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В Р А Њ  Е 
399. 

Скупштина града Врања на седници одржаној 
10.07.2017.године, на основу члана 35. став 7. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – 
Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 32. и члана 175. 

Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број 3/17 - пречишћен текст и 8/17), и члана 88. 
Пословника Скупштине града Врања“, (''Службени 

гласник града Врања'' број 3/17-пречишћен текст), 

донела је 
 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ СМОНИЦА У 

ВРАЊСКОЈ БАЊИ 
 

Члан 1. 

 Усваја се План детаљне регулације у насељу 

Смоница у Врањској Бањи (у даљем тексту План 

детаљне регулације), који је у прилогу ове одлуке и 

чини њен саставни део. Саставни део одлуке је и 

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана 

детаљне регулације у насељу Смоница у Врањској 

Бањи. 

 

Члан 2. 

 Планом детаљне регулације одређује се 

дугорочна пројекција развоја и просторног решења 

подручја у обухвату Плана детаљне регулације, као 

и правила регулације, уређења и грађења. 

 

Члан 3. 

План детаљне регулације се састоји из 

текстуалног и графичког дела. 

Текстуални део плана чине Уводне напомене, 

Полазне основе, Плански део ( правила уређења, 

правила грађења и мере заштите), Спровођење 

плана , Аналитичко-документациона основа плана и 

Прелазне и завршне одредбе. 
 Графички део плана садржи карте: 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

1. Граница обухвата плана детаљне 

регулације     Р 1: 1000 

2. Извод из Плана генералне регулације  

Врањске Бање (план намене површина и 

функционална организација саобраћаја) 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

3. Подела на зоне и целине    

 4. Регулација и нивелационо решење 

саобраћаја     Р 1: 1000 

5. Електроенергетска и телекомуникациона 

инфраструктура   Р 1: 1000 

 6. Водопривреднa инфраструктурa  Р 1: 1000 

 7. План препарцелације са елементима за 

обележавање површина     јавне намене Р 1: 1000 

 8. Начин спровођења плана  Р 1: 1000 

 

Члан 4. 

 План детаљне регулације као урбанистички 

план остварује се урбанистичким пројектима и 

другим општим и посебним актима у складу са 

Законом. 

 

 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 17 
В Р А Њ Е 

Уторак,11.јул.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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Члан 5. 

 План детаљне регулације са аналитичко-

документационом основом чува се трајно у Градској 

управи града Врања. 

 

Члан 6. 

 План детаљне регулације мора бити доступан 

на увид јавности (правним и физичким лицима) у 

току важења плана у седишту доносиоца и путем 

интернет стране органа надлежног за доношења 

планског документа. 

 

Члан 7. 

 Текстуални део плана детаљне регулације 

објавити у „Службеном гласнику града Врања“. 

 

Члан 8. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана10. 07. 

2017.године, број: 35-47/2017-10 

 
            ЗАМЕНИК  

ПРЕДСЕДНИКА         

СКУПШТИНЕ, 

   Градимир Јовановић, с.р. 

 

 

400. 

 

 

ПЛАН  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НА-

СЕЉУ СМОНИЦА У ВРАЉСКОЈ 

БАЊИ 
 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

1.1.Повод  за израду Плана детаљне регулације 

Законом о планирању и изградњи је про-

писана обавеза да се планом генералне регулације 

предвиде зоне за које се обавезно доноси план 

детаљне регулације. 

План генералне регулације Врањске Бање 

усвојен је 16.04.2013. године на седници Скупшти-

не града Врања и објављен у „Службеном гласнику 

града Врања “, број 14/13. У поглављу 5. Спрово-

ђење плана – Смернице за спровођење Плана – Зоне 

за даљу урбанистичку разраду – Разрада кроз Пла-

нове детаљне регулације дефинише тачком 2. План 

детаљне регулације у насељу Смоница. 

1.2.Одлука о изради Плана 

Изради Плана детаљне регулације у насељу 

Смоница у Врањској Бањи, у даљем тексту: 

„План“, приступа се на основу Одлуке Скупштине 

града Врања о изради Плана. 

Одлуку о изради Плана донела је Скупштина града 

Врања уз стручну помоћ Секретаријата за урбани-

зам и имовинско правне послове Града Врања  по 

претходно прибављеном Мишљењу Комисије за 

планове („Службени гласник града Врања“, број 

17/14). 

Прелиминарна граница Плана је дефинисана чла-

ном 2. Одлуке о изради Плана. 

 

1.3.Одлука о изради стратешке процене 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

135/04 и 88/10) и члана 32.  став 1., тачка 5. и члана 

175. Статута града Врања (''Службени гласник града 

Врања'', број 27/12 - пречишћен текст и 32/12), и 

члана 88. Пословника Скупштине града Врања 

(''Службени гласник града Врања'', број 25/12), 

Секретаријат за урбанизам и имовинско правне 

послове града Врања, доноси Одлуку о приступању 

или неприступању изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације у насељу 

Смоница у Врањској Бањи, на животну средину. 

Секретаријат за урбанизам и имовинско 

правне послове града Врања донео је Одлуку о не-

приступању изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације у насељу Смоница у 

Врањској Бањи на животну средину (''Службени 

Гласник града Врања'', број 12/15). 

 

1.4.Израда концепта Плана 

Концепт плана припрема ЈП "Завод за урба-

низам" Врање, а усваја Комисија за планове. На 

седници Комисије за планове одржаној 07.07.2015. 

године Комисија за планове је дала позитивно 

мишљење на Концепт Плана детаљне регулације у 

насељу Смоница у Врањској Бањи. 

 

1.5.Циљ израде Плана 

Циљ израде Плана је утврђивање начина ко-

ришћења земљишта, утврђивање просторне органи-

зације пословно услужних садржаја, одређивање 

правила изградње и уређења простора, стварање 

планског основа за издвајање земљишта за јавне 

намене и основ за издавање информације о локаци-

ји, локацијске и грађевинске дозволе. 

План представља основ за решавање имовинских 

односа. Планом се, пре свега, обезбеђује усаглаша-

вање услова локације са извођачким захтевима и 

интересима заштите животне средине. 

2.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
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2.1.Опис границе Плана 

Планско подручје обухвата оквирно површи-

ну од око 5,45 hа у делу КО Врањска Бања. 

Граница полази од преломна тачке 1 која се 

налази на тромеђи катастарских парцела 2997 КО 

Врањска Бања, 1243 КО Врањска Бања и 1245 КО 

Врањска Бања од којих граница наставља југои-

сточно дуж линије осовине улице Веселина Масле-

ше (градска саобраћајница другог реда), сече ката-

старске парцеле 1245 КО Врањска Бања, 1246/1 КО 

Врањска Бања, 1246/2 КО Врањска Бања, 1246/3 КО 

Врањска Бања, 1405/1 КО Врањска Бања, 2997 (не-

категорисан пут) КО Врањска Бања до преломне 

тачке 2. 

Преломна тачка 2 се налази на катастарској 

парцели 2997  КО  Врањска Бања од које граница 

наставља југозападно линијом осовине улице Нико-

ле Тесле (градска саобраћајница) сече катастарске 

парцеле 1452/5 КО Врањска Бања, 1452/4 КО Врањ-

ска Бања и 3024 КО Врањска Бања до преломне 

тачке 3. 

Преломна тачка 3 се налази на катастарској 

парцели 3024  КО  Врањска Бања од које граница 

мења правац ка северозападу, сече катастарску пар-

целу 3025 КО Врањска Бања и наставља међном 

линијом катастарске парцеле 1384/8 КО Врањска 

Бања до преломне тачке 4. 

Преломна тачка 4 се налази на тромеђи ка-

тастарских парцела 1384/8 КО Врањска Бања, 

1384/9 КО Врањска Бања и 1384/7 КО Врањска Ба-

ња од којих граница мења правац и наставља југо-

западно међном линијом катастарске парцеле 

1384/7 КО Врањска Бања до преломне тачке 5. 

Врањска Бања, 1384/7 КО Врањска Бања и 

1384/1 КО Врањска Бања, од којих граница мења 

правац и наставља северозападно међном линијом 

катастарске парцеле 1384/7 КО Врањска Бања и 

међном линијом катастарске парцеле 1365 КО 

Врањска Бања, сече парцелу 3021 КО Врањска Ба-

ња (градска саобраћајница другог реда) до прелом-

не тачке 6. 

Преломна тачка 6 се налази на катастарској 

парцели 1364  КО  Врањска Бања од које граница 

наставља у правцу североистока дуж линије тротоа-

ра градске саобраћајнице другог реда до преломне 

тачке 7. 

Преломна тачка 7 се налази на катастарској 

парцели 1364  КО  Врањска Бања на тротоару 

градске саобраћајнице другог реда од које граница 

наставља у правцу севера дуж тротоара градске 

саобраћајнице другог реда, сече катастарске 

парцеле 1363/4 КО Врањска Бања, 1363/3 КО 

Врањска Бања, 1363/2 КО Врањска Бања, 1361 КО 

Врањска Бања, 1360 КО Врањска Бања, 1359 КО 

Врањска Бања1266/2 КО Врањска Бања, 1266/5 КО 

Врањска Бања, 1268 КО Врањска Бања, 1269/3 КО 

Врањска Бања и завршава у преломној тачки 8. 

Преломна тачка 8 се налази на катастарској 

парцели 1269/3 КО Врањска Бања од које граница 

наставља у правцу североистока дуж тротоара ули-

це Девет Југовића (градска саобраћајница), сече 

катастарске парцеле 1270/8 КО Врањска Бања, 

1270/12 КО Врањска Бања и 2997 (некатегорисани 

пут) КО Врањска Бања и завршава у преломној тач-

ки 1. 

У случају неслагања катастарских парцела 

грађевинског земљишта у текстуалном и графичком 

прилогу, важи графички прилог. 
 

 

 

Редни број Катастарска 

општина 

Површина КО 
(km2) 

Површина 

обухвата плана (ha) 

1. КО Врањска Бања 789 ≈ 5,45 

 

 

 

Површина обухвата плана је око 5,45 hа. 
 

Извод из Плана генералне регулације Врањске Бање 
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Опис границе грађевинског подручја  

Опис границе грађевинског подручја урађен је табеларним пописом катастарских парцела које улазе у 

грађевинско подручје. 

 

Табелa катастарских парцела у обухвату грађевинског подручја 

 

 

БР. 
ПАРЦЕЛЕ 

m2 НАЧИН 
КОРИШЋЕЊА 

ВРСТА ЗЕМЉИШТА ИМАОЦИ ПРАВА НА 
ПАРЦЕЛИ 

 

1245  

195.39 
Део 

 

ЊИВА 2. КЛАСЕ 
 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
СТОШИЋ (ВОЈИСЛАВ) ЧЕДОМИР 

СТОШИЋ (МИЛУТИН) 
БРАНИСЛАВ 

1246/1  

92.92 
Део 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ 
И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ 

 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

ЛИВАДА 2. КЛАСЕ 

ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА 

АСАНОВИЋ (ИСМАИЛ) ХАТИЏА 

1246/2  

114.24 

Део 

ТРОМЕЂА 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ 
И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 
ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

ЛИВАДА 2. КЛАСЕ 

ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА 
ЗГРАДА 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 

 

КОСТИЋ (МОМЧИЛО) 
ПРЕДРАГ 

ПДР У НАСЕЉУ СМОНИЦА 

У ВРАЊСКОЈ БАЊИ 
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1246/3  

3.92 

Део 

ТРОМЕЂА 

 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 

 

МАКСУТОВИЋ (ДЕМИРАН) ДУШКО 

1261/1 305 

ГРАМАЂЕ 

ЊИВА 3. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ МИТРОВИЋ ЈОСИФ 

1261/2 653 

ГРАМАЂЕ 

ЊИВА 3. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН 

1261/3 597 

ГРАМАЂЕ 

ЊИВА 3. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ БОГДАНОВИЋ (БРАНКО) 
ДРАГОМИР 

1262 975 

ШТИПЉАНИ 

ЊИВА 3. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЉУБЕНОВИЋ (СТОЈАН) ЂОРЂЕ 

1263/1 621 

ШТИПЉАНИ 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (МИЛАДИН) БРАНКО 

1263/2 641 

ШТИПЉАНИ 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (МИЛАДИН) БРАНКО 

1263/3 694 
ШТИПЉАНИ 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (МОМЧИЛО) 
ПРЕДРАГ 

1263/4 661 

МЕЂИНЕ 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (ДУШАН) БОЖИДАР 

1263/5 733 

ШТИПЉАНИ 
ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (ДУШАН) БОЖИДАР 

1264/1 606 

ШТИПЉАНИ 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (МИЛАДИН) БРАНКО 

1264/2 1263 
ШТИПЉАНИ 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (МОМЧИЛО) 
ПРЕДРАГ, 

КОСТИЋ (МИЛАДИН) БРАНКО 

1264/3 609 

ШТИПЉАНИ 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (МОМЧИЛО) 
ПРЕДРАГ 

1264/4 667 

ШТИПЉАНИ 
ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (ДУШАН) БОЖИДАР 

1265/1 848 

ШТИПЉАНИ 

ЛИВАДА 2.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЈОВИЋ (АНТОНИЈЕ) ВЛАДИМИР 

1265/2 1740 

ШТИПЉАНИ 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ; 
ЦЕЛО ПРАВО 

1265/3 705 

ШТИПЉАНИ 

ЛИВАДА 2.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЈОВИЋ (ЦВЕТКО) ДРАГОЉУБ 

1265/4 708 

ШТИПЉАНИ 

ЛИВАДА 2.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЈОВИЋ (АНТОНИЈЕ) ВЛАДИМИР 

1265/5 390 

ШТИПЉАНИ 

ЛИВАДА 2.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ГРАД ВРАЊЕ 

1265/6 261 

ШТИПЉАНИ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ГРАД ВРАЊЕ 
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1266/1 2158 

ШТИПЉАНИ 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

1266/2 682.96 

Део 

ШТИПЉАН

И 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

1266/3 244 

ШТИПЉАНИ 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА РЕПУБЛКЕ СРБИЈЕ; ЦЕЛО 
ПРАВО 

1266/4 400 

ШТИПЉАНИ 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА РЕПУБЛКЕ СРБИЈЕ; 
ЦЕЛО ПРАВО 

1266/5 180.98 

Део 

ШТИПЉАН

И 

ПАШЊАК 1.КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА РЕПУБЛКЕ СРБИЈЕ; ЦЕЛО 
ПРАВО 

1268 30.17Део 

ШТИПЉАН

И 

ЊИВА 3. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КРСТИЋ (БОЖИДАР) МИОДРАГ 

1269/3 20.48 Део 

ШТИПЉАНИ 

ВИНОГРАД 2. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ КОСТИЋ (ДРАГУТИН) 
НЕГИЦА 

 

1270/8 23.57 

Део 

ШТИПЉАНИ 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ 
И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ 

ЊИВА 3. КЛАСЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЈОВАНОВИЋ () ДРАГИЦА 
1/3 

ВЕЉКОВИЋ (МИЛИСАВ) 
ЛЕПОСАВА 1/3 

ЂОРЂЕВИЋ (РАНЂЕЛ) 
ЉУБИНКА 1/3 

1270/12 2.48 

Део 

ШТИПЉАНИ 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ 

И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 

ЂОРЂЕВИЋ (РАНЂЕЛ) 
ЉУБИНКА 3/11 

ВЕЉКОВИЋ (МИЛИСАВ) 
ЛЕПОСАВА 3/11 

ЈОВАНОВИЋ () ДРАГИЦА 3/11 

ГРАД ВРАЊЕ 2/11 

1359 7.81 

Део 

ШТИПЉАНИ 

ЊИВА 3. КЛАСЕ 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ МИТРОВИЋ (БОРИВОЈЕ) ДРАГАН 

1360 17.43 

Део 

ШТИПЉАНИ 

ЊИВА 3. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЖУНИЋ (ДРАГУТИН) 
ДУШАНКА 

1361 34.20 

Део 

ШТИПЉАНИ 

ЊИВА 3. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАВИДОВИЋ (САВА) КОВИЉКА 

1363/2 84.92 

Део 

ШТИПЉАНИ 

ПАШЊАК 1. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ МИШИЋ (БЛАГОЈЕ) ДРАГАН 
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1363/3 27.12 

Део 

ШТИПЉАНИ 

ЊИВА 2. КЛАСЕ 

ПАШЊАК 1. КЛАСЕ 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ МИШИЋ (БЛАГОЈЕ) ДРАГАН 

1363/4 120.58 

Део 

ШТИПЉАНИ 

ЊИВА 2. КЛАСЕ ПАШЉАК 

1.КЛАСЕ 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ПАВЛОВИЋ (БЛАГОЈЕ) 
ЗОРИЦА 

1364 188.98 

Део 

ШТИПЉАНИ 

ЊИВА 3.КЛАСЕ 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ МЛАДЕНОВИЋ МАРИЦА 

1365 6663 

189 

МЕЂИНЕ 

ЊИВА 3.КЛАСЕ 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ТРАЈКОВИЋ (ЖИВОЈИН) 
БОЖИДАР 

  ЗЕМЉИШТЕ   

1384/7 
 

 
4829 

МЕЂИНЕ 

 

 
ЊИВА 3.КЛАСЕ 

 

 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

СТАНКОВИЋ (НИКОЛА) ДРАГАН 
(1/3)ЖСТАНКОВИЋ (НИКОЛА) 
МИЛИВОЈЕ (1/3) 

СТАНКОВИЋ (СТОЈАДИН) ДУШАН 
(1/3) 

1384/8 1611 

МЕЂИНЕ 

 

 
ЊИВА 3.КЛАСЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ СТАНКОВИЋ (НИКОЛА) ДРАГАН 
(1/2) 

СТАНКОВИЋ (НИКОЛА) 
МИЛИВОЈЕ (1/2) 

1385 41 

МЕЂИНЕ 

ПАШЊАК 2. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ СТАНКОВИЋ (НИКОЛА) 
МИЛИВОЈЕ 

1387 23 

МЕЂИНЕ 

ПАШЊАК 2. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ СТАНКОВИЋ (ДУШАН) СЛАВКО 

 
 
1392 

 

 
18084 

 

 
MEЂИНЕ 

 

 
ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 

 
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 

 

 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА РЕПУБЛКЕ СРБИЈЕ; 
ЦЕЛО ПРАВО 

1452/4 47.02 

266.38 

Део 

СМОНИЦА 

ПАШЊАК 2. КЛАСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ СТАМЕНКОВИЋ (ДРАГОЉУБ) 
МИЛИВОЈЕ 

СТАМЕНКОВИЋ (ДРАГОЉУБ) 
МИЛАН 

1452/5 28.72 

144.29 

Део 

СМОНИЦА 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ СТАМЕНКОВИЋ (ДРАГОЉУБ) 
МИЛАН 

СТАМЕНКОВИЋ (ДРАГОЉУБ) 
МИЛИВОЈЕ 

2997 1725.02 

Део 

ГУШТЕРИ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ГРАД ВРАЊЕ 
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3021 1959.58 

Део 

MEЂИНЕ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ГРАД ВРАЊЕ 

3024 553.46 

Део 

ГЛАВИНОВ 
ЧУКАР 

ПОТОК ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" 

3025 1394 

Део 

СМОНИЦА 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ГРАД ВРАЊЕ 

 

 

2.2.Правни и плански основ 

 

Правни основ за израду Плана је: 

    Закон о планирању и изградњи 

(''Службени гласник Републике Србије'', 

број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС, 132/14 и 

145/14); 

   Правилник о садржини, начину и 

поступку израде планских   докумената 

(''Службени гласник Републике Србије'', 

број 31/10, 69/10 и 16/11); 

    Члан 130. став 2. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 132/14 и 145/14); 

    Одлука Скупштине града Врања о 

изради Плана детаљне регулације y 

насељу Смоница у Врањској Бањи 

(„Службени гласник града Врања“, број 

17/14); 

    Одлука о неприступању изради 

стратешке процене утицаја Плана 

детањне регулације у насељу Смоница 

у Врањској Бањи на животну средину 

(„Службени гласник града Врања“, број 

12/15); 

   Концепт Плана. 

