије за младе, 

 

Члан 2. 

Задатак Организационог одбора је да преду-

зме све потребне мере и активности ради реализаци-

је мини гитаријаде. 

           

Члан 3. 

 Мандат Организационог одбора траје до 

завршетка мини гитаријаде. 

  

 Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 Члан 5. 

Решење објавити  у „Службеном гласнику 

града Врања”. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:30.03.2017. 

године, број:06-71 /2017-04 

                                                         

 ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                                    

др Слободан Миленковић,с.р. 

Општинско веће општине Сурдулица 

160. 

 На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ( Службени гласник РС бр.21/2016), 

члана 56. став 21. тачка 11. Статута општине 

Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.25/08 и Сл.Гл.Града Врања 

бр.16/11), члана 15. тачка 11. Одлуке о Општинском 

већу општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.5/2010) и  

члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду 

Општинског већа општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО 

бр.34/2008), Општинско веће општине Сурдулица, 

на седници одржаној дана 14.03.2017.године, усваја 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

ООРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА 

 

 

ЧЛАН 1. 

 У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Сурдулица број 110-22/16-01 од 

01.12.2016.године, врше се следеће измене и допуне: 

 1.У члану 23. тачка 1. уместо “број 

службеника на положају: 0” треба да стоји “број 

службеника на положају: 1”. 

 2.У члану 23. тачка 6.1.1. Одељења за општу 

управу и јавне службе у тачки 1. уместо “број 

службеника: 1” треба да стоји “број службеника: 0”. 

 3.У члану 23. тачка 6.1.1. Одељење за општу 

управу и јавне службе  у  тачки 1. руководилац 

Одељења додаје се у опису посла “обавља послове 

управљања људским ресурсима”. 

 4.У члану 23. Одељења за финансије и 

привреду тачка 23. Послови припреме података за 

буџет, брише се. 

 5.У члану 23. Одељења за финансије и 

привреду у тачки 25. Послови обрачуна плате, 

накнаде и других примања изабраних, постављених 

лица и запослених и ангажованих лица, у опису 

посла додаје се: “ Припрема налог за пренос 

средстава. Припрема спискове за исплату новчаних 
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примања корисника права из борачко-инвалидске 

заштите и кадровачке помоћи. Саставља извештаје о 

утрошеним средствима за поменуте намене. Врши 

ликвидатуру путних налога и прати реализацију 

јавних набавки. Врши законску и формалну 

контролу свих финансијских докумената из којих 

проистиче обавеза за исплату. Доставља 

документацију припремљену за исплату 

непосредном руководиоцу на потпис. Припрема 

налог за пренос средстава и обавља послове 

електронског плаћања.». 

 6.У члану 23. Одељења за урбанизам, 

стамбено комуналне, грађевинске и имовинско 

правне послове тачка 39. Послови шефа општинске 

инспекције, брише се. 

 7.У члану 23. Одељења за урбанизам, 

стамбено комуналне, грађевинске и имовинско 

правне послове у тачки 40. Послови комуналног 

инспектора уместо “број службеника: 2” треба да 

стоји “број службеника: 3”. 

 8.У члану 23. Одељења за урбанизам, 

стамбено комуналне, грађевинске и имовинско 

правне послове у тачки 43. Послови техничког 

регулисања саобраћаја у опису посла додаје се: 

“Обавља послове комуналног инспектора - послове 

инспекцијског надзора над применом Закона о 

трговини, Закона о комуналним делатностима, Закон 

о заштити животиња, Закона о ветерини и 

др.Општинских одлука које је донела Скупштина 

општине Сурдулица и других прописа у области 

комуналне хигијене и одржавања чистоће и уређења 

Сурдулице и других насељених места на подручју 

Сурдулице. Контролишу рад јавних предузећа из 

области комуналних делатности у вези спровођења 

општинских Одлука које се односе на одржавање 

чиситоће и других комуналних делатности, хватање 

паса луталица, одржавање хигијене на Власини. 

Воде управни поступак, доносе решења и 

предузимају мере и радње у вршењу надзора. 

Овлашћени су да изричу и наплаћују мандатне казне 

на лицу места у складу са законом и Одлукама 

Скупштине општине, као и да подносе прекршајне 

пријеве пртив лица која не поступају  по решењу 

комуналное инспекције.Врше контролу радног 

времена угоститељских, трговинских и занатских 

објеката и др.   

Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада 

комуналних организација и поступака грађана, 

предузетника и правних лица у погледу придржавања 

закона, других прописа и општих аката; врши надзор 

над спровођењем прописа који се односе на кориснике 

и даваоце комуналних услуга у погледу услова и 

начина коришћења и давања услуга, уређивања и 

одржавања објеката и јавних површина, прати јавну 

хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, 

јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења 

отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном 

енергијом, изношење и депоновање смећа, 

сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске 

услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, 

продају пољопривредних и других производа ван 

пијачног простора, раскопавање улица и других јавних 

површина, лепљење плаката на забрањеним местима 

и друге послове комуналне хигијене; сарађује са 

комуналним редарима у одржавању хигијене у 

општини; припрема решења и стара се о њиховом 

извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима 

мере за уклањање ствари и предмета са јавних 

површина. 

 9.У члану 23. Одељења за урбанизам, стамбено 

комуналне, грађевинске и имовинско правне послове у 

тачки 54. Послови за инвестиције и комуналне 

делатности уместо «број службеника: 1» треба да 

стоји «број службеника: 2» 

 10.У члану 23. Одељења за урбанизам, 

стамбено комуналне, грађевинске и имовинско 

правне послове тачка 50. Послови просторног 

планера, брише се. 

 11.У члану 23. у тачки 56. Имовинско правни 

послови у опису посла додаје се: Овлашћено је лице 

за обављање  послова Регистратора Регистра 

стамбених заједница сходно одредбама Закона о 

становању и одржавању зграда (Сл.Гл.РС 

бр.104/2016), односно обезбеђује законито, ажурно 

и тачно вођење Регистра стамбених заједница. 

 12.Иза члана 23. додаје се члан 23а.: 

  

П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА 

У  ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 

ГЛАВА I 

Основне одредбе 

Члан 1. 

 Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Општинском 

правобранилаштву општине Сурдулица (у даљем 

тексту: Правилник) уређују се организационе 

јединице и њихов делокруг, руковођење 

организационим јединицама, називи и описи радних 

места, звања у којима су радна места разврстана, 

потребан број запослених за свако радно место, 

врста и степен образовања, радно искуство и други 

услови за рад на сваком радном месту у 

Општинском правобранилаштву општине 

Сурдулица. 
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Процедура усвајања Правилника 

Члан 2. 

 Предлог Правилника припрема општински 

правобранилац и доставља га Општинском већу на 

усвајање. 

Поглавља правилника 

Члан 3. 

Правилник се састоји од следећих поглавља: 

- Глава I  - Основне одредбе, 

- Глава II - Oрганизација и систематизација 

радних места у Општинском правобранилаштву, и 

- Глава III - Прелазне и завршне одредбе. 

 

Систематизација радних места 

Члан 4. 

У Правилнику су систематизована следећа 

радна места: 

Функционери – изабрана и 

постављена 

лица 

2 радна места 

Службеници - извршиоци број радних места 

Референт 1 

 

Члан 5. 

 Укупан број систематизованих радних места 

у Општинском правобранилаштву општине 

Сурдулица је 3 и то : 

- 2 функционера – изабрана и постављена 

лица, и 

- 1 службеник на извршилачком радном месту. 

 

ГЛАВА II 

 

ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA 

РАДНИХ МЕСТАУ ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

Члан 6. 

 1. Општински правобранилац 

 Број извршилаца: 1 

 Опис послова: руководи радом Општинског 

правобранилаштва; доноси годишњи распоред 

послова и задатака, као и друга акта од значаја за 

несметан рад и функционисање органа; одлучује о 

правима и дужностима државних службеника и 

намештеника; одговара за свој рад и рад 

Општинског правобранилаштва Скупштини 

општине и Општинском већу; предузима правне 

радње и користи правна средсатва пред судовима и 

другим надлежним органима ради остваривања 

заштите имовинских права и интереса општине, 

њених органа и организација и других правних лица 

чије се финансирање врши из буџета општине или 

из других средстава општине; по захтеву, заступа и 

друга правна лица чији је оснивач општина у 

погледу њихових имовинских права и интереса, 

када интерес тих лица није у супротности са 

функцијом коју врши правобранилац; предузима 

потребне мере ради споразумног решавања спорног 

односа, у складу са законом; даје правна мишљења у 

вези закључивања правних послова имовинске 

природе правним лицима чије имовинске интересе и 

права заступа, као и другим лицима, на њихов 

захтев; за свој рад и рад правобранилаштва 

непосредно је одговоран Скупштини општине и 

Општинском већу. 