 

Плански основ за израду плана је: 

 План генералне регулације Врањске Бање 

("Службени гласник РС", број 14/13). 

 

2.3.Извод  из  Kонцепта  плана  детаљне 

регулације   у    насељуСмоница у Врањској 

Бањи 

 

Концепт плана детаљне регулације у насељу 

Смоница у Врањској Бањи, у даљем тексту: "Кон-

цепт плана", разматрала је Комисија за планове 

Скупштине града Врања. На седници Комисије за 

планове одржаној 07.07.2015. године  Комисија је 

дала позитивно мишљење на Концепт плана. 

Намена површина 

За предметни простор је рађен План генерал-

не регулације Врањске Бање, којим је одређена на-

мена простора - пословно-услужни садржаји 

(пословање, трговина, угоститељске услуге). 

Грађевинско подручје 

Планом генералне регулације Врањске Бање 

дефинисан је део подручја КО Врањска Бања, 

површине око 5,45 ha са наменом пословно-

услужни садржаји. Простор је делимично изграђен. 

Планирано грађевинско подручје представља уједно 

и обухват Плана. Кроз предметни План пролази 

планирана градска саобраћајница другог реда која 

наставља у правцу северозапада ка насељу Бањски 

Рид. 

Граница обухвата Плана се простире: 

осовином градске стамбене саобраћајнице - Улица 

девет Југовића, градске саобраћајнице другог реда - 

Улица Веселина Маслеше, осовином градске сабир-

не саобраћајнице - Улица Николе Тесле и осовином 

планиране градске сабирне саобраћајнице. 

У оквиру обухвата Плана катастарске парцеле се 

делимично или потпуно налазе у потезу Међине, 

Штипљани, Грамађе, Гуштери, Козарике, Главинов 

чукар, Смоница и Ладна вода. 

Уз комплекс, у правцу југозапада протиче делимич-

но регулисан - Самарски поток. 

Инфраструктура 

Земљиште у обухвату Плана је делимично 

инфраструктурно опремљено. Кроз подручје Плана 

пролази цевовод DN 600 и постојећа транспортна 

мрежа. 

На предметном подручју не постоји изграђен 

систем фекалне канализационе мреже. 

 

Објекти и површине јавне намене 

На територији предметног Плана осим ли-

нијских инфраструктурних објеката: постојећег це-

вовода DN 600 и постојеће транспортне мреже, као 
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и градских саобраћајница по ободу Плана (источна, 

северна и јужна страна обухвата Плана) постоје и 

објекти посебне намене. 

Подручје Плана је окружено градским сао-

браћајницама (Улице девет Југовића, Улица Весе-

лина Маслеше, Улица Николе Тесле) као и плани-

раном градском саобраћајницом другог реда. Све 

саобраћајнице су пошљунчане, неке и са асфалтним 

застором али не у планираној регулационој ширини. 

 

Комунална инфраструктура 

На подручју Плана не постоји уређена и 

плански изграђена комунална инфраструктура. Во-

доснабдевање ће бити обезбеђено из градског водо-

водног система прикључењем секундарне мреже на 

постојећу примарну. Канализациона мрежа није 

изведена. Прикључење ће се обезбедити изградњом 

исте и њеним прикључком у складу са техничким 

условима надлежног јавног предузећа. 

 

Евидентирани и заштићени објекти, 

споменици културе и природе 

и амбијенталне целине 

Савремени приступ заштити градитељског 

наслеђа подразумева нову, осавремењену методоло-

гију, одређене принципе и утврђене кодексе. Уни-

верзални значај наслеђа прихваћен је у савременој 

културној политици, која посвећује пажњу култур-

ној специфичности и културној различитости. По-

јам „заштита споменика културе“ проширен је на 

заштиту културног пејзажа, целину историјског 

простора и његове околине, као и урбану конзерва-

цију историјских урбаних и природних простора. 

Али није довољно само сачувати грађевине и фи-

зичке структуре, већ је потребно препознати и на-

чин развоја таквог простора, што је битан део очу-

вања његовог културног идентитета. 

 На подручју обухвата Плана не постоје тач-

но евиндетирана и означена културна добра. Не 

постоје индиције да можда на подручју Плана 

постоје подземни копови из прошлих времена. У 

случају проналаска истих све земљане радове који 

се буду обављали на тим просторима треба да прати 

археолошки надзор. 

 

Јавно и друго зеленило 

На подручју обухвата Плана не постоје де-

финисани простори за јавно и друго зеленило. 

Планирано заштитно зеленило је у непосредној 

близини уз Самарски поток. 

 

Природне карактеристике 

 Рељеф 

 Геоморфолошке целине Бањског рејона чине: 

- дно котлине са алувијалном равни 

Бањске реке; 
- обод са побрђем и котлинским оквиром. 

 На изласку из уске и дубоке клисурасте до-

лине, усечене у планинском терену села Дуге Луке, 

Бањска река, мењајући пад и разливајући се у рав-

ничарском замљишту (услед чега се јавља инунда-

ција терена узводно од термалног центра), створила 

је левкасту наносну раван. Ова се раван од најви-

ших бањских кућа, где је широка десетак метара, 

шири низводно и уклапа у алувијални појас Мораве. 

Двојна алувијална раван Бањске реке и Јужне Мо-

раве, широка је и преко 120 м. 

Низводно од термалног центра, на обема странама 

Бањске реке, пластичне црте рељефа представља 

систем моравских тераса. На левој страни очуване 

су терасе од 60, 120, 166 м, а на десној две више од 

120 и 160 м. На терасама леве стране су стамбени 

крајеви, а на десној црква и на ртастом темену нај-

више терасе, Споменик борцима палим у НОБ-у. 

Осим ових низија знатно распрострањење у рељефу 

има планински рељеф који окружује Врањску 

котлину. 

Врањска Бања се развила у суподини крајњих за-

падних огранака планине Бесне Кобиле и Великог 

Пештера (1946). 

Шира околина Врањске Бање рaсполаже различи-

тим природним карактеристикама. У том смислу 

посебан значај имају планине: Бесна Кобила, осим 

родопских истичу се и вулканске купе Грот (1323) и 

Облик (1310), Грделичка клисура, урвинско  Јовач-

ко језеро код истоименог села, вештачка акумулаци-

ја Првонек на Бањштици, Власинско, Лисинско, 

Александровачко језеро и друга. 

 

 Клима 

 На основу показатеља може се рећи да кли-

матске одлике Бање указују на  умерено 

- континенталну климу са мањим микроклимат-

ским разликама у односу на Врање. Те разлике се 

огледају првенствено у нешто нижим температура-

ма због утицаја планинског  масива  Бесне  Кобиле  

и  у  промени  вредности  годишњих  честина    

иправца ветрова због положаја долине Бањске реке. 

У Врањској Бањи средња годишња температуре 

износи око 12ºC. Најхладнији месец је јануар са 

просечном температуром ваздуха од -0,8ºC, а нај-

топлији јул са 21,8ºC. Средња годишња релативна 

влажност износи 70,9% а најнижа је у августу 

62,2%, а највише у децембру 83,7%. 

Годишња количина падавина у Врањској Бањи 

износи 594 мм. Највише падавина излучи се у мају 

74 мм, и јуну 62 мм, а најмање у августу 30 мм, и 

фебруару 34 мм. Знатан је број дана са кишом 116 

мм али су то мале падавине углавном до 0,1 мм. 
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Висина падавина у вишем планинском појасу крећу 

се око 850 мм са знатно већим бројем дана са сне-

гом. Он најчешће пада од децембра до марта, а јану-

ар и децмбар су са највећим бројем снежних дана 

11,7. 

 Знатна је сума сунчевих сати 22221 х/год. 

Најсунчанији месец је јули, а најмање сунчан де-

цембар. 

 Распоред честина и јачина ветрова указује на 

знатне тишине (период без ветра око 25% годиш-

ње). 

 Доминантни ветрови су из североисточних 

праваца. Уопште се може закључити да се ветрови 

крећу основним правцем пружања Врањске котлине 

североисток- југозапад. То су у ствари северни и 

западни ветрови који под утицајем рељефа скрећу. 

Најјачи ветрови су из западног правца. Максимални 

удари ветра су до 100 км/х. 

 

 Хидрографија 

 Површинске воде имају мањи туристички 

значај у односу на подземне. Оне су представљене 

токовима Јужне Мораве, Бањске реке, Мале реке и 

других мањих водотокова који пресецају ареал 

Врањске Бање. 

 Јужна Морава највећа река на територији 

Града Врања, протиче средишњим делом у ду-

жини од 26 км и на том путу прима многобројне 

бујичне притоке. Због велике искрчености шума 

(јака ерозија), протицај реке и њених притока је 

неуједнечен што често доноси поплавне про-

лећне и јесење воде. 
 Део тока Јужне Мораве и површинске воде 

слива Бањске реке су, свакако, најзначајније. 

Средином Врањске Бање протиче Бањска река или 

како је овдашње становништво назива – Бањштица. 

Бањска река је највећа притока Јужне Мораве у 

Врањској котлини. Изворишни краци Бањске реке 

су на висовима Бесне Кобиле, Патарице и њихових 

огранака. Река тече правцем југоисток-северозапад 

у дужини од 22 км. 

Корито Бањске реке је регулисано код Врањске Ба-

ње (радови почели још 1889.  год.), уређено је кори-

то и изграђена брана, у време обилних киша она се 

претвара у бујични ток који носи знатне количине 

наносног материјала. У данашњој фази рецентна 

ерозија има изрaзит денудациони карактер, што има 

за последицу таложење великих плавина по алуви-

јалној равни и честа померања речног тока. 

 Код старог насеља Градиште, које је нестало 

у прошлости и на коме се налазе остаци тврђаве и 

цеви некадашњг римског водовода, изграђена је 

Првонечка брана. Из овог захвата водом се снабде-

вају Врањска Бања, Врање и остала места у Врањ-

ској котлини. 

 Термоминерални представљају површински 

одраз подземног хидротермалног система. 

 Термални извори у Врањској Бањи су нај-

топлији на територији Србије - температура воде 

достиже 98 ºC, а издашност извора је око 65 л/с. 

Постоји више извора, од којих се неки појављују и у 

речном кориту Бањске реке. Физичко-хемијске ка-

рактеристике воде ових извора су сличне, али је 

температура воде од 63 до 98 ºC. 

 

3. ПЛАНСКИ ДЕО 
 

3.1.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

3.1.1.Kонцепција просторног уређења 

 Просторни концепт који је предложен пла-

ном се заснива на следећем: 

 Анализи и оцени затеченог стања на пред-

метном подручју, у свему према члану 48. 

Закона о планирању и изградњи, обрађе-

ној кроз Концепт плана; 

  Опредељењу будућег идентитета, уређења 

и опремања дела градске општине Врањ-

ска Бања; 

   Усмеравању просторне организације и 

оптималном програмском решењу шире 

зоне и везе са окружењем; 

   Подела на зоне, обзиром на морфолошке, 

еколошке и природне специфичности о-

бухвата; 

  Одређивању грађевинског реона за реали-

зацију сложеног и са природним окруже-

њем интегрисаног дела насеља у обухвату 

плана; 

 Унапређењу и очувању постојећег природ-

ног наслеђа и заштити и унапређењу ква-

литета животне средине; 

 Усклађивању решења уличне, комуника-

цијске и инфраструктурне мреже уз обез-

беђење услова за уређење и фазну 

изградњу; 

Одређивању претежних намена и допун-

ских намена; 

Дефинисању обухвата плана и поделе 

земљишта на земљиште за посебне, јавне 

и остале намене; 

   Процени развојних могућности са аспекта 

доступности грађевинског земљишта, 

потребе и могућности опремања грађе-

винског земљишта комуналном инфрас-

труктуром и оријентационих средстава 

локалне управе намењених за те сврхе; 
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Дефинисању циљева уређења насеља и 

планиране изградње; 

   Дефинисању принципа поделе на урбани-

стичке зоне према урбанистичким показа-

тељима и типичним карактеристикама, а 

за које ће бити дефинисана Правила уре-

ђења и Правила грађења; 

   Максималном учешћу цивилног друштва 

у процедури израде и доношења плана у 

складу са „Агендом 21“. 

 

3.1.2.Намена и начин коришћења земљишта 

 

Основна намена у обухвату Плана и биланс 

површина 

 Грађевинско земљиште обухвата изграђене 

површине и површине намењене за изградњу и по-

дељено је, у складу са режимом коришћења зем-

љишта, на грађевинско земљиште за јавне и остале 

намене. 

 

 Земљиште у оквиру плана је грађевинско 

земљиште и то: 

   грађевинско земљиште за јавне намене (саобра-

ћајна инфраструктура и комплекс посебне намене ); 

   грађевинско земљиште за остале намене 

(пословно- услужни садржаји). 

 

 Грађевинско земљиште за јавне намене 

 Грађевинско земљиште за јавне намене обу-

хвата површине чије је коришћење, односно 

изградња од општег (јавног) интереса. 

 

Комплекс посебне намене 

 Условима Министарства унутрашњих посло-

ва 07-4156/16 од 23.05.2016. године катастарске 

парцеле 1265/2, 1266/1, 1266/2, 1266/3 1266/4 1266/5 

и 1392 КО  Врањска Бања означене као магацински 

комплекс, је Решењем Министарства одбране 

06.05.2015. године одређен као комплекс од значаја 

за одбрану Републике Србије. 

 

Грађевинско земљиште за остале намене 

пословно-услужни садржаји 

 Саобраћјне површине у обухвату плана су 

површине јавне намене. 

Приступ пословно - услужним садржајима у 

границама грађевинског подручја је обезбеђен пре-

ко постојећих градских саобраћајница (Улица девет 

Југовића,  Улица Николе Тесле) као и планираном 

градском саобраћајницом другог реда (Улица Весе-

лина Маслеше). Све саобраћајнице (пошљунчане, 

неке и са асфалтним застором)  нису у планираној 

регулационој ширини. 

Предметни простор је индиректно повезан 

преко градске саобраћајнице другог реда - Улица 

Веселина Маслеше са градском саобраћајницом 

првог реда - Улица Краља Петра Првог Ослободио-

ца. Овим саобраћајницама је остварена непосредна 

веза планираног простора са централном зоном 

Врањске Бање и Коридором 10. 

 Коте планираних саобраћајница су од 

392,00 m н.в. до 407,80 m н.в. 

Планом нивелације дати су следећи елементи: 

-кота прелома нивелете осовине саобраћајнице, и 

 -нагиб нивелете. 

  Планиране регулационе линије дате су у одно-

су на осовине саобраћајница. Осовине саобраћајни-

ца дефинисане су координатама осовинских тачака, 

на графичком приказу "Регулација и нивелационо 

решење саобраћаја", у Р 1:1000. 

 

Аналитичко - геодетске координате 

пресечних тачака планираних 

осовинасаобраћајницa 

 

 

 

Од целих и делова катастарских парцела 

образоваће се парцеле јавне намене, према графич-

ком приказу "План препарцелације са елементима 

за обележавање површина јавне намене" у Р 1:1000. 

 

Преглед катастарских парцела намењених за јавне површине 

 Површи

не јавне 

намене 

(саобраћајнице

) 

Број катастарске парцеле - део КО 
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ЈП 1 

1364, 1363/4, 1363/3, 1363/2, 1361, 1360, 1359, 1266/3, 

1266/1, 1266/4, 1266/2, 1266/5, 1268, 1265/6 - цела, 

1265/5, 2997, 1269/3, 1270/8, 1270/12, 1245, 3021. 

Врањска Бања 

ЈП 2 1261/3, 1262, 1263/5, 1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 

1364, 3021. 

Врањска Бања 

ЈП 3 1363/2, 1363/3, 1363/4, 1361, 3021. Врањска Бања 

ЈП 4 2997, 1246/1, 1246/2, 1245. Врањска Бања 

 

ЈП 5 

1245, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1264/4, 1261/1, 1261/2, 

1261/3, 3021, 1392, 2997, 1452/4, 1452/5, 3024, 1262. 

Врањска Бања 

 

 

Површине јавне намене 

(комплекс посебне 

намене) 

 

Број катастарске парцеле 

 

КО 

Комплекс посебне намене 

(министарство 

унутрашњих послова) 

 

1266/1, 1265/2, 1266/3, 1266/4, 1266/2, 1392 

 

Врањска Бања 

 

Напомена: Уколико дође до неусаглашености између пописа катастарских парцела у тексту и графич-

ком  прилогу, меродаван је графички прилог. 

Паркирање возила планира се у оквиру грађевинских парцела изван површине јавног пута. 

На свакој парцели, од укупног броја паркинг места, обезбедити минимално 5% за особе са специјалним 

потребама, али не мање од једног, у свему према Правилнику о техничким стандардима приступачности 

(„Службени гласник РС“, број 22/15). 

Грађевинско земљиште осталих намена 

Сво остало земљиште обухваћено Планом, осим грађевинског земљишта јавних намена, припада грађе-

винском земљишту осталих намена. У оквиру овог предметног простора: 

   производно - услужне делатности 

(пословање, трговина, угоститељске услуге) 

 

Биланс постојећих и планираних намена – упоредна табела 

 

 

Н А М Е Н А 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПЛАН 

Површина м2 Проце

нтуалн

а 

заступ

љенос

т 

% 

Површина м2 
Процентуална 

заступљеност 

% 

ОБУХВАТ ПДР-а 53.535, 98 100% 54.542, 67 100% 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О   З Е М Љ И Ш Т Е 
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Пословно - услужни 

садржаји 

 

30.033,24 

 

56,07% 

 

23.522,52 

 

43,13% 

Ј А В Н О   З Е М Љ И Ш Т Е 

Комплекс посебне намене 

(Mинистарство унутрашњих 

послова) 

 

 

 

21.301,15 

 

 

 

39,81% 

 

 

 

21.472,60 

 

 

 

39,37% 

Саобраћајне површине 

(саобраћајнице, 

проширења 

саобраћајница, појасеви 

заштите) 

 

 

 

2.201,60 

 

 

 

4,11% 

 

 

 

9.547,55 

 

 

 

17,50% 

 
 

3.1.3.Услови за приступачност простора 

 

 У току спровођења плана при решавању сао-

браћајних површина, прилаза објектима и других 

елемената уређења и изградње простора и објеката 

применити одредбе Правилника о техничким ста-

ндардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особа  са инвалидитетом, деци и старим 

особама („Службени гласник Републике Србије“, 

број 22/2015). 

 

3.1.4..Одредбе о инфраструктурним објектима 

и мрежама 

 

ВОДOПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Постојеће стање 

На подручју Плана не постоји уређена и плански изграђена комунална инфраструктура, изузев цевовода DN 600. 

 

Планирано стање 

 Планирана је изградња цевовода DN 800 која 

је плански дефинисана. Водоснабдевање ће бити 

обезбеђено из градског водоводног система при-

кључењем секундарне мреже на постојећу примар-

ну, према техничким условима надлежног јавног 

предузећа. Квалитет воде мора да одговара сани-

тарним просписима. 

Предлог решења водоводне мреже дат је у графич-

ком прилогу под називом Водопривредна инфрас-

труктура у Р 1:1000. 

 

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

 

Постојеће стање 

На простору обухвата Плана канализациона мрежа 

није изведена. 

Планирано стање 

   Прикључење   ће   се обезбедити   изградњом 

канализационе   мреже и   њеним прикључком у 

складу са техничким условима надлежног јавног 

предузећа. 

             Канализациону мрежу пројектовати тако да 

задовољи потребе корисника простора. Предвидети  

одводњавање атмосферскеводе сасвих слобод-

них површина минималним падом 0,5-1,5 ди риго-

ле. Атмосферску воду усмеравати риголама ка зе-

леним површинама или другим површинама за јав-

не намене. 

          Предлог решења канализационе мреже дат је 

у графичком прилогу под називом Водопривредна 

инфраструктура Р 1:1000. 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Постојеће стање 

 На подручју плана детаљне регулације у на-

сељу Смоница у Врањској Бањи, која је предмет 

овог плана детаљне регулације, електроенергетска 

инфраструктура је недовољно развијена и подручје 

није довољно опремељено електроенергетском 

мрежом 10 kV и 1(0,4) kV за перспективну намену. 

Делови ове зоне се тренутно напајају са периферије 

постојећих трафореона ТС 10/0.4 kV „Огош“ и ТС 

10/0.4 kV „Савинци“ 

 Подручје плана тангира источном и север-

ном границом постојећи  електроенергетски вод 10 

kV који је веза између трансформаторских станица 

ТС 10/0.4 kV „Огош“ и ТС 10/0.4 kV „Савинци“, а 

који је део магистралног вода за напајање центра 

Врањске Бање из ТС 35/10 kV „Врањска Бања“. 

 Постојећа електродистрибутивна мрежа 

ниског напона у обухвату плана детањне регулације 
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је изведена надземно, се протеже уз ивицу постоје-

ћих коловоза, по  ободу границе плана. Изведена је 

у виду надземних НН водова, проводницима Алч 

4х35мм2 на армирано-бетонским и дрвеним стубо-

вима, висине стабла 9м. Број регистрованих при-

кључака  у обухвату плана је 15. 

 

Планирано стање 

 

 Према планираној намени површина потре-

бно је, за адекватну електроенергетску опремље-

ност, планирати изградњу једне нове трансформа-

торске станице 10/0,4 kV типа МБТС, снаге 

630(1000)kVА, са пратећим напојним 10kV водови-

ма и нисконапонским расплетом. Напајање транс-

форматорске станице је планирано у циљу стабил-

ности и сугурности као двострано напајање, по 

принципу улаз-излаз, са постојећег кабловског вода 

за напајање ТС 10/0.4 kV "Огош". Предвиђени под-

земни кабалови  10 kV су типа ХHЕ 49-A 

3x150mm2  /10kV за везу ТС 10/0.4kV. 

 Нова електроистрибутивна нисконапонска 

мрежа у обухвату плана детаљне регулације је пла-

нирана у тротоарима нових саобраћајница и то као 

надземна, на бетонским стубовима и са проводни-

цима Х00/О-А 3х70+54,6mm2+2х16 mm2..  На 

истим стубовима је планирано и јавно осветљење. 

По ободу подручја плана детаљне регулације пред-

виђена је реконструкција постојеће нисконапонске 

мреже и то на начин што ће се у свим тротоарима 

постојећих саобраћајница уградити надземна НН 

мрежа на бетонским стубовима са проводницима 

Х00/О-А 3х70+54,6mm2+2х16 mm2.и подземно, 

истим коридорима, за специфичне потрошаче, по-

себне намене кабловима XP00-А 4x150mm2. Такође 

је предвиђено да се и на овим стубовима поставља и 

мрежа јавног осветљења. 

 Постојећа и планирана електроенергетска 

мрежа напонског нивоа 10 kV и 1(0,4) kV  и трасе 

подземних инсталација који се налазе у границама 

подручја обухваћеног планом приказани су у гра-

фичком прилогу. 

 

План садржи: 

-постојеће трансформаторске станице, 

-шеме електродистрибутивне мреже постојећег 

стања,  

-варијанту развоја електродистрибутивне мреже,  

-положај трафостаница и снагу трансформатора. 

         Електродистрибутивна мрежа конципира се 

тако да буду сагледани услови:  

       -Квалитет испоручене електричне енергије, 

  -Сигурност 

  -Економичност, 

  -Заштита животне средине, 

  -Једноставност, 

  -Прилагодљивост, 

  -Управљивост 

   -Могућност уклапања у постојећу   електро-

дистрибутивну мрежу. 

 

 Квалитет испоручене електричне енергије 

мора да буде у складу са Општим условима за 

испоруку електричне енергије. На електродистри-

бутивну мрежу могу да се прикључе уређаји који не 

изазивају флуктуације напона већих од дозвољених 

према SRPS N.A6.103 и не изазивају већа одступа-

ња наизменичног напона од синусног облика према 

SRPS N.A6.102. 

Сигурност се обезбеђује тако што се техничка ре-

шења бирају на основу анализе поузданости и при-

меном критеријума сигурности „n-1“. Економич-

ност се обезбеђује избором одговарајућих елемена-

та електродистрибутивне мреже. 

 

   Електродистрибутивна мрежа треба да буде 

прилагодљива измени услова на терену, односно да 

је оптимална за широк опсег улазних параметара. 

Електродистрибутивна мрежа се гради етапно и 

зато се конципира тако да се лако дограђује. 

 Планер електродистрибутивних објеката је 

користио корелациону методу за прогнозу  вршне  

снаге,  претпостављајући  да  ће  на  посматраном  

простору  да серазвија делатност производње, трго-

вине, мале пословне зграде и стамбени објекти и 

објекте посебне намене. 

 Укупна дужина кабловских водова који ће 

служити за напајање трансформаторске станице 

10/0,4kV износи 0,4km и њиховом изградњом ће 

бити омогућено двострано напајање читавог овог 

простора, а тиме и испуњен критеријум сигурности 

„n-1“. 

 Планирање и развој и концепцијских решења 

за проширење електричне мреже ове зоне полази од 

следећих основних претпоставки: 

- број становника је у порасту, 

- повећање трговинских и занатских 

функција (услуга), 

- вршно оптерећење једног домаћинства је 

до 4 kW, 

- електрична енергија неће бити 

преовлађујући извор топлотне енергије 

за грејање, 

- осветљење саобраћајница ће бити са 

изворима мање снаге и веће 

ефикасности, 

- вршно оптерећење осталих објеката 

(осим становања) претпоставља се на 
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основу препоруке следећих оквирних 

процена: 

▪ објекти угоститељства

100-150 W/m², 

▪ објекти пословања   80-120 

W/m², 

▪ јавни објекти, друштвене и 

социјалне установе  60- 80 

W/m², 

▪ остале намене 30-120 

W/m², 

- повећање броја нових стубова за 

прикључке и за јавну расвету. 

 Динамика реализације појединих етапа ре-

конструкције и изградње ће се  прилагодити тре-

нутним потребама и могућностима. 

У планирању и развоју и концепцијских решења за 

проширење електроенергетске мреже у обухвату 

овог плана потребно је придржавати се услова изда-

тих од стране надлежног електродистрибутивног 

предузећа. 

 

Услови за изградњу електроенергетске мреже 

 У свим планираним саобраћајницама извести 

инсталације јавног осветљења, са светлотехничким 

карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице. 

Предвидети лед изворе светлости због уштеде у 

енергији. 

 Због тренда повећања потрошње електричне 

енергије и густине становања изградњом објеката за 

колективно становање, потребно је планирати трасе 

нових водова 10 kV и 1(0,4) kV у делу нове саобра-

ћајнице и евентуално локацију за изградњу нове 

трансформаторске станица, по могућству на повр-

шинама у јавном власништву. 

За слободностојећи објекат трафостанице 

10/0,4 kV обезбедити парцелу оквирних димензија 

5,5 х 6,5 м са адекватним приступним  путем  ми-

нималне ширине 3,0 м до најближе јавне саобраћај-

нице за приступ теретног возила. 

ТС 10/0,4 kV мора да има положај такав да 

не угрожава прегледност, безбедност и сигурност 

кретања свих учесника у саобраћају. 

Трансформаторске станице 10/0,4 kV у ме-

шовитим блоковима могу се  градити у оквиру 

објеката, у зеленим површинама или на слободном 

простору у оквиру блока. 

Трансформаторске станице 10/0,4 kV у бло-

ковима индивидуалног становања могу се градити у 

оквиру објеката, на грађевинској парцели или на 

јавној површини. 

Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV може 

бити монтажни или зидани. 

Зидани или монтажни објекат 10/0,4 kV је 

површине до 25 m2, зависно од типа и капацитета, 

па се ТС 10/0,4 kV не ограђују и немају заштитну 

зону. 

 Нови каблови и ваздушни електроенергетски 

водови се трасирају тако: 

- - да не угрожавају постојеће или 

планиране објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта, 

- -да се подземни простор и грађевинска 

површина рационално користе, 

- -да се поштују прописи који се односе на 

друге инфраструктуре, 

                 -да се води рачуна о геолошким особина-

ма тла, подземним и питким водама. 

Новопланиране електроенергетске каблове (1 

kV и 10 kV) полагати по планираним трасама и по 

трасама постојећих електроенергетских водова 

према техничким прописима., где се број каблова 

по траси не ограничава, с тим да ширина рова није 

већа од 0,8 метара. Мрежу 10 kV радити као 

кабловску, и то код полагања нових извода и код 

реконструкције постојећих извода 10 kV. 

Мрежу 1(0,4) kV, планирати изолованим 

кабловским снопом одговарајућег пресека, на про-

сторима становања радити као надземну, а, уколико 

се укажу могућности и као кабловску. Изузетак је 

део вода од ТС до првог стуба који мора бити 

кабловски. 

Електроенергетску мрежу трасирати у окви-

ру регулациje саобраћајнице, или  у тротоарима. 

Полагање каблова у коловозу се може дозволити 

само изузетно, уз документовано образложење и са 

посебним мерама заштите, на дубини већој од 1,00 

м. 

Уколико није могуће трасирати каблове у 

оквиру регулације саобраћајнице, каблове водити 

границом катастарских парцела уз сагласност кори-

сника парацела. 

Електроенергетска мрежа изводи се ниско-

напонским или средњенапонским кабловима наме-

њеним за слободно полагање у ров, у свему према 

техничким прописима за полагање каблова у ров. 

Ширина рова за полагање каблова износи   од 0,40 - 

0,80 м, а дубина од 0,80 - 1,00 м. Ров за полагање 

електроенергетских каблова треба да буде прописа-

них димензија, према броју каблова, месту и усло-

вима полагања, а прописно припремљен кабл се 

полаже благо вијугаво, због слегања тла, у посте-

љицу од песка минималне дебљине 0,10 м испод и 

изнад  кабла, уз постављање упозоравајућих и заш-

титних елемената и прописно слојевито набијање 

материјала до потребне збијености код затрпавања 

рова. 
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Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице. 

Електроенергетски каблови се полажу, по 

правилу, у појасу ширине 1,00 м на растојању од 

0,50 м од регулационе, односно грађевинске линије. 

Ако се регулациона и грађевинска линија међусо-

бно не подударају каблови се могу полагати и у 

појасу између регулационе и грађевинске линије. 

Код полагања каблова у односу на осовину саобра-

ћајнице треба остварити следећи редослед посма-

тран од грађевинске линије према оси улице: 

- кабловски водови и 1 kV за општу 

потрошњу, кабловски водови 10 kV и 

35 kV, кабловски вод за јавно осветље-

ње изведено на стубовима. 

 При преласку каблова преко саобраћајница, 

исте полагати у кабловнице или пластичне цеви. 

Испод асфалтираних површина, путева, где може 

доћи до механичких оштећења каблова користе се 

заштитне ПВЦ цеви и кабловска канализација од 

бетона и специјална пластична црвена црева преч-

ника: Ø50, Ø70, Ø110 итд. 

Заштитне цеви за полагање каблова димензионишу 

се према броју и пречнику каблова, тако да уну-

трашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи 

од спољашњег пречника кабла. Цеви треба да посе-

дују дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1 м 

са обе стране коловоза испод кога се постављају, а 

код дужина цеви већих од 10 м рачунати са струј-

ним корекционим факторима због отежаних услова 

одвођења топлоте. 

Размак од горње површине PVC цеви до коте 

коловоза треба да буде најмање 0,8 м. 

Кабловска канализација се изводи од бетон-

ских цеви, кабловица, са по 4 отвора Ø 100 мм (за 

каблове 1 kV и 10 kV) постављених на бетонску 

постељицу дебљи не 10 цм. У најчешћој изведби 

кабловка канализације се ради са 2 х 4  отвора, а 

изузетно и више (З х 4 или 4 х 4) или мање (1 х 4 

или 1 х 2) у рову прописних димензија (ширина 0,7 

м; дубина 1,11,5 м зависно од броја кабловица). 

Кабловска канализација треба да буде 

дужа од коловоза за 0,50 м до 1,00 м са обе 

стране коловоза испод кога се поставља. Ако 

траса кабла пресеца и  тротоар 

има наставак у зеленом појасу, кабловску канализа-

цију завршити у зеленом  појасу. 

Размак од горње површине кабловске кана-

лизације до коте коловоза треба  да буде најмање 

0,80 m. 

Минимално растојање каблова од темеља 

објекта је 0,50 m, а од осе дрвореда 2,00 m. 

При укрштању или паралелном вођењу кабла са 

инфраструктурним инсталацијама предвидети 

одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у 

дужини према важећим прописима, односно према 

условима власника инсталација. 

Минимална растојања каблова од осталих елемена-

та инфраструктуре су: кабл 10 kV - 10 kV, 10 cm код 

паралелног вођења, а 30 cm код укрштања; кабл 10 

kV - кабл 1 kV, 7 cm код паралелног вођења, а 30 

cm код укрштања; 

Електроенергетски кабл - ТК кабп, 0,50 m код пара-

лелног вођења, а код укрштања 0,З0 m за каблове 

напона 250 V према земљи, односно 0,50 m за напо-

не према земљи веће од 250 V, а угао укрштања 

треба да буде што ближе вредности од 90О,  а нај-

мање 45О, односно уз посебну дозволу Предузећа 

за телекомуникације ЗОО. Енергетски кабл се 

поставља испод ТK кабла 

Електроенергетски кабл - водоводна или канализа-

циона цев, 0,50 m код паралелног вођења, односно 

0,40 m за 1 О kV - не и 0,30 m за 1 kV-не каблове 

код укрштања; Електроенергетски кабл - топповод, 

0,70 m код паралелног вођења, 0,80 m код укршта-

ња; 

 Електроенергетски кабл - гасовод, паралелно 

вођење није дозвољено, а 0,80 m код укрштања. 

Уколико код паралелног вођења и укрштања енер-

гетских каблова са осталим инфраструктурним 

објектима није могуће остварити услове из прописа 

потребно је применити следећу заштиту: 

код укрштања паралелног вођења енергетског и ТК 

кабла потребно је енергетски кабл провући кроз 

заштитну цев, али тада треба остварити минимално 

растојање од 0,30 m; 

код укрштања са водоводним и канализационим 

цевима паотребно је енергетски кабл провући кроз 

заштитну цев; 

код укрштања енергетског кабла са топловодом 

потребно је учинити да топлотни утицај топловода 

не буде већи од 200, а то се чини уградњом метал-

них екрана између енергетског кабла и топловода 

или појачаном изолацијом топловода, или приме-

ном посебне кабловске кошуљице за затрпавање 

кабла и топловода (нпр. Мешавина шљунка следе-

ћих гранулација и процентуалног учешћа у меша-

вини: до 4 mm - 70%, од 4 до 8 mm -15% и од 8 до 

16 mm - 15%). 

У свим планираним саобраћајницама извести 

инсталације јавног осветљења, са светлотехничким 

карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице. 

Трасе електроенергетских каблова прописно обеле-

жити реперима, а кабловске ознаке постављати у 

оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке 

укрштања  и изнад крајева кабловке канализације. 
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Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпа-

вања рова у року од 24 h по завршеном полагању 

кабла. 

 

Услови за прикључење објекта на 

електроенергетску мрежу 

 Пре израде пројектне документације за поје-

диначне објекте у обухвату плана неопходно у 

складу са важећом регулативом прибавити услове 

надлежног предузећа 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Постојеће стање  

Транспортна нрежа 

 Локална транспортна мрежа грађена је за потребе 

повезивања комутационих и приступних чворова 

фиксне мреже, за повезивање великих бизнис кори-

сника и за потребе повезивања HUB и 2G/3G базних 

станица. 

            У локалној и градским мрежама за везе 

између чворова користе се следећи медијуми: 

-Оптички каблови, 

-РР линкови 

       На подручју наведеног Плана нема инсталира-

них приступних чворова који су везани на IP/МPLS 

мрежу директно, преко другог приступног чвора, 

коришћењем влакана у оптичким кабловима или 

преко SDH система преноса. 

            Дуж североисточне стране Плана западном 

страном улице Веселина Маслеше изгражена је Те-

лекомуникациона PM где су положени главни и 

дистрибутивни каблови РМ Тк центар Врањска Ба-

ња. 

            На подручју наведеног Плана нема инстали-

раних локација радио базних станица ''Телеком“ 

Србије АД. 

 

Оптички каблови 

           Оптички каблови који су примењени у тран-

спортној мрежи Телекома Србија на територији 

Извршне јединице Врање по конструкцији су неме-

тални оптички каблови за полагање удувавањем у 

цеви – ознаке TOSM 03 (04). 

У оптичкој мрежи Телекома Србија до сада су ко-

ришћени следећи типови оптичких свлакана: 

Мономодна оптичка у складу са ITU-Т препоруком 

G.652.B (10/2000), Мономодна оптичка влакна у 

складу са ITU-Т препоруком G.652.D (03/2003), 

Мономодна оптичка влакна у складу са ITU-Т пре-

поруком G.655 (03/2003). 

Приступна мрежа и дистрибутивни каблови 

        На подручју наведеног Плана изграђена је 

претплатничка мрежа са кабловима типа Тк59GM, 

која је развијена са главног кабла PM Тк центар 

Врањска Бања, кабловско подручје бр.2. 

 

Приступна мрежа и разводни каблови 

             Разводна мрежа на делу подручју наведеног 

Плана изграђена као ваздушна разводна мрежа са 

кабловима типа Тк 33 U по дрвеним и бетонским 

упориштима. 

 

Планирано стање 

Услови за израду концепта наведеног Плана 

       Како на подручју плана детаљне регулације у 

насељу Смоница у Врањској Бањи постоји дели-

мично изграђени телекомуникациони капацитети 

АД „Телекома Србије" Београд неопходно је при 

дефинисању простора на посебне зоне и целине, 

регулационих линија улица и јавних површина 

предвидети коридоре за изградњу телекомуникаци-

оне кабловске канализације са обе стране саобра-

ћајница и јавних површина дуж свих саобраћајница. 

Предвидети локације на јавним површинама за 

смештај мини IPAN приступних чворова као и ло-

кације микро радиобазних станица. Капацитете 

ТКК дефинисати према принципима за изградњу 

телекомуникационе мреже. 

Основни принципи планирања будуће 

телекомуникационе инфраструктуре 

транспортна мрежа  

Циљ планирања телекомуникационе мреже јесте 

сагледавање постојећег стања приступних мрежа и 

даље планирање њене изградње на такав начин да 

приступна мрежа у будућности има следеће карак-

теристике: 

- Да омогућава велики број корисничких 

сервиса (од POTS-а до MPLS/IP), 

- Да је флексибилна и изграђена 

модуларном опремом, 

- Да обезбеђује ефикасно коришћење 

пропусног опсега, 

- Да омогућава интегрисано управљање 

телекомуникационом опремом и сервисима, 

- Да је једноставне конфигурације и 

релативно једноставна за одржавање и 

експлоатацију, 

- Да је изграђена опремом која је 

компактна и поуздана, 

- Да је отворена за будуће архитектуре 

(како би подржала сервисе базиране на 

технологијама као што су VDSL, Gigabit Exter-

net, 

- Да је економски исплатива. 

 

Таква телекомуникациона мрежа нове генера-

ције (Next Generation NetworkNGN) треба да 
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обезбеди широк спектар различитих сервиса 

корисницима: 

 

- POTS/VDSL2 + сервис, 

- IN сервисе, 

- Дигиталне изнајмљене линије 

различитих протока, 

- Брзи приступ Интернету, 

- Виртуелне приватне мреже на L2 

нивоу (L2 VPN), 

- Виртуелне приватне мреже на L3 

нивоу (L3 VPN), 

- Интегрисани пренос гласа, 

података и видео сигнала (тзв. 

“triple play” сервис). 