 Улови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштврено-хуманистичких наука (правне науке) 

на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, достојност обављања правобранилачке 

функције, положен правосудни испит, најмање три 

године радног искуства у струци после положеног 

правосудног испита, познавање рада на рачунару 

(MS office пакет и интернет). 

 

 2. Заменик општинског правобраниоца 

 Број службеника: 1 

 Опис послова: замењује правобраниоца у 

свим његовим овлашћењима, пословима и радним 

задацима у случају његове одсутности или 

спречености за обављање његове дужности, помаже 

правобраниоцу у руковођењу и обављању осталих 

послова и радних задатака; обавља послове у складу 

са  законом и другим прописима; предузима правне 

радње и користи правна средстава пред судовима и 

другим надлежним органима ради остваривања 

заштите имовинских права и интереса општине, 

њених органа и организација и других правних лица 

чије се финансирање врши из буџета општине или 

из других средстава општине; по захтеву, заступа и 

друга правна лица чији је оснивач општина у 

погледу њихових имовинских права и интереса, 

када интерес тих лица није у супротности са 

функцијом коју врши правобранилац; предузима 

потребне мере ради споразумног решавања спора у 

складу са законом; даје  мишљења у вези 

закључивања правних послова имовинске природе 

правним лицима чије имовинске интересе и права 

заступа, као и другим лицима, на њихов захтев. 
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  Услови: стечено високо образовање из 

научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља друштврено-хуманистичких наука 

(правне науке) на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен правосудни испит, достојност 

обављања функције заменика правобраниоца, 

најмање две година радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS office пакет и 

интернет). 

 

 3. Секретар Општинског правобранилаштва 

 Звање: Виши референт. 

 Број службеника: 1 

 Опис послова: координира радом писарнице 

Општинског правобранилаштва; припрема нацрте 

финансијског плана правобранилаштва; припрема 

решења у вези остваривања права из радног односа; 

учествује у припреми и изради програма и плана 

рада и извештаја о раду. 

 Услови: средње образовање друштвеног 

смера у четворогодишњем трајању, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, знање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

ГЛАВА III 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 7. 

 Распоређивање служеника и намештеника 

извршиће се најкасније у року од 15 дана од 

ступања на снагу Правилника, а најкасније до 1. 

децембра 2016.године. 

 

Члан 8. 

 Даном ступања на снагу Правилника престаје 

да важи Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинском 

правобранилаштву општине Сурдулица број ЈП 

15/16 од 08.04.2016. године. 

 

Члан 9. 

 Правилник ступа на снагу даном усвајања од 

стране Општинског већа и објављује се  у 

„Службеном листу Града Врања“. ““ 

 

ЧЛАН 2. 

 У свему осталом Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Сурдулица број 110-

22/16-01 од 01.12.2016.године остаје непромењен. 

 

ЧЛАН 3. 

 Правилник о измени и допуни правилника о 

организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Сурдулица ступа на 

снагу даном усвајања од стране Општинског већа 

општине Сурдулица. 

 

ЧЛАН 4. 

 Правилник објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана14.03.2017.године, број:110-3/17-01 

 

 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                      

Александра Поповић,с.р. 

 

 

161. 

 На основу члана 28, члана 32. став 6. и члана 

44. Закона о црквама и верским заједницама (''Слу-

жбени гласник РС“, број 36/06), члана 57. става 1. 

Статута општине Сурдулица (“Сл. Гл. ПО” бр. 25/08 

и “Сл.Гл. Града Врања” бр. 16/14, члана 15. став 11. 

Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица 

(“Сл.Гл. Града Врања” бр. 4/10) и члана 2. став 1. 

тачка 11. Пословника о раду Општинског већа 

општине Сурдулица (“Сл. Гл. ПО” бр. 34/08), 

Општинско веће општине Сурдулица је седници 

одржаној дана 26.03.2017. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређују се ближи крите-

ријуми, услови, обим, начин и поступак доделе 

средстава црквама и верским заједницама (у даљем 

тексту: Корисници) за реализовање програма у ци-

љу унапређивања верских слобода и остваривања 

општег добра и заједничког интереса, као и начин и 

поступак враћања средстава уколико се утврди да се 

добијена средства не користе за реализовање одо-

брених програма.  

 

Члан 2. 