 

Данас је у свету од нарочитог интереса тзв. «tri-

pleplаy» сервис. Овај сервис се може понудити 

коришћењем IAD уређаја (Integrated Access De-

vice) који обезбеђује већи број POT Sсервиса, 

брзи приступ Интернету и, уз коришћење сет топ 

кутије, пренос видео сигнала–било да је то 

основна ТV дистрибуција, Video On Demand, Pay 

Per View или Personal Video Recorder. IAD је 

контролисани управљан од стране локалне IP 

централе класе 5 коришћењем SIP протокола. 

Савремена архитектура приступних мрежа 

подразумева увођење оптичких каблова  у приступ-

ну мрежу, задржавајући бакарне парице само од 

корисника до прве најближе концентрације, а тако-

ђе и прелазак на прстенасту структуру. 

Може се сматрати да су изградња и начин 

планирања приступних мрежа у периоду до 2020. 

Године представљали постепен прелазак на нову 

савремену архитектуру приступних мрежа. У тој 

архитектури су оптички каблови вођени до комута-

ционог PSTN чвора, док су се бакарни каблови 

задржавали од комутационог PSTN чвора до кори-

сника. Потреба обезбеђивања свих наведених сер-

виса корисницима и потреба приближавања ста-

ндардима NGN условљавају усвајање нових прин-

ципа и начина изградње приступне мреже у свим 

њеним сегментима. 

 

Типови приступних мрежа 

Собзиром на преносне медијуме и архитектуру, 

приступна мрежа се може реализовати као: 

1. Приступна мрежа са бакарним 

кабловима - бакарни каблови директно спајају 

приступни чвор (мини) IPAN и кориснике 

2. Приступна мрежа са оптичким и 

бакарним кабловима–подразумева FTP мрежну 

архитектуру у којој је већи број мултисервисних 

приступних чворова везан 

 

међусобно и са централном концентрацијом ко-

ришћењем оптичких каблова, док се за везу од кон-

центрације до претплатника користе бакарни 

каблови 

3. Приступна мрежа са оптичким 

кабловима – подразумева FTB и FTH мрежну 

архитектуру. 

4. Бежична приступна мрежа–

подразумева коришћење WLL технологије 

5. Комбинована бежична и кабловска 

приступна мрежа које се реализује комбинованим 

коришћењем WLL опреме и За FTTB решења са 

(мини) IPAN опреме. 

Принципи планирања приступних мрежа раз-

ликују се у зависности од: 

 

Постојања постојеће приступне 

телекоминикационе мреже 

У условима постојања приступне мреже на те-

рену од интереса, процес планирања започиње де-

таљном анализом њеног капацитета и карактери-

стика, као и могућности њене реконструкције и ко-

ришћења у будућој приступној мрежи. У овом делу 

се процес планирања суштински разликује од про-

цеса планирања за подручја у којима се гради пот-

пуно нова телекомуникациона инфраструктура. 

 

Урбаност средине 

Према урбаности, једна територија може бити: 

- урбана, 

- субурбана и 

- рурална. 

У зависности од урбаности датог подручја, на 

различит начин се планира начин и технологија 

изградње приступне мреже, са различитим резерва-

ма и дужинама претплатничких петљи, како ће то 

бити појашњено кроз даљи текст. 

Међутим, и у урбаним срединама постоје раз-

лике у ланирању. Планери посебну пажњу треба да 

обрате на ужа градска језгра у којима постоји вели-

ка концентрација корисника који доносеве лики 

приход, и да одговарајућим реконструкцијама и 

доградњама изграде флексибилну приступну мрежу 

путем које ће брзо и ефикасно моћи да се пруже 

најсавременије телекомуникационе услуге. 

На руралним територијама су од значаја гео-

графске карактеристике терена, нпр. Да ли је 

подручје равничарско или брдско-планинско. Кроз 

процес техно-економске анализе потребно је узети 

у обзир и географске карактеристике терена, обра-

дити варијантна решања и изабрати технологију и 

начин изградње приступне мреже која се покаже 

као најповољнија. 

 

Типова корисника 
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У зависности од заступљености одређених ти-

пова корисника приступна мрежа се може планира-

ти различито обзиром на сервисе који се путем ње 

испоручују кориснику и резерви које се у њој пла-

нирају. Стога планери приступних мрежа приликом 

сагледавања технологије и начина изградње при-

ступне мреже обавезно треба да сагледају и типове 

корисника на подручју. 

Основна поделак орисника је на резиденцијал-

не и бизнис кориснике. 

Даља подела према начину становања рези-

денцијалних корисника може бити: 

- индивидуални облик становања, 

- колективни облик становања (до 30 

станова), 

- колективни облик становања (преко 30 

станова). 

У случају индивидуалног облика становања, 

треба сагледати урбаност средине и определити се 

за начин изградње приступне мреже, као бежичне 

или кабловске приступне мреже. Кабловска при-

ступна мрежа гради се бакарним кабловима, и у 

свом разводном делу као ваздушна или подземна са 

изводима на стубовима, односно стубићима илис 

пољашним кућним изводима. 

У случају колективног облика становања до 30 

станова могу се планирати унутрашњи кућни изво-

ди, док се за случајеве колективног становања са 

преко 30 станова, сходно процени планера и пројек-

танта може планирати коришћење одговарајућих 

уређаја. 

Сматра се да ће у будућности и за подручја ре-

зиденцијалних корисника приступна мрежа бити 

грађена у архитектури FTH (Fibre To the Home). 

Даља подела бизнис корисника може се реали-

зовати на следећи начин: 

- Мали корисници (1-9 запослених) 

- Мали груписани бизнис корисници 

(тржни центриса 10-99 запослених) 

- Средњи корисници (од 101 до 499 

запослених) 

- Велики корисници (болнице, банке, 

владине организације, факултети, велика 

предузећасапреко 500 запослених). 

 

Бизнис корисници као доносиоци највећег 

прихода од пружања телекомуникационих услуга 

заслужују највећу пажњу при планирању приступ-

них мрежа. Планери приступних мрежа треба да 

теже томе да за највеће бизнис кориснике планирају 

приступну мрежу у архитектури FTB (Fibre to the 

Building), а за све остале бизнис кориснике при-

ступну мрежу у архитектури FTP (Fibre To the 

Remote) која омогућује пружање свих захтеваних 

врста сервиса. 

 

Остали услови 

Приликом планирања приступне мреже датог 

подручја планери приступних мрежа треба да 

сагледају и узму у обзир све специфичности дате 

територије (постојање неке инфраструктуре, специ-

јални захтеви за сервисима, перспективни планови 

развоја, итд.), а које нису наведене у овом поглав-

љу. 

 

Приликом планирања и изградње оптичких 

каблова руководимо се следећим смерницама: 

Планирају се оптички каблови са мономодним 

влакнима. 

Користе се каблови без металних елемената 

(TOSM) који се увлаче у полиетиленск уцев. 

На релацијама где се очекује накнадно пола-

гање оптичких каблова, поставља се више од једне 

полиетиленске цеви. 

На делу трасе која је заједничка са кабловима 

месне кабловске мреже обавезно се полажу полие-

тиленске цеви у исти ров како би се кроз њу нак-

надно могао увући кабл. 

У станицама у којима се завршава више од 24 

влакана предвидјају се оптички разделници. 

За станице које су у чвориштима у регионал-

ном прстену предвидјају се две одвојене трасе 

оптичких каблова до станице. 

Развој ових сервиса и нових технологија 

условљава потребу да се периодично (годишње) 

иновирају принципи планирања и пројектовања 

телекомуникационих капацитета и приступних 

мрежа, тако да је овај план подложан променама 

сразмерно развоју нових технологија. 

 

3.1.5.Уређење зелених и слободних површина 

Пожељно је да сви озелењени простори у 

Врањској Бањи буду међусобно повезани у систем 

зеленила који представља комплекс просторно по-

везаних зелених површина свих категорија, са 

одређеном функцијом и наменом. 

Зелене површине у обухвату овог плана чине: 

   зелене површине ограниченог коришћења 

- зелене површине пословно- услужног 

садржаја и 

   зелене површине специјалне намене - 

заштитно зеленило дуж Самарског потока 

у југоисточном делу Плана који је дели-

мично уведен у канал уз постојећу сао-

браћајницу, улица Николе Тесле и заш-

титно зеленило уз комплекс посебне на-

мене. 

Простори везани за област трговине, услужног 

занатства, угоститељства, производње и слично 

садржаће углавном декоративну вегетацију са 
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потребним партерним уређењем. Сваки комплекс 

треба да садржи минимум 20% зеленила. 

Зеленило пословно услужних садржаја заузи-

ма значајно место у смислу стварања санитарнохи-

гијенских, естетских и хуманих услова за живот, 

али и краткотрајан одмор и предах корисника овог 

простора. Сваки објекат, урбанистичка парцела, 

поред архитектонског, треба да има и пејзажно уре-

ђење. 

Ободом сваког комплекса обавезна је поставка 

зеленог заштитног појаса. Треба га формирати од 

обликованих форми стабала високог листопадног и 

четинарског дрвећа. Дрвеће поред јавних путева 

садити тако да не омета прегледност јавног пута и 

не угрожава безбедност саобраћаја. 

Декоративном вегетацијом нагласити улазе и 

прилазе планираним објектима. Истицање улаза и 

прилаза објектима може се постићи озелењеним 

зидовима, обликованим четинарима и декоратив-

ним жардињерама. Композиција зеленила на овим 

површинама треба да се одликује једноставним 

облицима и чистим колоритним решењима, не тре-

ба примењивати мноштво биљних врста, обиље 

различитих просторних облика и комбинације боја. 

Четинарско и зимзелено дрвеће: Taxus baccata, 

Ligustrum japonica, Pinus sp. Листопадно - Paulovnia 

tomentosa, Robinia pseudoaccacia , Fraxinus sp. 

Шибље - Camelia japonica , Prunus 

laurocerassus , Myrtis communis Пењачице - 

Bougainvillea sp., Hedera sp., Wisteria sp., Clematis 

sp. 

Предлог биљних врста служи само као пре-

длог за појединачни избор приликом детаљног 

планског уређења простора - извођачки пројекат. 

Свакако да то могу бити и друге врсте које овде 

нису побројане. 

Раздвајање садржаја унутар комплекса пости-

же се нижом декоративном  вегетацијом и травна-

тим површинама. 

Препоручује се избор биљних врста отпорних 

на различите и тешке услове вегетирања (високим, 

отпорним на гасове, дим и прашину) према карак-

теристикама производње, карактеру и концентраци-

ји штетних материја, противпожарним захтевима, а 

такође њиховим функционалм декоративним свој-

ствимани. 

Садни материјал који се користи при озелења-

вању простора, треба да је квалитетан и да има 

одговарајућу старост. Подигнуто зеленило одржа-

вати редовно и уредно. Одржавање зеленила треба 

да има трајни карактер. На крају вегетационог пе-

риода треба извршити попуњавање у складу са 

насталим потребама. 

Обавезно усаглашавање месра садње садница 

високог дрвећа са положајем надземних објеката, 

трасама подземних инсталација и ивицом коловоза, 

уз поштовање минималних прописаних одстојања: 

- 5,0м од објекта; 

- 1,5м од водовода; 

- 2,5м од канализације; 

- 1,5м од електро и ПТТ инсталација; 

- 2,0м од топловода 

- 1,0м од ивице коловоза градских улица; 

- 2,0м од ивице коловоза саобраћајница са 

већим дозвољеним брзинама. 

 

3.1.6.Правила парцелације 

Парцелација и препарцелација, односно деоба 

или укрупњавање грађевинских парцела у граница-

ма плана, планирана је у циљу формирања грађе-

винских парцела оптималних величина, облика и 

површина за грађење објеката одређене врсте и на-

мене, у складу са наменом и утврђеним начином 

коришћења простора,  правилима грађења и 

техничким прописима као и потребама обезбеђења 

саобраћајних и других инфраструктурних коридора. 

Парцеле у оквиру грађевинског земљишта 

за јавне објекте 

Парцеле јавних саобраћајница су дефинисане 

регулационим линијама. Правила за формирање 

парцела јавних служби и осталих јавних намена 

ускладити са параметрима за поједину намену. 

Парцеле у оквиру грађевинског земљишта 

за остале намене 

Основни принцип који је потребно поштовати 

приликом формирања парцела  осталих намена је да 

се сва неопходна заштита (заштитна удаљености од 

суседа, појасеве заштите и сл.) мора обавити унутар 

саме грађевинске парцеле, као и да се потребе за 

паркирањем морају решавати искључиво унутар 

комплекса, односно парцеле. За парцеле у оквиру 

осталог грађевинског земљишта важе следећа пра-

вила: 

 

Пословно-услужна намена: 

Минимална  површина грађевинске парцеле 

износи 500,00м2 

Минмална шитина фронта грађевинске парце-

ле износи 20.00м 500,00 m2 Минимална ширина фронта грађевинске парцеле износи  20,00 m 

Индекс заузетости 60% 60 % 

Индекс изграђености 2,0 2,0 

Дозвољено је укрупњавање парцела спајањем 

две или више парцела или уситњавање, деобом јед-

не парцеле на већи број парцела. Укрупњавање гра-

ђевинске парцеле у том случају утврђује се пројек-

том препарцелације, а уситњавање пројектом пар-

целације; 

▪ Спајањем парцела важећа правила изградње 

за планирану намену и целину се не могу мењати, а 
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капацитет се одређује према новој површини; 

▪ Подела постојеће парцеле на две или више 

мањих парцела се врши у оквиру граница парцеле. 

Таквом поделом не могу се формирати парцеле које 

су субстандардне у погледу величине; 

▪ Препарцелацијом две или више постојећих 

парцела могу се формирати две или више нових 

грађевинских парцела. 

 

3.1.7.Правила регулације 

Општа правила грађења и регулације 

Планирани објекат може се градити искључи-

во у границама сопствене парцеле и није дозвољена 

градња објекта и његових делова на више парцела. 

Могућа је изградња више објеката на једној грађе-

винској парцели, у складу са посебним правилима 

грађења овог плана. 

Изградња објекта на парцели дефинисана је 

следећим елементима: 

- регулационим линијама, 

- грађевинским линијама, 

- висином објекта, 

- спратношћу објекта, 

- односом објекта према суседним парцелама, 

- односом објекта према објектима на 

суседним парцелама, 

- индексом изграђености, 

- индексом заузeтости. 

 

Регулациона линија 

Регулациона линија дефинисана је границама 

парцела саобраћајница у обухвату плана, утврђује 

се у односу на осовину јавног пута и приказана је на 

графичком прилогу под називом Регулација и ниве-

лационо решење саобраћаја, у Р 1:1000. Регулацио-

ним линијама је разграничен простор предметног 

плана на површине јавне намене и површине остале 

намене. У оквиру регулационих линија саобраћај-

ница дозвољена је изградња искључиво инфрас-

труктурног система подземних инсталација. 

 

Грађевинска линија 

Грађевинска линија се утврђује у односу на 

регулациону линију тако да не представља сметњу 

функционисању објекта на парцели, да омогући 

насметано постављање инфраструктурне мреже, а 

положај је приказан на графичком прилогу Регула-

ција и нивелационо решење саобраћаја, у Р 1:1000. 

Све грађевинске линије дефинишу максимал-

не границе градње и представљају линију до које је 

могућа градња и одређују однос планираног објекта 

према објектима на суседним парцелама и у оквиру 

којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта 

може бити мањи у односу на максималне границе 

градње. 

Грађевинска линија подземних етажа је линија 

којом се утврђује линија грађења подземних делова 

објеката. Грађевинска линија приземља је линија 

приземног дела објекта у односу на дефинисану 

грађевинску линију објекта. 

Објекат се поставља предњом фасадом на гра-

ђевинску линију. 

Растојање грађевинске линије објекта од регу-

лационе линије дефинисати  искључиво на основу 

постојеће грађевинске линије минимум 5,00 м. 

Минимално растојање објекта од бочних гра-

ница парцеле 2,50 м. Минимално растојање објекта 

од бочних суседних објеката 5,00 м. Минимално 

растојање два објекта на парцели. 

Проценат озелењених површина на парцели је 20 %. 

 

Нивелација 

Планом је дефинисана нивелација јавних 

површина из које произилази нивелација простора 

за изградњу објеката, у свему према графичком 

прилогу Регулација и нивелационо решење саобра-

ћаја у Р 1:1000. 

Висинске коте на раскрсницама и пад улица су 

базни елементи за дефинисање нивелације осталих 

тачака које се добијају интерполовањем. Нивелаци-

ја свих површина је детаљна, али мора се прецизни-

је разрадити кроз израду техничке документације. 

 

Висинска регулација 

Висинска регулација одређена је спратношћу 

објеката (П+2+Пк). Спратност објекта представља 

број надземних етажа. Дозвољена је изградња под-

земних етажа, при чему се гараже, оставе и техно-

лошки простори не рачунају у површине корисних 

етажа. 

Максимална висина објекта 15,00 м. 

 

3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

Правила грађења одређују: 

▪ концепцију уређења и општа правила 

уређења простора, правила и услове 

усмеравајућег карактера и остале услове 

уређења простора, као опште и 

специфичне захтеве; 

▪ услове за формирање грађевинске 

парцеле; 

▪ положај објекта у односу на регулацију; 

▪ максималне индексе искоришћавања 

парцела (индекс заузетости и индекс 

изграђености); 

▪ највећу спратност и висине објеката; 

▪ најмања дозвољена међусобна 

удаљеност објеката међусобно и 

објеката до границе парцеле; 
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▪ услове и начин обезбеђивања 

приступа парцели и простора за 

паркирање возила; 

▪ остале прописе о архитектури и  

     обликовању појединих елемената 

грађевина. 

 

3.2.1.Правила грађења за јавне просторе и 

површине 

Саобраћајнице 

Приликом изградње планираних саобраћајни-

ца, поштовати утврђене стандарде по питању 

попречног профила. 

У току пројектовања саобраћајних површина и 

објеката применити Правилник о условима за пла-

нирање и пројектовање објеката у вези са несмета-

ним кретањем деце, старих, хендикепираних и 

инвалидних лица(„Сл.гласник РС“, број 18/97). 

У предметном Плану дефинисани су попречни 

профили планираних саобраћајница: 

- градска саобраћајница II реда - Улица 

Веселина Маслеше 11,00м 

(тротоар 2,00м + коловоз 7,00м + тротоар 

2,00м) 

- градска сабирна саобраћајница - Улица 

Николе Тесле 9,00м 

(тротоар 1,50м + коловоз 6,00м + трото-

ар 1,50м) 

- стамбена саобраћајница - Улица девет 

Југовића - 8,50м 

(тротоар 1,50м + коловоз 5,50м + тро-

тоар 1,50м) 

 Основни параметри за пројектовање плани-

раних саобраћајница дати су у  графичким прило-

зима Плана. 

Даје се могућност да радијуси кривина и ко-

те нивелета планираних саобраћајница претрпе 

промене приликом израде пројектне документације 

за изградњу. 

Препорука је да се приликом израде пројек-

тне документације за изградњу планираних саобра-

ћајница обавезно изради синхрон план и успостави 

узајамна сарадња свих заинтересованих предузећа и 

институција на прикупљању података и услова. 

Коловозне траке и тротоаре пројектовати и 

градити од савремених коловозних конструкција. 

Тротоаре оивичити бетонским ивичњацима. 

На тротоарима је могуће формирање дрворе-

да. Дрвореди и пратеће зеленило не смеју да смању-

ју прегледност и угрожавају безбедност саобраћаја. 

Прилоком пројектовања поштовати минимална 

прописана удаљења од места садње високог дрвећа 

до ивице ровова подземних инсталација, ивице ко-

ловоза и  најближих делова надземних објеката. 

Све инфраструктурне мреже налазиће се у 

регулационом појасу саобраћајница са распоредом 

који је дефинисан планом сваке инфраструктурне 

мреже. Промена положаја инфраструктурних мрежа 

у регулационом профилу саобраћајнице,  уз пошто-

вање важећих прописа и техничких услова о    доз-

вољеним растојањима код паралелног полагања и 

укрштања инфраструктурних водова, дозвољена је. 

 

3.2.2.Правила грађења објеката 

Услови за образовање грађевинске парцеле 

Новоформиране грађевинске парцеле су дефи-

нисане регулационом линијом  градске саобраћај-

нице II реда, градске сабирне и стамбеним саобра-

ћајницама. 

  Пружа се могућност подела планираних 

подцелина тако да новоформиране грађевинске 

парцеле у оквиру пословно-услужне намене не могу 

бити мање од 500,00 м2. 

 

Положај објеката у односу на регулацију и 

међусобна удаљеност 

 Регулација предметног простора је дефини-

сана осовинским и крајњим линијама планираних и 

постојећих саобраћајница у комплексу, грађевин-

ским линијама, аналитичко-геодетским елементима, 

висинском регулацијом и нивелацијом. 

Регулациона линија је линија која раздваја 

површину одређене јавне намене од површина 

предвиђених за друге јавне и остале намене. 

Грађевинска линија је линија на, изнад и 

испод површине земље и воде до које је дозвољено 

грађење основног габарита објекта. 

Грађевинске  линије у  предметном  

Плану  за  пословно-услужне  објекте 

одређене су на следећи начин: 

у односу на регулацију градске саобраћајнице II 

реда.........................................мин 5.00 m 

у односу на регулацију градске сабирне 

саобраћајнице.....................................мин 3.00 m 

 у односу на регулацију стамбене  

саобраћајнице....................................мин 0.00-3.00 m 

Задата удаљеност објеката од планиране ре-

гулације је обавезујућа осим за постојеће објекте. 

Подземна граћевинска линија за остале под-

земне објекте (делови објеката, склоништа, гараже 

и сл.) може се утврдити и у појасу између регула-

ционе и грађевинске линије, као и у унутрашњем 

дворишту изван габарита објекта, ако то не пред-

ставља сметњу у функционисању објекта или 

инфраструктурне и саобраћајне мреже. 

Грађевински елементи на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону ли-
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нију (рачунајући од основног габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада) и то: 

1) транспарентне браварске конзолне 

надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 м на 

целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м; 

2)              платнене надстрешнице са масивном 

браварском конструкцијом - 1,00 м од спољне 

ивице тротоара на висини изнад 3,00 м; 

3)             конзолне рекламе на висини изнад 3,00 м. 

Испади на објекту (еркери, балкони, улазне 

надстрешнице, улазне надстрешнице са и без сту-

бова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађе-

винску линију више од 1,60 м односно регулациону 

линију више од 1,20 м и то на делу објекта вишем 

од 3,00 м. 

Испади на објекту не смеју се градити на 

растојању мањем од 1,50 м од  бочне границе пар-

целе претежно северне оријентације, односно 2,50 м 

од бочне границе парцеле претежно јужне оријен-

тације. 

Грађевинске и регулационе линије су пред-

стављене у графичким  прилозима плана. 

 

Максимални дозвољени индекс заузетости и 

искоришћености 

Бруто развијена грађевинска површина јесте 

збир површина свих надземних етажа објекта, ме-

рених у нивоу подова свих делова објеката – спољ-

не мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 

оградама). 

Индекс изграђености парцеле јесте однос (ко-

личиник) бруто развијене грађевинске површине 

изграђеног или планираног објекта и укупне повр-

шине грађевинске парцеле. 

 

Индекс или степен изграђености износи max 2,00 

Индекс заузетости (степен искоришћености) 

парцеле јесте однос габарита хоризонталне 

пројекције изграђеног или планираног објекта и 

укупне површине грађевинске парцеле, изражен у 

процентима. 

 

Индекс или степен искоришћености износи max 60% 

 

Максимална дозвољена спратност и висина 

објеката 

Максимална спратност пословно - услужних 

објеката је П+2+Пк П+2+Пк 

Максимална висина објеката јен15.00м2 15.00 m 

 

Спратност помоћних објеката П П 

Висина помоћног објекта мах 6.0 мах 6.0 

 

Постојећи објекти задржавају спратност и ви-

сину. 

Висина назитка поткровне етаже није ограни-

чена, ограничава се само висина венца објекта. 

 

Услови за изградњу више објеката на једној 

грађевинској парцели 

На истој грађевинској парцели може се изгра-

дити и други објекат исте или компатибилне наме-

не. 

Помоћни објекти (гараже, котларнице и слич-

но) условљени су за грађење у склопу габарита 

пословно-услужних и других објекта на парцели, за 

које су наменски везани. 

Поменути објекти се могу градити у оквиру 

граница урбанистичких показатеља- индекс иско-

ришћености и индекс изграђености. 

 

Удаљеност   објекта   од   суседних   парцела и  

објеката на  суседним парцелама 

Минимално растојање објеката од граница су-

седних парцела као и објеката на суседним парце-

лама је дефинисано у Плану ширег подручја (ПГР 

Врањске Бање („Службени гласник града Врања“, 

број 14/13). 

За пословно-услужне објекте важе следећа 

удаљења: 

- у односу на бочне границе 

парцеле................................................мин 2.50 m 

- у односу на бочне објекте на суседној 

парцели......................................................мин 5.00  m 

- у односу на објекте на  истој 

парцели..............................................мин 5.00 m 

 

За већ изграђене објекте важе постојећа уда-

љења. 

 

3.2.3Услови обезбеђења приступа парцели и 

паркинг простор 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру плана 

мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. 

Сви објекти морају имати обезбеђен противпо-

жарни пут, који не може бити ужи од 3,50 m, за јед-

носмерну комуникацију, односно 6m за двосмерно 

кретање противпожарног возила. 

Прилазе објектима и хоризонталне и вертикал-

не комуникације у објектима пројектовати тако да 

се обезбеди несметан приступ и особама са посе-

бним потребама у простору, у свему према важећем 

Правилнику о условима за планирање и пројекто-

вање објеката у вези са несметаним кретањем деце, 

старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

Манипулативне и паркинг-површине обезбеди-

ти унутар комплекса за све кориснике парцелa, ко-

ристећи одговарајуће нормативе за поједине врсте 

делатности.Паркинг простор за кориснике објекта, 
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по правилу решавати у оквиру парцеле, у складу са 

условима прикључка на јавну саобраћајницу. 

 

3.2.4.Услови за ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зида-

ном оградом до висине од 0,90м (рачунајући од ко-

те тротоара) или транспарентном оградом до висине 

од 1,40м. 

Зидане и друге врсте ограда постављају се на 

регулациону линију тако да ограда, стубови ограде 

и капије буду на грађевинској парцели која се огра-

ђује. 

Ограде поред саобраћајница подизати тако да 

не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају 

безбедност саобраћаја. 

 

3.2.5.Правила грађења за објекте посебне намене 

Услови и правила грађења за објекте посебне 

намене усклађују се са Законом о одбрани 

("Службени гласник РС", број 116/07, 88/09, 104/09, 

10/15) и Одлуком о врстама инвестиционих 

објеката и просторних и урбанистичких планова од 

значаја за одбрану земље ("службени гласник РС", 

број 85/15). 

 

3.2.6.Правила грађења за заштитни појас 

зеленила 

У заштитном појасу је забрањен било који 

вид градње. 

Заштитни појас треба да испуни заштитну 

функцију (смањује концентрацију прашине, издув-

них и штетних гасова, смањује ниво буке, апсорбује 

веће количине атмосферских вода и др.). Формира-

ти вишередне појасеве зеленила високог интензите-

та заштите, састављене од високих лишћарских и 

четинарских врста, у којем су главне аутохтоне, 

дуговечне и економски исплативе врсте са више  

аспеката. 

Од врста користити оне које одговарају ста-

нишним условима (Picea sp., Tilia sp.) у комбинаци-

ји са партерним зеленилом (Juniperus sp., Моrus sp., 

Forsitia sp., Chaenomeles sp.). 

 

3.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

3.3.1.Заштита градитељског наслеђа 

На подручју Плана не постоје заштићени или 

евидентирани археолошки локалитети, нити други 

споменици културе који су категорисани или ужи-

вају претходну заштиту у скаду са Законом о кул-

турним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 

52/11- др. закон и 99/11- др. закон), Обавеза инве-

ститора и извођача радова унутар целог обухвата 

плана је да, у складу са чланом 109. Закона о кул-

турним добрима, уколико у току земљаних радова 

приликом изградње објеката и инфраструктуре наи-

ђу на археолошко налазиште, одмах обуставе радо-

ве, налаз оставе у положају у којем је откривен и 

одмах о налазу обавесте надлежни Завод за заштиту 

споменика културе. 

 

3.3.2.Заштита природних добара 

На простору у обухвату Плана, нема заштиће-

них природних добара. Пронађена геолошка и па-

леонтолошка документа (фосили, минерали, кри-

стали и др.) која би могла представљати заштићену 

природну вредност, налазач је дужан да пријави 

надлежном Министарству у року од осам дана од 

дана проналаска, и предузме мере заштите од у-

ништења, оштећивања или крађе. 

 

3.3.3.Мере заштите и унапређења животне 

средине 

Ради спречавања загађивања средине, неопход-

но је обезбедити исправност и редовно функциони-

сање уређаја за заштиту животне средине свих ко-

рисника простора у складу са важећим законским 

обавезама 

У складу са планираном наменом простора о-

безбедиће се спречавање свих облика загађивања 

као и услови и мере за остваривање квалитетних 

услова животне средине према утврђеним стандар-

дима и прописаним нормама. Основне мере заштите 

животне средине су опремање простора водоводом 

и канализацијом, односно поштовање хигијенско-

техничких норматива. Обезбедиће се уређење и 

одржавање простора на начин који неће изазивати 

.повећани садржај аерозагађења и буке, вибрација и 

електромагнетног зрачења спречавање загађивања 

ваздуха, загађивање отпадним водама итд. 

Сузбијање загађивања на простору плана одно-

си се на правилно руковање сировинама, енергет-

ским материјалом, готовим производима и отпад-

ним материјалом. 

Ради заштите квалитета воде, ваздуха, земљиш-

та као и заштита од буке, решења планираних обје-

ката и пратеће инфраструктуре усагласиће се са 

свим актуелним техничким прописима, а нарочито 

са Законом о заштити животне средине, Законом  о 

заштити од буке у животној средини (“Службени 

гласник РС”, број 6/09 и 88/10) и Законом о заштити 

ваздуха (Службени гласник РС”, број 36/09). Ради 

сагледавања утицаја и промена које ће се испољити 

на простору плана потребно је да се прате показа-

тељи од утицаја на стање средине као и да се обез-

беди контрола свих захвата и активности у оквиру 

појединих комплекса. 

 

3.3.4.Мере заштите од пожара 
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Ради заштите од пожара овим планом утврђене 

су адекватне мере. Мере се односе на планирану 

удаљеност између објеката ради проходности сао-

браћајница после евентуалног рушења објеката а 

уједно и да саобраћајнице имају довољну ширину 

да би представљале противпожарну преграду. Ради 

заштите од пожара планира се таква саобраћајна 

мрежа која ће омогућити приступ ватрогасним во-

зилима до сваког објекта. Сви планирани садржаји 

морају бити пројектовани и реализовани у складу са 

Законом о заштити од пожара (''Службени гласник 

РС'', број 111/09) и осталим важећим прописима и 

релевантним стандардима. У грађевинском подру-

чју се морају поштовати сви прописани хигијенски 

и противпожарни услови изградње. 

 

3.3.5.Мере заштите од елементарних непогода 

и катастрофа 

У циљу заштите грађевинских објеката и оста-

лих садржаја у простору, при њиховом пројектова-

њу и извођењу потребно је узети у обзир меродавне 

параметре, који се односе на заштиту од елементар-

них непогода (врста и количина атмосферских па-

давина, дебљина снежног покри- вача, јачина ветра, 

погодност терена за изградњу, висина подземних 

вода и сл.). Мере заштите од елементарних непого-

да обухватају превентивне мере за спречавање не-

погода или ублажавање њиховог дејства, мере које 

се предузимају у случају непосредне опасности од 

елементарних непогода, мере заштите када наступе 

непогоде и мере ублажавања и отклањања непо-

средних последица насталих дејством непогода или 

удеса. 

 

3.3.6.Мере заштите од ратних дејстава 

Објекти који ће бити грађени у планском 

обухвату морају се ускладити са одговарајућим 

законским и другим прописима који уређују начин 

заштите људи, материјалних и других добара од 

ратних разарања, елементарних и  других  непогода 

и опасности у миру. У том смислу нарочито се 

треба придржавати Закона  о одбрани (''Службени 

гласник РС'', број 116/07, 88/09, 88/09др.закон, 

104/09др.закон) и Закона о ванредним ситуацијама 

("Службени гласник РС", брoj 111/09 и 92/11). 

 

3.3.7.Мере енергетске ефикасности изградње 

Енергетска својства објекта јесу стварно 

потрошена или оцењена количина енергије која 

задовољава различите потребе које су у вези са 

стандардизованим коришћењем објекта, што 

укључује грејање, припрему топле воде, хлађење, 

вентилацију и осветљење. 

Енегретска ефикасност представља суму 

испланираних и спроведених мера чији је циљ ми-

нимално могуће коришћење укупне енергије. Енер-

гетска ефикасност подразумева употребу мање ко-

личине енергије уз исти или чак побољшани ниво 

квалитета живота. 

- Најзначајнији обновљиви извори енергије за 

које постоји економски рационалан начин употребе 

јесу: соларна енергија, еолска (енегрија ветра), 

енергија биомасе и хидро и геотермална енергија. 

Обновљиви извори енергије, не рачунајући 

хидроенергију, тренутно дају малу количину 

енергије. Тај удео се у будућности мора стално да 

повећава, имајући у виду да су конвенционални 

извори енегргије исцрпљиви и за неке се већ 

прогнозирају догледне године коначног нестанка. 

Осим тога, штетан утицај необновљивих извора 

енергије на животну средину задњих деценија је све 

израженији, што може да има апокалиптичне 

размере. Имајући првенствено у виду ограниченост 

и исцрпљивост н користити класичне и савремене 

термоизолационе материјале приликом изградње 

објеката (полистирени, минералне вуне, 

полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска 

и др.); 

- у инсталацијама осветљења у објектима и у 

инсталацијама јавне и декоративне расвете 

употребљавати енергетски ефикасна расветна тела; 

- постављати соларне панеле (фотонапонске 

модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне 

или самостојеће елементе где техничке могућности 

то дозвољавају; 

- код постојећих и нових објеката размотрити 

могућност уградње аутоматског система за 

регулисање потрошње свих енергетских уређаја у 

објекту; 

Објекти високоградње морају бити пројектова-

ни, изграђени, коришћени и одржавани на начин 

којим се обезбеђују прописана енергетска својства. 

Ова својства се утврђују издавањем сертификата о 

енергетским својствима који чини саставни део 

техничке документације која се прилаже уз захтев 

за издавање употребне дозволе. 

 

4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

4.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

Директна примена плана 

Основни циљ израде Плана је давање могућ-

ности за директну примену плана. Доношењем 

овог Плана омогућено је издавање информације о 

локацији,локацијских услова и грађевинске доз-

воле. 

Локацијски услови садрже податке о могућ-

ностима и ограничењима градње на катастарској 
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парцели која испуњава услове за грађевинску 

парцелу, а садржи све урбанистичке, техничке и 

друге услове и податке потребне за израду удеј-

ног односно пројекта за грађевинску дозволу и 

пројекта за извођење. Локацијски услови из плана 

детаљне регулације се издају за сваку појединач-

ну парцелу или деоницу саобраћајнице односно 

дела мреже инфраструктуре и представља правни 

основ за издавање грађевинске дозволе и израду 

техничке документације. 

План детаљне регулације представља правни и 

плански основ за издавање извода из урбанистичког 

плана и израду урбанистичких пројеката у складу са 

Законом о планирању и изградњи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-УС, 

50/2013 -УС, 98/2013-УС, 132/2014   и 

145/2014). 

 

Зоне за даљу урбанистичку разраду 

Предметни план не предвиђа локације за даљу 

разраду кроз урбанистички пројекат. Урбанистички 

пројекат се може израдити на захтев инвеститора за 

потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 

површина јавне намене и урбаниситчко- архитек-

торнске разраде локација као и компатибилне наме-

не. 

 

4.2.ИЗВОР ФИНАНАСИРАЊА 

Формирање грађевинских парцела, изградња 

објеката и инфраструктурних мрежа,  као  и  уре-

ђење  појединих  простора  је  приоритет.  Финан-

сирање  радова у оквиру плана обезбедиће Град 

Врање кроз годишње програме пословања, при-

ватни и други инвеститори. 

 

5. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

1. РАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ Р 1: 1000 

2.ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ВРАЊСКЕ БАЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

3.ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА-ПРЕТЕЖНЕ 

НАМЕНЕ Р 1: 1000 

4.РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ 

САОБРАЋАЈА Р 1: 1000 

5.ВОДОПРИВРЕДНA ИНФРАСТРУКТУРA Р 1: 1000 

6.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА Р 1: 1000 

7.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА Р 1: 1000 

8. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ Р 1: 1000 

 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕД-

БЕ 
 

План детаљне регулације у насељу Смоница у 

Врањској Бањи је оверен потписом председника и 

печатом Скупштине града Врања и урађен је у шест 

примерка од којих се: 

- један примерак доставља инвеститору 

- Град Врање; 

- два примерка Секретаријату за 

урбанизам и имовинско-правне послове града 

Врања; 

- један примерак регистру и 

- два примерка ЈП „Завод за урбанизам“ 

Врање. 

 

Право на непосредан увид у донети План де-

таљне регулације имају правна и физичка лица на 

начин и под условима које ближе прописује мини-

стар за послове грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре. 

План детаљне регулације ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику Града Врања". 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

401. 
         На основу члана 46. став 1. Закона о планира-

њу и изградњи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 72/09 и 81/09-исправка 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 

и 145/14), и члана 32. и члана 175. Статута града 

Врања (''Службени гласник града Врања'', број 3/17– 

пречишћен текст и 8/17), и члана 88. Пословника 

Скупштине града Врања (''Службени гласник града 

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

града Врања на седници одржаној дана     

10.07.2017. године, донела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПРИВРЕДНО РАДНЕ ЗОНЕ БУНУШЕВАЦ  4 У 

ВРАЊУ 

 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулаци-

је привредно радне зоне Бунушевац 4 у Врању (у 

даљем тексту: План детаљне регулације).  
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Члан 2. 

 Прелиминарне границе Плана детаљне регу-

лације обухватају подручје од око 16 ha, обухвата 

део територије града Врања и то део катастарске 

општине Бунушевац и део катастарске општине 

Стропско. Подручје Плана детаљне регулације дато 

је на графичком приказу, који је прилог уз ову 

Одлуку и чини њен саставни део. Граница планског 

обухвата је оквирна, биће ближе утврђена у фази 

израде нацрта Плана детаљне регулације. 

Члан 3. 

      Услови и смернице планских докумената 

вишег реда и ширег подручја за израду Плана де-

таљне регулације садржани су у Просторном плану 

града Врања (“Службени гласник града Врања”, 

број 13/11 и 21/11-измена), којим је претежна наме-

на површина привредно радне зоне. 

       За потребе израде Плана детаљне регулације, 

користиће се расположиве катастарске подлоге које 

ће се преузети из РГЗ-СКН Врање, као и 

катастарско-топографски план подручја.  

 

Члан 4. 

 Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора засниваће се на принципима рационалне 

организације и уређења простора, усклађивањем 

коришћења простора са могућностима и ограниче-

њима у располагању природним и створеним вред-

ностима, и са потребама дугорочног социјалног и 

економског развоја. 

 

Члан 5. 

 Основни циљ израде Плана детаљне регула-

ције је формирање планског основа за рационално 

уређивање и коришћење простора у обухвату Пла-

на, односно обезбеђивање просторних услова за: 

- уређење подручја;  

- дефинисање границе подручја обухваћене 

планом; 

- поделу простора на посебне целине и зоне; 

- одређивање претежне намене земљишта 

по зонама и целинама; 

- утврђивање регулационих линија улица, 

нивелационих кота раскрсница улица и 

површина јавне намене; 

- утврђивање праваца, коридоре и 

капацитете саобраћајница, енергетске, 

водопривредне, комуналне и друге 

инфраструктуре. 