Општина Сурдулица у финансирању 

реализације програма или суфинансирајућег дела 
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средстава за финансирање програма може 

учестововати у границама средстава одобрених за 

ту намену у буџету Општине, а на основу 

критеријума из овог Правилника. 

Право на доделу средстава имају цркве и 

верске заједнице које се налазе на територији 

општине Сурдулица, које програм од јавног 

интереса реализују на територији општине 

Сурдулица и које имају статус цркве или верске 

заједнице у складу са Законом о црквама и верским 

заједницама. 

 

Члан 3. 

Средства намењена црквама и верским 

заједницама користе се за: 

 - изградњу или обнову цркава и верских 

објеката, 

 - адаптацију или реконструкцију цркава и 

верских објеката, 

 - текуће поправке и одржавање цркава и 

верских објеката, 

 - финансирање догађаја битних за верску 

заједницу, 

             - друге програме који имају за циљ 

унапређење верских слобода и остваривања општег 

добра и заједничког интереса. 

 

У делу изградње, адаптације и 

реконструкције цркава и верских објеката, као и 

текућих поправки и одржавања истих, средства се 

распоређују за: обављање градитељске делатности, 

инвестиционе радове на црквеним храмовима и 

другим сакралним објектима, изградњу нових 

црквених храмова, обнову постојећих црквених 

храмова који су без обнове дуже времена, преко 10 

и више година, а посебно црквених храмова који су 

споменици културе, обнову парохијских домова, 

уређење и ревитализацију простора верских 

гробаља, изградњу и обнову капела на гробљима, 

изградњу нових и обнову пропалих торњева и 

звоника, обнову икона, осликавање унутрашњости 

храмова, стављање нових фасада и кречење 

црквених храмова, обнову пропалог крова који 

прокишњава, пресецање и санирање влаге на 

црквеним зидовима, уређивање простора око цркве 

– озелењавање, изградња приступних стаза и 

обезбеђивање клупа за седење, обнову пропалих 

ограда око цркве и слично. 

У делу других програма, намењених за 

финансирање догађаја битних за верску заједницу и 

унапређивање верских слобода, средства се 

обезбеђују за следеће намене: добротворне и 

хуманитарне активности, као и друге активности 

социјалне заштите, организовање традиционалних 

годишњица и датума који су посвећени имену које 

црква носи,  организовање црквених манифестација, 

неговање и развој рада црквених хорова и њиховог 

учешћа на хорским фестивалима. 

Средства се  Корисницима могу додељивати 

само за програмске активности које се реализују у 

текућој години и на основу јавног конкурса за 

доделу средстава. 

Надлежно одељење Општинске управе 

општине Сурдулица, доставља Комисији за 

расподелу средстава црквама и верским заједницама 

(у даљем тексту: Комисији) и Корисницима 

информацију о висини расположивих средстава 

намењених за финанирање или суфинансирање 

програма цркава и верских заједница. 

 

Члан 4. 

Висина средстава за расподелу црквама и 

верским заједницама за реализацију програма и 

унапређење верских слобода и остваривања општег 

добра и заједничког инетереса, као и позиција у 

буџету-раздео на коме се средства предвиђају, 

одређује се сваке године Одлуком о буџету општи-

не Сурдулица. 

 

Члан 5. 

         Укупно планирана  и расположива средстава у 

буџету, намењена за расподелу црквама и верским 

заједницама - 100%, распоређују се на следећи на-

чин: 

       -  за градитељску делатност додељује 70% сред-

става из члана 3. Правилника, и 

       -  за остале намене - 30% из члана 3. овог Пра-

вилника 

             Пренос средстава корисницима, условљен је 

ликвидним могућностима буџета. 

 

Члан 6. 

 Расподела средстава из члана 5. овог 

правилника врши се на основу јавног конкурса. 

Конкурс за доделу средстава објављује се на 

званичној интернет страници општине Сурдулица, 

на огласној табли општине Сурдулица и у сред-

ствима јавног информисања који покривају терито-

рију општине – радио. 

 Јавни конкурс расписује Општинско веће.             

 Акт о расписивању јавног конкурса- ОДЛУ-

КА-  садржи: 

1. предмет јавног конкурса, 

2.  наменa и износ средстава за коју се 

конкурс спроводи, 

3. организације које имају право на 

подношење пријава 

4. документа која је потребно приложити уз 

пријаву 

5. место и рок за подношење пријаве 
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6. начин објављивања  

 Образац пријаве је саставни део Правилника 

који ће бити објављен уз Конкурс. 