 

Члан 6. 

Концепт намене простора обухвата две основне 

намене – земљиште за површине и објекте јавне 

намене и земљиште за остале намене. Структуру 

коришћења земљишта у оквиру површина и 

објекaта јавне намене чине објекти и површине сао-

браћајне и комуналне инфраструктуре а у оквиру 

површина остале намене као претежна намена са 

пратећим компатибилним наменама.  

 

Члан 7. 

Рок за израду Плана детаљне регулације у 

Врању регулисаће се посебним Уговором између 

обрађивача Плана и носиоца израде Плана. 

Члан 8. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 

у Врању обезбедиће се у буџету града. 

 

Члан 9. 

Рани јавни увид и јавни увид ће се обавити у 

просторијама Градске управе града Врања, након 

оглашавања у дневном и локалном средству јавног 

информисања, у трајању у складу са законом.  

 

Члан 10. 

      Упоредо са Одлуком о изради Плана 

детаљне регулације, донеће се Одлука о изради или 

о неприступању изради стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину у складу са Законом о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 

и 88/10) а на основу предходно прибављеног 

Мишљења Одељења за привреду, економски развој 

и зашиту животне средине Градске управе града 

Врања. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 10. 07. 

2017.године, број: 35-49/2017-10 

 

                       ЗАМЕНИК 

 ПРЕДСЕДНИКА                

СКУПШТИНЕ 

                             Градимир Јовановић,с.р. 

 

 

402.  

На основу члана 46. став 1. Закона о планира-

њу и изградњи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 72/09 и 81/09-исправка 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 

и 145/14), и члана 32. и члана 175. Статута града 

Врања (''Службени гласник града Врања'', број 3/17– 

пречишћен текст и 8/17), и члана 88. Пословника 

Скупштине града Врања (''Службени гласник града 

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

града Врања на седници одржаној дана  10.07.2017. 

године, донела је 
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О   Д   Л   У   К   У 

О ИЗРАДИ  ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕД-

НО РАДНЕ ЗОНЕ БУНУШЕВАЦ  2 У ВРАЊУ 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Измена и допуна Плана 

детаљне регулације привредно радне зоне 

Бунушевац 2 у Врању који је усвојен на седници 

Скупштине града Врања дана 26.01.2015.године , 

број 35-1/2015-13 и објављен у „Службеном гласни-

ку града Врања“ број 2/15 (у даљем тексту: Измене 

и допуне ПДР Бунушевац 2).  

 

Члан 2. 

 Прелиминарне границе Измена и допуна 

ПДР Бунушевац 2 обухватају подручје од око 26 ha, 

обухвата део територије града Врања и то  део ката-

старске општине Бунушевац и део катастарске 

општине Содерце. Подручје Плана детаљне регула-

ције дато је на графичком приказу, који је прилог уз 

ову Одлуку и чини њен саставни део. Граница 

планског обухвата је оквирна, биће ближе утврђена 

у фази израде нацрта Измена и допуна ПДР Буну-

шевац 2. 

 

Члан 3. 

 Услови и смернице планских докумената 

вишег реда и ширег подручја за израду Измена и 

допуна ПДР Бунушевац 2 садржани су у Простор-

ном плану града Врања (“Службени гласник града 

Врања”, број 13/11 и 21/11-измена), којим је пре-

тежна намена површина приврено радна зона. 

 Измене и допуне ПДР Бунушевац 2 врше се у 

делу регулације саобраћаја, намена површина и 

инфраструктурних коридора. 

 За потребе израде Измена и допуна ПДР Бу-

нушевац 2, користиће се расположиве катастарске 

подлоге које ће се преузети из РГЗ-СКН Врање, као 

и катастарско-топографски план подручја.  

 

Члан 4. 

     Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора засниваће се на принципима рационалне 

организације и уређења простора, усклађивањем 

коришћења простора са могућностима и ограниче-

њима у располагању природним и створеним вред-

ностима, и са потребама дугорочног социјалног и 

економског развоја. 

 

Члан 5. 

 Основни циљ израде Измена и допуна ПДР 

Бунушевац 2 је формирање планског основа за ра-

ционално уређивање и коришћење простора у обу-

хвату Плана, односно обезбеђивање просторних 

услова за: 

- уређење подручја;  

- дефинисање границе подручја 

обухваћене планом; 

- поделу простора на посебне целине и 

зоне; 

- одређивање претежне намене 

земљишта по зонама и целинама; 

- утврђивање регулационих линија 

улица, нивелационих кота раскрсница 

улица и површина јавне намене; 

- утврђивање праваца, коридоре и 

капацитете саобраћајница, енергетске, 

водопривредне, комуналне и друге 

инфраструктуре. 

 

Члан 6. 

  Концепт намене простора обухвата две основ-

не намене – земљиште за површине и објекте јавне 

намене и земљиште за остале намене. Структуру 

коришћења земљишта у оквиру површина и 

објекaта јавне намене чине објекти и површине сао-

браћајне и комуналне инфраструктуре а у оквиру 

површина остале намене као претежна намена са 

пратећим компатибилним наменама.  

 

Члан 7. 

   Рок за израду Измена и допуна ПДР Бунуше-

вац 2 регулисаће се посебним Уговором између 

обрађивача Плана и носиоца израде Плана. 

 

Члан 8. 

   Средства за израду Измена и допуна ПДР Бу-

нушевац 2 обезбедиће се у буџету града. 

 

Члан 9. 

 За потребе израде плана Измена и допуна 

ПДР привредно радне зоне Бунушевац 2 није потре-

бно прибављати сагласности које немају утицај на 

измењена планска решења. 

 

Члан 10. 

    Рани јавни увид и јавни увид ће се обавити у 

просторијама Градске управе града Врања, након 

оглашавања у дневном и локалном средству јавног 

информисања, у трајању у складу са законом.  

 

Члан 11. 

         Упоредо са Одлуком о изради Измена и 

допуна ПДР привредно радне зоне Бунушевац 2, 

донеће се Одлука о изради или о неприступању 

изради стратешке процене утицаја Плана на 

животну средину у складу са Законом о стратешкој 
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процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник Републике Србије“, број 135/04 и 88/10) а 

на основу предходно прибављеног Мишљења 

Одељења за привреду, економски развој и зашиту 

животне средине Градске управе града Врања. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 10. 07. 

2017.године, број: 35-48/2017-10 

                       

ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА             

СКУПШТИНЕ 

   Градимир Јовановић,с.р. 

 

В Л А Д И Ч И Н  Х А Н 
403. 

        На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник Републике Србије", 

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

62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 

68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. 

став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Србије" број 

129/2007, 83/2014-др. закон и 101/16 – др. закон), 

члана 41. став 1. тачка 2. и члана 138. Статута 

Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињ-

ског округа" број 21/2008 и 8/2009 и "Службени 

гласник Града Врања" број 11/2013, 5/2017 и 

14/2017), Скупштина Општине Владичин Хан на 

седници одржаној дана  09.07.2017. године донела је 

 

 

OДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН ЗА 2017. ГОДИНУ 

(Р Е Б А Л А Н С   2) 

 

 

I   ОПШТИ ДЕО  

 

Члан 1. 

 Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин 

Хан за 2017. годину ("Службени гласник града 

Врања" број  43/2016 и 4/2017) мења се и гласи: 

Буџет Општине Владичин Хан за 2017. годину 

састоји се од: 

1.пренетих прихода из претходне године, у износу 

од 105,000.000,00 динара   

2.текућих прихода и примања од продаје нефинан-

сијске имовине у износу од 701.000.000 динара 

3.текућих расхода и издатака у износу од 

806.000.000,00 динара 

4.Прихода корисника буџета Општине Владичин 

Хан из осталих извора финансирања у укупном 

износу од 108,424.000,00 динара и  

5.Расхода и издатака корисника буџета Општине 

Владичин Хан из осталих извора финансирања у 

укупном износу од   108,424.000,00 динара. 

Приходи и примања који представљају бу-

џетска средства као и приходи и примања буџетских 

корисника из осталих извора и  расходи и издаци,  у 

рачуну прихода и примања, расхода и издатака од-

носно рачуну финансирања,  приказани су на следе-

ћи начин: 
 

 

 

 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу 

продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 701,000,000 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5 806,000,000 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -105,000,000 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 

набавку домаћих хартија од вредности) 
62 0 

5. Укупан фискални суфицит/дефицит  ((7+8) - (4+5)) - 62 -105,000,000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 
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3. Пренета неутрошена средства из ранијих година 3 105,000,000 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 

набавку домаћих хартија од вредности) 
6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

6. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 105,000,000 

7. 
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето 

финансирање 

(((7+8) - (4+5)) - 62) + 

((91+92+3)-(6211+61)) 
0 

В. 
В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА   
108,424,000 

 

 

Члан 2. 

          Члан 2. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину мења се и гласи: 

„Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину утврђује се у износу од 914,424.000,00 дина-

ра, од којих приходи и примања буџета износе 806,000.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета 

износе 108,424.000,00 динара.“  

 

Члан 3. 

        У члану 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину, Табела 1. Приходи и примања 

према економској класификацији, као и Прилог 2 – Преглед Капиталних пројеката  у периоду 2017 -2019 

година, мењају се и гласе: 

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији 

 

Класа/

Катего

рија/Гр

упа 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2017.   

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВ

А  

 Средства 

из буџета  

Струк

т-ура 

% 

 Средства из 

осталих 

извора 

финан. буџ. 

корисника  

    

Пренета средства из претходне 

године 

      

105,000,000       
13.0% 

                               

-       

              

105,000,000       

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 611,900,000 75.9% 108,424,000 720,324,000 

710000   ПОРЕЗИ 206,500,000 25.6% - 206,500,000 

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

      

165,250,000       
20.5% 

                               

-       

              

165,250,000       

 711111 Порез на зараде 140,000,000 17.4%  140,000,000 

  711121 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по 
решењу Пореске управе 

             

400,000       
0.0%   

                     

400,000       

  711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 
паушално утврђеном приходу, по 

решењу Пореске управе 

          
6,000,000       

0.7%   
                  

6,000,000       

  711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

          
7,000,000       

0.9%   
                  

7,000,000       

  711143 Порез на приходе од непокретности 
             

100,000       
0.0%   

                     

100,000       

  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 

покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске 

             
700,000       

0.1%   
                     

700,000       
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управе  

  711146 
Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске управе 

               
10,000       

0.0%   
                       

10,000       

 711147 Порез на земљиште 40,000 0.0%  40,000 

 711190 Порез на друге приходе 11,000,000 1.4%  11,000,000 

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
        

26,500,000       
3.3% 

                               

-       

                

26,500,000       

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од физичких лица 

          

9,000,000       
1.1%   

                  

9,000,000       

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од правних лица 

          

8,000,000       
1.0%   

                  

8,000,000       

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу 

Пореске управе 

             

500,000       
0.1%   

                     

500,000       

  713421 

Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске 

управе 

          
6,000,000       

0.7%   
                  

6,000,000       

  713423 

Порез на пренос апсолутних права на 
моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске 

управе         

          

2,000,000       
0.2%   

                  

2,000,000       

  713426 

Порез на пренос апсолутних права код 

продаје стечајног дужника као правног 

лица 

          

1,000,000       
0.1%   

                  

1,000,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
          

7,750,000       
1.0% 

                               

-       

                  

7,750,000       

  714513 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

          
7,000,000       

0.9%   
                  

7,000,000       

  714543 
Накнада за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта 

             

150,000       
0.0%   

                     

150,000       

  714552 Боравишна такса 
             

600,000       
0.1%   

                     

600,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
          

7,000,000       
0.9% 

                               

-       

                  

7,000,000       

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 

          

7,000,000       
0.9%   

                  

7,000,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
      

352,000,000       
43.7% 

              

66,400,000       

              

418,400,000       

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

        

16,000,000       
2.0% 

                

2,400,000       

                

18,400,000       

  732151 
Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа општина 

          

8,000,000       
1.0%   

                  

8,000,000       

  732251 
Капиталне донације од међународних 

организација у корист нивоа општина 

          

8,000,000       
1.0% 

                

2,400,000       

                

10,400,000       

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

      

336,000,000       
41.7% 

              

64,000,000       

              

400,000,000       

  
733151 

Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа општина 

      
270,000,000       

33.5%   
              

270,000,000       

  733154 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општина 

        
26,000,000       

3.2% 
              

11,000,000       
                

37,000,000       

  733251 
Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општина 

        

40,000,000       
5.0% 

              

53,000,000       

                

93,000,000       

740000  ДРУГИ ПРИХОДИ 53,400,000 6.6% 42,024,000 95,424,000 

741000  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 41,550,000 5.2% - 41,550,000 

  741151 Приходи буџета општина од камата на           0.3%                     
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средства консолидованог рачуна 

трезора укључена у депозит банака 

2,500,000       2,500,000       

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 

          

1,000,000       
0.1%   

                  

1,000,000       

  741531 

Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама или 

испред пословног простора у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната 

и домаће радиности 

        

38,000,000       
4.7%   

                

38,000,000       

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 

               

50,000       
0.0%   

                       

50,000       

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА 

И УСЛУГА 

          

4,300,000       
0.5% 

              

42,024,000       

                

46,324,000       

  742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе општине и 
индиректни корисници њиховог буџета 

             

100,000       
0.0%   

                     

100,000       

 742251 Општинске административне таксе 1,000,000 0.1%  1,000,000 

 742253 
Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 
500,000 0.1%  500,000 

 742254 

Трошкови пореског и прекршајног 

поступка изворних јавних прихода 

општина и градова 

500,000 0.1%  500,000 

 742255 
Такса за озакоњење објеката у корист 
нивоа Општина 

500,000 0.1%  500,000 

  742351 

Приходи које својом делатношћу 

остваре органи и организације 
Општине 

          

1,700,000       
0.2% 

              

42,024,000       

                

43,724,000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

          

6,550,000       
0.8% 

                               

-       

                  

6,550,000       

  743324 
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје, предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима 

          

6,500,000       
0.8%   

                  

6,500,000       

  743350 
Приходи од новчаних казни за 

прекршаје у корист нивоа општина 

               

50,000       
0.0%   

                       

50,000       

745000  
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 
1,000,000 0.1% - 1,000,000 

 745151 
Остали приходи у корист нивоа 

општина 
1,000,000 0.1%  1,000,000 

800000  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
89,100,000 11.1% - 89,100,000 

810000  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
1,100,000 0.1% - 1,100,000 

 812000 Примања од продаје покретне имовине 1,100,000 0.1%  1,100,000 

840000  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗЕМЉИШТА 
88,000,000 10.9% - 88,000,000 

 841000 Примања од продаје земљишта 88,000,000 10.9%  88,000,000 

900000 

  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

                         

-       
0.0% 

                               

-       

                                

-       

  7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИН. ИМОВИНЕ 

701,000,000 87.0% 108,424,000 809,424,000 

  

3+7+8+

9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
806,000,000 

100.0

% 
108,424,000 914,424,000 
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Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:            

111 Владичин Хан    1 

            

    

312.600   0 0 0 265.600 47.000 0 0 

             

            (у 000 дин) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Изградња водоводне 

мреже у МЗ Мазараћ и 
МЗ Манајле 

2017 2017 19.000   0 0 0 19.000 0 0 0 

2 

Набавка неопходне 
механизације за 
потребе ЈП За 
комунално уређење 

2017 2017 2.500   0 0 0 2.500 0 0 0 

3 

Уређење корита Јужне 

Мораве код моста у 
МЗ Мазараћ 

2017 2017 3.000   0 0 0 3.000 0 0 0 

4 

Реконструкција 
водоводне мреже у 
улици Крађорђевој, 
Ратка Софјанића и 
Степе Степановић 

2017 2017 7.000   0 0 0 7.000 0 0 0 

5 
Набавка неопходне 
механизације за 
потребе ЈП Водовод 

2016 2017 8.300 2017 0 0 0 8.300 0 0 0 

6 

Уређење простора на 
старој аутобуској 
станици у 
Владичином Хану 

2016 2017 2.600 2017 0 0 0 2.600 0 0 0 

7 

Израда пројектне 
документације за 
потребе изградње и 
реконструкције 
саобраћајница на 
територији Општине 

2017 2017 3.000 2017 0 0 0 3.000 0 0 0 

8 

Изградња дела 

локалног пута 
Балиновце-Горње 
Јабуково 

2017 2017 25.000 2017 0 0 0 25.000 0 0 0 

9 
Изградња дела 
локалног пута 
Брестово-Јагњило 

2017 2017 24.000 2017 0 0 0 24.000 0 0 0 

10 

Реконструкција 

локалног пута Џеп-
Љутеж 

2017 2018 33.000 2017 0 0 0 0 33.000 0 0 

11 

Реконструкција 
локалног пута 
Мртвички мост-
манастир 

2017 2017 10.000 2017 0 0 0 10.000 0 0 0 
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12 

Изградња, 
реконструкција и 
капитално одржавање 
градских улица  

2017 2018 34.000 2018 0 0 0 20.000 14.000 0 0 

13 
Изградња објекта 
дечијег вртића у 
Владичином Хану 

2017 2017 25.800 2017 0 0 0 25.800 0 0 0 

14 
Реконструкција 
мокрог чвора објекта 
сред школа 

2017 2017 5.400 2017 0 0 0 5.400 0 0 0 

15 

Ограђивање, замена 
котлова и изградња 
спортских игралишта 
у ОШ Бранко 

Радичевић 

2017 2017 20.300 2017 0 0 0 20.300 0 0 0 

16 

Капитално одржавање 
зграде Општине у 
циљу подизања 
степена енергетске 
ефикаснсти 

2017 2018 34.000 2017  0 0 0 34.000 0 0 0 

17 

Асфалтирање 
игралишта и изградња 
канализационе везе до 
објекта фискултурне 
сале у ОШ Свети Сава 

2017 2017 5.000 2017 0 0 0 5.000 0 0 0 

18 

Развој и 
инфраструктурно 
опремање 

индустријске зоне ЈУГ 

2017 2017 16.750 2017 0 0 0 16.750 0 0 0 

19 
Капиталне субвенције 
у развој пољопривреде 

2017 2017 5.000 2017 0 0 0 5.000 0 0 0 

20 

Израда пројекта 
колектора и 
пречистних 
постројења Хан - 

Сурдулица 

2017 2017 17.000 2017 0 0 0 17.000 0 0 0 

21 

Доградња мреже 
фекалне канализације  

2017 2017 11.950 2017 0 0 0 11.950 0 0 0 

 

 

 

Опис капиталног пројекта под редним бројем 1. ме-

ња се и гласи: 

1. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ 

МАЗАРАЋ И МЗ МАНАЈЛЕ, подразумева  

Изградњу потпуно нове водоводне мреже у МЗ 

Манајле процењене вредности 2,700.000,00 дина-

ра као и изградњу водоводне мреже у МЗ Маза-

раћ чија процењена вредност износи 

15,800.000,00 динара. Пројекти су у потпуности 

спремни за реализацију и финансираће се сред-

ствима буџета Општине Владичин Хан у 2017. 

години која су планирана на позицији број 64. 

Одлуке, економска класификација 5113 у износу 

од 11,000.000,00 динара и средствима Републике 

Србије у укупном износу од 7,500.000,00 динара. 

Опис капиталног пројекта под редним бројем 

4. мења се и гласи: 

4. РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ 

МРЕЖЕ У УЛИЦИ КАРАЂОРЂЕВОЈ, 

РАТКА СОФИЈАНИЋА И  СТЕПЕ СТЕ-

ПАНОВИЋА подразумева 

Реконструкцију водоводне мреже у улици Кара-

ђорђевој процењене вредности од 2,000.000,00 

динара и  

Реконструкцију  водоводне мреже у улицама Рат-

ка Софијанића и Степе Степановића процењене 

вредности од 5,000.000,00 динара 

Ове инвестиције финансираће се из буџета 

Општине Владичин Хан за 2017. годину а са еко-

номске класификације 4512 – Капиталне субвен-

ције Јавном предузећу Водовод, позиција 63. 

Одлуке о буџету. 

 

Опис капиталног пројекта под редним бројем 

8. мења се и гласи: 

8. ИЗГРАДЊА ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА 

БАЛИНОВЦЕ – ГОРЊЕ ЈАБУКОВО  подра-

зумева: 

Изградњу деонице пута дужине 2,5 км која захва-

та територију обе месне заједнице. Ова инвести-

ција уговорена је посредством ЈП Дирекције за 

грађевинско земљиште и путеве а своју реализа-

цију имаће у 2017. години. Уговорена вредност 
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по спроведеном поступку јавне набавке износи 

26,300,000,00 динара а реализована вредност 

25,000.000,00 динара и финансираће се из буџета 

Општине Владичин Хан за 2017. годину а са еко-

номске класификације 511 – у виду посебно 

издвојеног пројекта планираног на  позицији 79. 

Одлуке о буџету 

Опис капиталног пројекта под редним бројем 

9. мења се и гласи: 

9. ИЗГРАДЊА ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА 

БРЕСТОВО – ЈАГЊИЛО  подразумева: 

Изградњу деонице пута дужине 3,3 км која захва-

та територију обе месне заједнице. Пројекат је 

спреман за реализацију и  финансираће се из бу-

џета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са 

економске класификације 511 – зграде и грађе-

вински објекти, позиција 80. Одлуке о буџету у 

износу од 14,000.000,00 динара и средствима 

Републике Србије посредством Министарства 

привреде у износу од 10,000.000,00 динара. 

            Опис капиталног пројекта под редним бројем 

10 мења се и гласи: 

10. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА 

ЏЕП - ЉУТЕЖ  подразумева: 

Извођење радова на деоници дугој 4,5км. За реа-

лизацију ове инвестиције неопходно је одрадити 

претходни поступак израде пројектне документа-

ције  и прибављања адекватних сагласности. 

Вредност самих радова на реконструкцији про-

цењена је на 33,000.000,00 динара и  финансираће 

се из буџета Општине Владичин Хан за 2018. го-

дину а са економске класификације 511 – зграде 

и грађевински објекти, док ће се у текућој – 2017. 

години финансирати израда пројектно техничке 

документације. 

Опис капиталног пројекта под редним бројем 

12 мења се и гласи: 

12. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И КА-

ПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ОПШТИНЕ, подразумева 

- Изградњу улица  у  МЗ Прекодолце на три 

путна правца процењене вредности од 

7,000.000,00 динара 

- Изградњу дела улице Београдске у дужини 

од 200 метара и пресвлачење улице у дужи-

ни од 1.520м процењене вредности од 

15,200.000,00 динара 

- Изградњу Карађорђеве улице у дужини од 

300 метара процењене вредности од 

4,500.000,00 динара 

- Изградњу  улице Ј.Ј.Змаја у дужини од 150 

метара процењене вредности од 2,500.000,00 

динара 

- Реконструкција путне инфраструктуре преко 

мостова у Белановцу и Кацапуну процењене 

вредности од 4,800.000,00 динара  

Процењена вредност целокупне инвестиције  

износи 34,000.000,00 динара и финансираће се из 

буџета Општине Владичин Хан а са економске кла-

сификације 511 – Зграде и грађевински објекти  на 

позицији 83 и то по следећој динамици: 

2017. година  - 20,000.000,00 динара 

2018. година -   14,000.000,00 динара 

Укупно:           34.000,000,00 динара. 

 

Опис капиталног пројекта под редним бројем 

13 мења се и гласи: 

13. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА 

У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ подразумева: 

Изградњу потпуно новог објекта под окриљем 

ПУ Пчелица, са локацијом изнад Дома здравља 

у Владичином Хану. Овај пројекат реализоваће 

се заједно са Републиком Србијом а у оквиру 

програма 1505 – Регионални развој Републике 

Србије, као пројекат 4001- Подршка развоју ло-

калне и регионалне инфраструктуре. Република 

Србија учествује у реализацији овог пројекта са 

УКУПНО 9,500.000,00 динара што представља 

50% вредности инвестиције без исказаног поре-

за на додату вредност који пада на терет  

Општине Владичин Хан. Обавезе Општине по 

основу реализације овог пројекта износе 

16,300.000,00 динара и предвиђене су на пози-

цијама 84 и 85 Одлуке на економским класифи-

кацијама 423 – 500.000,00 динара и 511 – 

15,800.000,00 динара. 

 

            Опис капиталног пројекта под редним бројем 

14 мења се и гласи: 

14. ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ 

ОБЈЕКТА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВЛАДИ-

ЧИНОМ ХАНУ подразумева 

Реализацију пројекта под окриљем Општине у 

партнерству са фондацијама које за приоритетне 

области деловања имају образовни систем. Про-

цењена вредност пројекта износи 5,400.000,00 

динара од чега се 2,400.000,00 динара очекује  од 

партнера на реализацији. Овај пројекат у делу у-

чешћа Општине са укупно 3,000.000,00 д. пред-

виђен је на позицији 92  Одлуке на економској 

класификацији 481.  

 

Опис капиталног пројекта под редним бројем 

15 мења се и гласи: 

15. ОГРАЂИВАЊЕ, ЗАМЕНА КОТЛОВА И 

ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКИХ ИГРАЛИШТА У 

ОШ Б. РАДИЧЕВИЋ подразумева 

 



1464-Страна – Број -17-      „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“             Уторак,11.јул.2017.године. 

 

 

реализацију  заједно са Републиком Србијом а у 

оквиру програма 1511 – Обнова и изградња обје-

ката јавне намене, као програмска активност 

0001 -Координација послова обнове и изградње 

објеката јавне намене а под окриљем Канцелари-

је за управљање јавним улагањима. Целокупан 

пројекат финансираће се средствима Републике 

преносом наменског трансфера на буџет Општи-

не Владичин Хан која ће вршити плаћања. Вред-

ност пројекта утврђена је на 20,300.000,00 динара 

и предвиђене су на позицијама 88 и 89 Одлуке на 

економским класификацијама 423 – 300.000,00 

динара и 511 – 20,000.000,00 динара. 

 

Опис капиталног пројекта под редним бројем 

18 мења се и гласи: 

18. РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕ-

МАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЈУГ подразу-

мева 

Препарцелацију изузетог земљишта кроз планска 

документа у циљу формирања парцела у складу 

са захтевима потенцијалних инвеститора, наста-

вак изузимања земљишта у циљу проширења по-

јаса индустријске зоне као и инфраструктурно 

опремање односно изградњу саобраћајница, во-

доводне и канализационе мреже кроз саму индус-

тријску зону. Укупна вредност овог пројекта за 

2017. годину процењена је на 16,750.000,00 дина-

ра од чега се само по основу изузимања земљиш-

та планира 15,450.000,00 динара. Овај пројекат 

планиран је Одлуком о буџету у оквиру буџет-

ског фонда за развој Општине на позицијама 175 

до 178. 

 

Опис капиталног пројекта под редним бројем 

20 мења се и гласи: 

    20. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ КОЛЕКТОРА 

И ПОСТРОЈЕЊА ЗА    ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ДЕЛОВЕ ОПШТИНА 

ВЛАДИЧИН ХАН И СУРДУЛИЦА,  подразумева 

   Заједничку инвестицију Општина Владичин Хан и 

Сурдулица у сарадњи са Министарством привреде 

РС. Носилац реализације пројекта је Општина 

Владичин Хан преко које ће се вршити 

финансирање а средствима РС од 90% вредности 

инвестиције и Општина партнера са по 5% 

вредности инвестиције. Овај пројекат планиран је 

Одлуком о буџету у оквиру буџетског фонда за заш-

титу и унапређење животне средине  Општине Вла-

дичин Хан на позицији 190.  

          

   Опис капиталног пројекта под редним бројем 21 

мења се и гласи: 

     21. ДОГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНА-

ЛИЗАЦИЈЕ подразумева 

    Изградњу канализационе мреже у насељу Полом 

– Шеварика у вредности од 5,000.000,00 динара и 

израду пројектне документације за фекалну канали-

зацију у вредности од 400.000,00 динара што су 

инвестиције планиране на позицији 189 Одлуке о 

буџету;   

    Доградњу канализационе мреже за улице Вука 

Караџића и Први мај у вредности од 1,000.000,00 

динара; Доградњу канализационе мреже за улице 

Саве Ковачевића и Његошева у вредности од 

1,000.000,00 динара, доградњу у МЗ Прекодолце – 

Мало бело поље у вредности од 2,750.000,00 динара 

и изградњу канализационе мреже у улици А. Аксен-

тијевића (код објекта новог вртића) у вредности од 

1,800.000 динара – поменуте инвестиције планиране 

су као капиталне субвенције ЈП Водовод на позици-

ји 189/1 Одлуке о буџету. 

 

 

 II  ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 4. 

       У члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин 

Хан за 2017. годину, Табелe 2.,3., 4. и 5. мењају се и 

гласе: 

Табела 2. Расходи и издаци према економској кла-

сификацији 

    

 

 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства 

из буџета 

Структура         

% 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна 

јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
        

602,950,000       
74.9% 

         

38,904,000       

        

641,854,000       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

        

127,900,000       
15.9% 

           

4,380,000       

        

132,280,000       

411 Плате и додаци запослених         12.7%                    
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102,610,000       3,500,000       106,110,000       

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 

          

18,420,000       
2.3% 

              

600,000       

          

19,020,000       

413 Накнаде у натури (превоз) 

               

550,000       
0.1% 

                

30,000       

               

580,000       

414 Социјална давања запосленима 

            

2,400,000       
0.3% 

              

100,000       

            

2,500,000       

415 Накнаде за запослене 

            

2,220,000       
0.3% 

                

50,000       

            

2,270,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 

            

1,400,000       
0.2% 

              

100,000       

            

1,500,000       

417 Посланички додатак; 

               

300,000       
0.0% 

                          

-       

               

300,000       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

        

239,900,000       
29.8% 

         

20,824,000       

        

260,724,000       

421 Стални трошкови 

          

78,490,000       
9.7% 

           

3,200,000       

          

81,690,000       

422 Трошкови путовања 

            

1,900,000       
0.2% 

                

50,000       

            

1,950,000       

423 Услуге по уговору 

          

35,840,000       
4.5% 

         

10,634,000       

          

46,474,000       

424 Специјализоване услуге 

          

33,670,000       
4.2% 

              

900,000       

          

34,570,000       

425 

Текуће поправке и одржавање (услуге и 

мат) 

          

70,150,000       
8.6% 

              

510,000       

          

70,660,000       

426 Материјал 

          

19,850,000       
2.5% 

           

5,530,000       

          

25,380,000       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

          

56,750,000       
7.0% 

         

11,000,000       

          

67,750,000       

4511 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

          

18,500,000       
2.3% 

         

10,000,000       

          

28,500,000       

4512 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

          

30,750,000       
3.8% 

                          

-       

          

30,750,000       

454 Субвенције приватним предузећима 

            

7,500,000       
0.9% 

           

1,000,000       

            

8,500,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

          

96,700,000       
12.0% 

              

100,000       

          

96,800,000       

4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 

          

63,130,000       
7.8% 

                          

-       

          

63,130,000       

4632 
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 

            

9,100,000       
1.1% 

                          

-       

            

9,100,000       

464 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

            

8,500,000       
1.1% 

                          

-       

            

8,500,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
          

15,970,000       
2.0% 

              

100,000       

          

16,070,000       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

          

10,410,000       
1.3% 

                          

-       

          

10,410,000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

          

10,410,000       
1.3% 

                          

-       

          

10,410,000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

          

60,290,000       
7.5% 

           

2,600,000       

          

62,890,000       
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481 Дотације невладиним организацијама; 

          

40,090,000       
5.0% 

           

2,400,000       

          

42,490,000       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

            

1,500,000       
0.2% 

              

100,000       

            

1,600,000       

483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова; 

          

14,500,000       
1.8% 

              

100,000       

          

14,600,000       

484 

Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока; 

            

3,000,000       
0.4% 

                          

-       

            

3,000,000       

485 

Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа; 

            

1,200,000       
0.1% 

                          

-       

            

1,200,000       

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

БУЏЕТА 

          

11,000,000       
1.4% 

                          

-       

          

11,000,000       

49911 Стална резерва 

            

1,000,000       
0.1% 

                          

-       

            

1,000,000       

49912 Текућа резерва 

          

10,000,000       
1.2% 

                          

-       

          

10,000,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

        

203,050,000       
25.3% 

         

69,520,000       

        

272,570,000       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

        

186,050,000       
23.0% 

         

53,520,000       

        

239,570,000       

511 Зграде и грађевински објекти; 

        

170,200,000       
21.1% 

         

53,000,000       

        

223,200,000       

512 Машине и опрема; 

          

15,750,000       
1.7% 

              

500,000       

          

16,250,000       

515 Нематеријална имовина 

               

100,000       
0.0% 

                

20,000       

               

120,000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

          

17,000,000       
2.1% 

                          

-       

          

17,000,000       

541 Земљиште; 
          

17,000,000       
2.1% 

                          

-       

          

17,000,000       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

        

806,000,000       
100.0% 

       

108,424,000       

        

914,424,000       

 

 

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији 

Функ

циje 

Функционална 

класификација  

Средства из 

буџета 

Структур

а         % 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 34,830,000.00 0.04 0.00 34,830,000.00 

040 Породица и деца; 11,960,000.00 0.01 0.00 11,960,000.00 

060 Становање; 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву 

некласификована на другом 

месту; 

14,800,000.00 0.02 0.00 14,800,000.00 

090 

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

6,070,000.00 0.01 0.00 6,070,000.00 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 187,640,000.00 0.23 22,000,000.00 209,640,000.00 

111 Извршни и законодавни органи 17,380,000.00 0.02 0.00 17,380,000.00 

131 Опште кадровске услуге 170,260,000.00 0.21 22,000,000.00 192,260,000.00 



Уторак,11.јул.2017.године.              "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број-17- Страна-1467 

 

 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 1,860,000.00 0.00 0.00 1,860,000.00 

330 Судови 1,860,000.00 0.00 0.00 1,860,000.00 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 43,950,000.00 0.05 0.00 43,950,000.00 

421 Пољопривреда 43,950,000.00 0.05 0.00 43,950,000.00 

440 

РУДАРСТВО, 

ПРОИЗВОДЊА И 

ИЗГРАДЊА 

2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 

443 Изградња 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 

450 Саобраћај; 97,200,000.00 0.12 14,000,000.00 111,200,000.00 

451 Друмски саобраћај 97,200,000.00 0.12 14,000,000.00 111,200,000.00 

470 ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 8,550,000.00 0.01 0.00 8,550,000.00 

473 Туризам 8,550,000.00 0.01 0.00 8,550,000.00 

500 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
87,150,000.00 0.11 0.00 87,150,000.00 

510 Управљање отпадом; 14,350,000.00 0.02 0.00 14,350,000.00 

520 Управљање отпадним водама; 28,950,000.00 0.04 0.00 28,950,000.00 

560 

Заштита животне средине 

некласификована на другом 

месту 

43,850,000.00 0.05 0.00 43,850,000.00 

600 

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
113,050,000.00 0.14 18,500,000.00 131,550,000.00 

620 Развој заједнице; 38,350,000.00 0.05 11,000,000.00 49,350,000.00 

630 Водоснабдевање; 39,600,000.00 0.05 7,500,000.00 47,100,000.00 

640 Улична расвета; 23,800,000.00 0.03 0.00 23,800,000.00 

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом 

месту 

11,300,000.00 0.01 0.00 11,300,000.00 

700 ЗДРАВСТВО 8,900,000.00 0.01 0.00 8,900,000.00 

740 Услуге јавног здравства; 8,900,000.00 0.01 0.00 8,900,000.00 

800 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 
71,320,000.00 0.09 37,960,000.00 109,280,000.00 

810 Услуге рекреације и спорта; 42,020,000.00 0.05 37,660,000.00 79,680,000.00 

820 Услуге културе; 22,000,000.00 0.03 300,000.00 22,300,000.00 

830 Услуге емитовања и штампања; 4,300,000.00 0.01 0.00 4,300,000.00 

860 

Рекреација спорт, култура и 

вере некласификовани на др. 

мес. 

3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 148,950,000.00 0.18 15,964,000.00 164,914,000.00 

911 Предшколско образовање 63,620,000.00 0.08 13,564,000.00 77,184,000.00 

912 Основно образовање 65,630,000.00 0.08 0.00 65,630,000.00 

922 Више средње образовање 19,700,000.00 0.02 2,400,000.00 22,100,000.00 

  
УКУПНО 806,000,000.00 1.00 108,424,000.00 914,424,000.00 

 

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији 
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Средства из 
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Извор   01 
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из осталих 

извора 

Укупна 

јавна 

средства 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

  2101       

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

     

 
2101-

0001 
     

Функционисање Скупштине 

Општине 
     

 
2101-

0001 
111     

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

     

  111 1 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
1,100,000 0 1,100,000 

  111 2 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
200,000 0 200,000 

  111 3 465 Остале донације, дотације и трансфери 180,000 0 180,000 

  111 4 417 Одборнички додатак 300,000 0 300,000 

  111 5 421 Стални трошкови 200,000   200,000 

  111 6 422 Трошкови путовања 50,000 0 50,000 

  111 7 423 Услуге по уговору 3,000,000 0 3,000,000 

  111 8 424 Специјализоване услуге 50,000 0 50,000 

  111 9 426 Материјал 100,000 0 100,000 

  111 10 481 
Дотације невладиним организацијама-

политички субјекти 
220,000 0 220,000 

  111 10/1 485 
Накнада штете нанете од стране 

државног органа 
200,000 0 200,000 

     Свега за програмску активност 2101-0001 5,600,000 0 5,600,000 

     
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ        
5,600,000 0 5,600,000      

     

 

 

 

 
 

   

 

 

 

   

1         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

 2101     

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

      

 2101-0002    Функционисање  извршних органа       

  111    

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

      

  111 11 421 Стални трошкови 400,000 0 400,000 

  111 12 422 Трошкови путовања 100,000 0 100,000 

  111 13 423 Услуге по уговору  5,000,000 0 5,000,000 

  111 14 424 Специјализоване услуге 700,000 0 700,000 

  111 15 425 Текуће поправке и одржавање 100,000 0 100,000 

  111 16 426 Материјал 200,000 0 200,000 

    Свега за програмску активност 2101-0002 6,500,000 0 6,500,000 

        СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО   ВЕЋЕ                      6,500,000 0 6,500,000 

         

1         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ       
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  2101       

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

     

 2101-0002     Функционисање  извршних органа      

  111     

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

     

  111 16/1 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
2,250,000 0 2,250,000 

  111 16/2 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
400,000 0 400,000 

  111 16/3 465 Остале донације, дотације и трансфери 330,000 0 330,000 

  111 17 421 Стални трошкови 200,000 0 200,000 

  111 18 422 Трошкови путовања 200,000 0 200,000 

  111 19 423 Услуге по уговору 1,200,000 0 1,200,000 

  111 20 424 Специјализоване услуге 600,000 0 600,000 

  111 21 426 Материјал 100,000 0 100,000 

     Свега за програмску активност 2101-0002 5,280,000 0 5,280,000 

          
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
5,280,000 0 5,280,000 

1         
ОПШТИНСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
      

  0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

 0602-0004     Општинско јавно правобранилаштво      

  330     Судови      

  330 22 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
1,100,000 0 1,100,000 

  330 23 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
200,000 0 200,000 

  330 24 465 Остале донације дотације и трансфери 160,000 0 160,000 

  330 25 421 Стални трошкови 50,000 0 50,000 

  330 26 422 Трошкови путовања 50,000 0 50,000 

  330 27 423 Услуге по уговору 200,000 0 200,000 

  330 28 426 Материјал 100,000 0 100,000 

     Свега за програмску активност 0602-0004 1,860,000 0 1,860,000 

          