Пријава на јавни конкурс подноси се Коми-

сији за доделу средстава црквама и верским зајед-

ницама, у року који не може бити краћи од од 15 

дана од дана објављивања конкурса. 

Уз пријаву подносилац програма подноси 

програм на обрасцу чију садржину утврђује  Коми-

сија за доделу средстава црквама и верским зајед-

ницама.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

бити разматране. 

 

Члан 7. 

Мерила и критеријуми за избор пројекта за 

изградњу, реконструкцију и обнову објеката 

у складу са потребама и могућностима су: 

1.   степен угрожености верског објекта; 

2. категоризација верског објекта као   

културног добра (изузетан значај, велики 

значај, споменик културе); 

3. значај верског објекта за културу, уметност, 

историју и слично, (уколико верски  објекат 

није утврђен као споменик културе);  

4.  висина средстава која су у претходном 

периоду добијена из буџета општине; 

5.  да ли су из других извора сакупљена 

средства, па је потребан само један део 

средстава да би се затворила финансијска 

конструкција; 

Критеријуми за остале намене за доделу 

средстава су: 

6.    карактер и значај црквене манифестације, 

7. карактер  и значај добротворно-

хуманитарних делатности и значај свих 

осталих активности из члана 3. овог 

Правилника, 

8. висина средстава која су у претходном 

периоду добијена из буџета општине за ове 

намене. 

 

Ближа мерила за избор програма и 

пројеката применом критеријума из става 1. овог 

члана као и допунске критеријуме и друге чиниоце 

утврђује Комисија за доделу средстава црквама и 

верским заједницама. 

 

Члан 8 

Опшинско веће, на предлог председника 

општине образује Комисију за доделу средстава 

црквама и верским заједницама, која спроводи јавни 

конкурс.  

  Комисија за доделу средстава црквама и 

верским заједницама има три члана, која се именују 

на период од четири године. 

             Комисија утврђује Листу рангирања пријав-

љених програма/пројеката, у року који не може би-

ти дужи од 15 дана од дана истека рока за подно-

шење пријава и даје предлог за доделу средстава 

Општинском већу. 

 

Члан 9. 

   Одлуку о додели средстава црквама и вер-

ским заједницама за реализовање програма из обла-

сти градитељства и за остале намене,  доноси 

Општинско веће на предлог Комисије за доделу 

средстава црквама и верским заједницама из члана 

8. овог правилника, у року од 15 дана од подношења 

предлога.   

  

Члан 10. 

             Додељена средства се преносе подносиоцу 

програма чији је програм одобрен, а на основу за-

кључених уговора о реализовању одобрених про-

грама између подносиоца и општине Сурдулица. 

 Уговором се уређују права, обавезе и одго-

ворност уговорних страна, начин реализовања про-

грама, као и начин извештавања о наменском тро-

шењу средстава.  

 За реализацију закључених уговора задужује 

се надлежна служба Општинске  управа. 

 

Члан 11. 

 Цркве и верске заједнице су дужне да сред-

ства користе искључиво за намене за које су доде-

љена.  

 Ненаменско трошење средстава има за 

последицу повраћај средстава и неодобравање сред-

става у наредној години. 

  

Члан 12. 

Извештај о реализовању програма за који су 

додељена средства, подносилац програма  је дужан 

да на прописаном обрасцу достави Комисији за до-

делу средстава црквама и верским заједницама у 

року од 30 дана по истеку рока за реализовање про-

грама.  

Извештај о реализовању програма разматра 

Комисија за доделу средстава црквама и верским 

заједницама и доставља га Општинском већу на 

упознавање, у вези испуњености уговорних обавеза 

и намнеског трошења средства. Такође, комисија 

доставља предлог Општинском већу, за повраћај 

средстава у буџет, уколико се из Извештаја може 

недвосмислено утврдити да су средства ненаменски 

утрошена. 
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Садржину обрасца Извештаја из става 1. овог 

члана утврђује Комисија за доделу средстава 

црквама и верским заједницама. 

Недостављање Извештаја из става 1. овог 

члана има за последицу неодобравање средстава у 

наредној години.  

Образац извештаја је саставни део овог 

Правлника. 

 

 

Члан 13. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном  доно-

шења, а објавиће се  у ''Службеном гласнику града 

Врања“.   

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана14.03.2017.године, број:401-99/17-01 

 

 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                      

Александра Поповић,с.р. 
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