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 -   

ОПШТИНСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

1,860,000 0 1,860,000 

         

1         ОПШТИНСКА УПРАВА       

  0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

 0602-0001    
Функционисање локалне самоуправе 

и град.  општина 
     

  131    Опште јавне услуге      

  131 29 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
56,110,000 0 56,110,000 

  131 30 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
10,000,000 0 10,000,000 

  131 31 465 Остале донације, дотације и трансфери 7,000,000 0 7,000,000 

  131 32 413 Накнаде у натури 450,000 0 450,000 

  131 33 414 Социјална давања запосленима 2,000,000 0 2,000,000 

  131 34 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000 0 1,000,000 
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  131 35 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

850,000 0 850,000 

  131 36 421 Стални трошкови 10,000,000 0 10,000,000 

  131 37 422 Трошкови путовања 700,000 0 700,000 

  131 38 423 Услуге по уговору 10,000,000 0 10,000,000 

  131 39 424 Специјализоване услуге 1,300,000 0 1,300,000 

  131 40 425 Текуће поправке и одржавање 2,450,000 0 2,450,000 

  131 41 426 Материјал 7,000,000 0 7,000,000 

  131 42 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 900,000 0 900,000 

  131 43 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

14,000,000 0 14,000,000 

  131 44 484 

Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока 

3,000,000 0 3,000,000 

  131 45 485 
Накнада штете нанете од стране 

државног органа 
1,000,000 0 1,000,000 

  131 46 511 Зграде и грађевински објекти 12,000,000 22,000,000 34,000,000 

  131 47 512 Машине и опрема 11,000,000 0 11,000,000 

  131 48 541 Земљиште 3,000,000 0 3,000,000 

    Свега за програмску активност 0602-0001 153,760,000 22,000,000 175,760,000 

          

 0602-0009    Текућа буџетска резерва       

  131    Опште јавне услуге       

  131 49 499 Текућа буџетска резерва 10,000,000 0 10,000,000 

    Свега за програмску активност 0602-0009 10,000,000 0 10,000,000 

          

 0602-0010    Стална буџетска резерва       

  131    Опште јавне услуге       

  131 50 499 Стална буџетска резерва 1,000,000 0 1,000,000 

  

  

 

Свега за програмску активност 0602-0010 1,000,000 0 1,000,000 

  
Свега  Глава 1 Раздела 5 -  

ПРОГРАМ 15: 
164,760,000 22,000,000 186,760,000 

         

  1101       
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
      

 1101-0001    
Просторно и урбанистичко 

планирање 
      

  131    Опште јавне услуге       

  131 51/1 424 Специјализоване услуге 2,500,000 0 2,500,000 

  131 51 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 0 3,000,000 

    Свега за програмску активност 1101-0001 5,500,000 0 5,500,000 

 
1101-

П1 
    

Пројекат "Уређење простора на 

старој аутобуској станици у 

Владичином Хану" 

      

  443    Изградња       

 
1101-

П1 
443 52 511 Зграде и грађевински објекти 2,600,000 0 2,600,000 

    Свега за Пројекат 0701-П2 2,600,000 0 2,600,000 

          

 1101-0004    Социјално становање       

  060    Становање       
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  060 53 424 Специјализоване услуге 500,000 0 500,000 

  060 54 511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000 0 1,500,000 

  

  

  

  

Свега за програмску активност 1104-0004 2,000,000 0 2,000,000 

  Свега  Глава 1 Раздела 5 -  програм 1: 10,100,000 0 10,100,000 

         

  1102       
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
      

 1102-0001    
Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
     

  640    Улична расвета      

  640 55 421 Стални трошкови 15,000,000 0 15,000,000 

  640 56 425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000 0 3,000,000 

  640 57 426 Материјал 4,000,000 0 4,000,000 

  640 58 511 Зграде и грађевински објекти 1,800,000 0 1,800,000 

    Свега за програмску активност 1102-0001 23,800,000 0 23,800,000 

          

 1102-0002    
Одржавање јавних зелених 

површина 
      

  560    
Заштита животне средине 

некласификована на др. 
      

  560 59 421 Стални трошкови 15,000,000 0 15,000,000 

  560 60 424 Специјализоване услуге 600,000 0 600,000 

    Свега за програмску активност 1102-0002 15,600,000 0 15,600,000 

          

 1102-0003    
Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене 
      

  560    
Заштита животне средине 

некласиф.на другом месту 
      

  560 61 421 Стални трошкови 24,000,000 0 24,000,000 

    Свега за програмску активност 1102-0003 24,000,000 0 24,000,000 

 1102-0008    
Управљање и снабдевање водом за 

пиће 
      

  630    Водоснабдевање       

  630 62 4511 Текуће субвенције ЈП Водовод 10,000,000 0 10,000,000 

  630 63 4512 Капиталне субвенције ЈП Водовод 16,700,000 0 16,700,000 

    Свега субвенције за водоснабдевање 26,700,000 0 26,700,000 

              

 
1102-

П1 
    

Пројекат "Изградња водоводне 

мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле 
      

  630 64/1 423 Услуге по уговору 500,000 0 500,000 

  630 64 511 Зграде и грађевински објекти 11,000,000 7,500,000 18,500,000 

    Свега за пројекат 1102-0008-П1 11,500,000 7,500,000 19,000,000 

           

 
1102-

П2 
    

Пројекат "Израда пројектне 

документације за објекте 

водоснабдевања" 

      

  630 65 511 Зграде и грађевински објекти 1,400,000 0 1,400,000 

    Свега за пројекат 1102-0008-П2 1,400,000 0 1,400,000 

    Свега за програмску активност 1102-0008 39,600,000 7,500,000 47,100,000 

          

 1102-0009    Остале комуналне услуге       

  660    Послови становања и заједнице неклас.      
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на другом месту 

  660 66 424 Специјализоване услуге 3,300,000 0 3,300,000 

  660 67 425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000 0 2,500,000 

  660 68 4512 Капиталне субвенције ЈП Комунално 2,500,000 0 2,500,000 

  660 69 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 0 3,000,000 

    Свега за програмску активност 1102-0009 11,300,000 0 11,300,000 

          

 
1102-

П3 
    

Пројекат "Уређење корита Јужне 

Мораве код моста у МЗ Мазараћ" 
      

 
1102-

П3 
560 70 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 0 3,000,000 

    Свега за пројекат 1102-0009-П3 3,000,000 0 3,000,000 

    Свега за програмску активност 1102-0009 14,300,000 0 14,300,000 

          
Свега  Глава 1 Раздела 5 -  

ПРОГРАМ 2: 
117,300,000 7,500,000 124,800,000 

  0701       

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

      

 0701-0001    Управљање саобраћајем      

  451    Друмски саобраћај      

  451 71 423 Услуге по уговору 300,000 0 300,000 

  451 72 425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000 0 2,500,000 

  451 73 426 Материјал 100,000 0 100,000 

  451 74/1 511 Зграде и грађевински објекти 600,000 0 600,000 

  451 74 512 Машине и опрема 3,000,000 0 3,000,000 

    Свега за програмску активност 0701-0001 6,500,000 0 6,500,000 

          

 0701-0002    
Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
      

  451    Друмски саобраћај       

  451 75 424 Специјализоване услуге 500,000 0 500,000 

  451 76 425 Текуће поправке и одржавање 22,000,000 0 22,000,000 

  451 77 426 Материјал 200,000 0 200,000 

  451 78 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 0 3,000,000 

    Свега за програмску активност 0701-0002 25,700,000 0 25,700,000 

          

 
0701-

П1 
    

Пројекат "Изградња дела пута 

Балиновце – Г. Јабуково" 
      

  451    Друмски саобраћај       

 
0701-

П1 
451 79 511 Зграде и грађевински објекти 25,000,000 0 25,000,000 

    Свега за Пројекат 0701-П1 25,000,000 0 25,000,000 

            

 
0701-

П2 
    

Пројекат "Изградња дела лок. пута 

Брестово  Јагњило" 
      

  451    Друмски саобраћај       

 
0701-

П2 
451 80 511 Зграде и грађевински објекти 14,000,000 10,000,000 24,000,000 

    Свега за Пројекат 0701-П2 14,000,000 10,000,000 24,000,000 

            

 
0701-

П3 
    

Пројекат "Реконструкција локалног 

пута Џеп- Љутеж" 
      

  451    Друмски саобраћај       
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0701-

П3 
451 81 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 

    Свега за Пројекат 0701-П3 0 0 0 

 
0701-

П4 
    

Пројекат "Реконструкција локалног 

пута Мртвички мост - Манастир" 
      

  451    Друмски саобраћај       

 
0701-

П4 
451 82 511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000 0 10,000,000 

    Свега за Пројекат 0701-П4 10,000,000 0 10,000,000 

            

 
0701-

П5 
    

Пројекат "Изградња и 

реконструкција  улица на територији 

Општине" 

      

  451    Друмски саобраћај       

 
0701-

П5 
451 83 511 Зграде и грађевински објекти 16,000,000 4,000,000 20,000,000 

    Свега за Пројекат 0701-П5 16,000,000 4,000,000 20,000,000 

          
Свега  Глава 1 Раздела 5 -  

ПРОГРАМ  7: 
97,200,000 14,000,000 111,200,000 

         

    Р1505     
ПРОГРАМ 18  РС: РЕГИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ 
      

  1505-4001   

Подршка развоју локалне и 

регионалне инфраструктуре - 

Изградња објекта дечјег вртића у 

Владичином Хану 

     

             

 2001     
ПРОГРАМ 8   ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
     

  911    Предшколско образовање      

 
2001-

П1 
911 84 423 Услуге по уговору 500,000 0 500,000 

 
2001-

П1 
911 85 511 Зграде и грађевински објекти 15,800,000 9,500,000 25,300,000 

    Свега за Пројекат РС1505-4001/2001-П1 16,300,000 9,500,000 25,800,000 

          
Свега  Глава 1 Раздела 5 -  

ПРОГРАМ 8: 
16,300,000 9,500,000 25,800,000 

         

  2002       
ПРОГРАМ 9:  ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
      

 2002-0001     Функционисање основних школа       

  912     Основно образовање       

  912 86 4631 

Текући трансфери основном 

образовању             
ОШ Бранко Радичевић     10,550.000   

ОШ Свети Сава                 13,440.000    

ОШ Вук Караџић                7,740.000    

ОШ Радомир Путник         5,700.000     

37,430,000 0 37,430,000 

  912 87 4632 

Капитални трансфери основном 

образовању                       ОШ Бранко 

Радичевић        500.000                                               

ОШ Свети Сава                 6,000.000                                                   

ОШ Вук Караџић              1,100.000  

ОШ Радомир Путник          300.000  

7,900,000 0 7,900,000 

    Свега трансфери основном образовању 45,330,000 0 45,330,000 

     

 
2002-

П1 
    

Пројекат ограђивања, замене 

котларница и изградње спортских 

игралишта у ОШ Бранко Радичевић 
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  912 88 423 Услуге по уговору 300,000 0 300,000 

  912 89 511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000 0 20,000,000 

    Свега за пројекат2002-0001-П1 20,300,000   20,300,000 

     Свега за програмску активност 2002-0001 65,630,000 0 65,630,000 

        Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ   9 65,630,000 0 65,630,000 

         

  2003       
ПРОГРАМ 10:  СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
      

 2003-0001     Функционисање средњих школа       

  922     Средње образовање       

  922 90 4631 

Текући трансфери средњем образовању                       

Гимназија Јован Скерлић       7,500.000                                               

Техничка школа                      8,500.000                                              

16,000,000 0 16,000,000 

  922 91 4632 

Капитални трансфери средњем 

образовању                       Гимназија 

Јован Скерлић          350.000                                               

Техничка школа                         350.000                                        

700,000 0 700,000 

    Свега за програмску активност 2003-0001 16,700,000 0 16,700,000 

          

 
2003-

П1 
    

Пројекат "инфраструктурно уређење 

објеката средњег образовања" 
      

  922 92 481 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 2,400,000 5,400,000 

    Свега за пројекат2003-П1 3,000,000 2,400,000 5,400,000 

        Свега Глава  1. Раздела 5. - ПРОГРАМ 10 19,700,000 2,400,000 22,100,000 

         

  0901       
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
      

 0901-0001    Социјалне помоћи      

  070    

Социјална помоћ угроженон 

становништву некласификована на 

другом месту 

     

  070 93 463 Повереништво за избеглице 500,000 0 500,000 

  070 94 463 Трансфери Центру за социјални рад 9,700,000 0 9,700,000 

  070 95 472 
Остале накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
500,000 0 500,000 

              

 
0901-

П4 
    Пројекат Помоћ у кући        

  070    

Социјална помоћ угроженон 

становништву некласификована на 

другом месту 

     

  070 96 481 Остале дотације и трансфери 4,100,000 0 4,100,000 

    Свега за Пројекат  0901-П4 4,100,000 0 4,100,000 

    Свега за програмску активност 0901-0001 14,800,000 0 14,800,000 

           

 0901-0003     
Подршка социо-хуманитарнинм 

организацијама  
      

  090     
Социјална заштита некласификована 

на другом месту 
     

  090 97 481 Донације невладиним организацијама 1,500,000 0 1,500,000 

     Свега за програмску активност 0901-0003 1,500,000 0 1,500,000 
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 0901-0005     
Подршка реализацији програма 

Црвеног крста Вл. Хан 
      

  090     
Социјална заштита некласификована 

на другом месту 
     

  090 98 481 Дотације  Црвеном Крсту 4,570,000 0 4,570,000 

     Свега за програмску активност 0901-0005 4,570,000 0 4,570,000 

           

 0901-0006     
Подршка деци и породицама са 

децом 
      

  040     Породица и деца      

  040 99 472 
Накнаде за соц заш. из буџета- помоћ 
бебама 

4,000,000 0 4,000,000 

  040 100 472 
Накнаде за соц  заш. из буџета - 

ученичке ужине 
260,000 0 260,000 

  040 101 472 
Накнаде за соц заш. из буџета - превоз 

деце са см. у развоју  
1,350,000 0 1,350,000 

  040 102 472 
Накнаде за соц. Заш. из буџета - 

Студентске стипен. 
3,000,000 0 3,000,000 

  040 103 472 
Накнаде за соц заш. из буџета - 

Ученичке стипендије 
700,000 0 700,000 

  040 104 472 
Накнаде за соц заш. из буџета - 

Видовданске награде 
350,000 0 350,000 

    Свега за програмску активност 0901-0006 9,660,000 0 9,660,000 

      
Реализација активности предвиђених 

ЛПА за децу  
      

 0901-6-П1    
Пројекат "развојно образовни 

центар" 
      

  040 194 421 Стални трошкови 40,000 0 40,000 

  040 195 424 Специјализоване услуге 410,000 0 410,000 

  040 195/1 423 Услуге по уговору 170,000 0 170,000 

  040 196 426 Материјал 100,000 0 100,000 

    Свега за пројекат 0901-0006-П1 720,000 0 720,000 

          

 0901-6-П2    
Пројекат "Дневни боравак за децу са 

смет. у развоју" 
      

  040 197 424 Специјализоване услуге 710,000 0 710,000 

  040 197/1 423 Услуге по уговору 520,000 0 520,000 

  040 198 426 Материјал 100,000 0 100,000 

    Свега за пројекат 0901-0006-П2 1,330,000 0 1,330,000 

          

 0901-6-П3    

Пројекат "Помоћ сиромашним 

учениима и деци  и омладини са 

инвалидитетом" 

      

 
0901-

П3 
040 199 472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
250,000 0 250,000 

    Свега за пројекат 0901-0006-П3 250,000 0 250,000 

          
Свега  Глава 1 Раздела 5  - 

ПРОГРАМ 11: 
32,830,000 0 32,830,000 

         

  1801       
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
      

 1801-0001     
Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 
     

  740     Услуге јавног здравства      

  740 105 464 Трансфери Дому здравља 8,500,000 0 8,500,000 

    Свега за програмску активност 1801-0001 8,500,000 0 8,500,000 
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 1801-0002     Мрвозорство       

  740     Услуге јавног здравства       

  740 106 424 Специјализоване услуге - Мртвозорство 400,000 0 400,000 

     Свега за програмску активност 1801-0002 400,000 0 400,000 

        Свега Глава 1. Раздела 5.  ПРОГРАМ 12 8,900,000 0 8,900,000 

         

  1201       
ПРОГРАМ 13:  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

 1201-0003    

Унапређење система очувања и 

представљања културно историјског 

наслеђа 

      

  820    Услуге културе       

  820 107 481 Дотације невладиним организацијама 2,700,000 0 2,700,000 

    Свега за програмску активност 1201-0003 2,700,000 0 2,700,000 

          

 1201-0004    

Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

      

  830    Усулуге емитовања и штампања       

  830 108 423 Услуге по уговору 3,800,000 0 3,800,000 

  830 109 454 
текуће субвенције приватним 
предузећима  

500,000 0 500,000 

    Свега за програмску активност 1201-0004 4,300,000 0 4,300,000 

        Свега Глава 1. Раздела 5.  ПРОГРАМ 13 7,000,000 0 7,000,000 

          

  1301       
ПРОГРАМ 14:  РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
      

 1301-0005    Спровођење омладинске политике       

  860    
Рекреација,спорт, култура и вере 

некласификовани на другом месту 
      

  860 110 421 Стални трошкови 50,000 0 50,000 

  860 111 423 Услуге по уговору 550,000 0 550,000 

  860 112 426 Материјал 100,000 0 100,000 

  860 113 481 Дотације невладиним организацијама 2,300,000 0 2,300,000 

    Свега за програмску активност 1301-0005 3,000,000 0 3,000,000 

        Свега Глава 1. Раздела 5.  ПРОГРАМ 14 3,000,000 0 3,000,000 

        СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.  542,720,000 55,400,000 598,120,000 

         

2         ДЕЧИЈИ ВРТИЋ  "ПЧЕЛИЦА"       

  2001       
ПРОГРАМ 8:   ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
      

 
2001-

0001 
     

Функционисање предшколских 

установа 
      

  911     Предшколско васпитање       

  911 114 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
28,650,000 0 28,650,000 

  911 115 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
5,120,000 0 5,120,000 



Уторак,11.јул.2017.године.              "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број-17- Страна-1477 

 

 

  911 116 465 Остале донације, дотације и трансфери 500,000 0 500,000 

  911 117 414 Социјална давања запосленима 300,000 0 300,000 

  911 118 415 Накнаде трошкова за запослене 800,000 0 800,000 

  911 119 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
200,000 0 200,000 

  911 120 421 Стални трошкови 2,800,000 150,000 2,950,000 

  911 121 422 Трошкови путовања 450,000 0 450,000 

  911 122 423 Услуге по уговору 3,150,000 84,000 3,234,000 

  911 123 424 Специјализоване услуге 300,000 0 300,000 

  911 124 425 Текуће поправке и одржавање 600,000 0 600,000 

  911 125 426 Материјал 4,200,000 3,830,000 8,030,000 

  911 126 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 0 50,000 

  911 127 512 Машине и опрема 200,000 0 200,000 

    Свега за програмску активност 2001-0001 47,320,000 4,064,000 51,384,000 

      
Свега  Глава 2   Раздела 5  - програм 

8: 
47,320,000 4,064,000 51,384,000 

        СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. 47,320,000 4,064,000 51,384,000 

                  

3         
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

"КУЊАК" 
      

  1301       
ПРОГРАМ 14:  РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
      

 1301-0004    
Функционисање локалних спортских 

установа 
      

  810    Услуге рекреације и спорта       

  810 128 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
5,300,000 3,500,000 8,800,000 

  810 129 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,000,000 600,000 1,600,000 

  810 130 465 Остале донације, дотације и трансфери 700,000 100,000 800,000 

  810 131 413 Накнаде у натури 100,000 30,000 130,000 

  810 132 414 Социјална давања запосленима 0 100,000 100,000 

  810 133 415 Накнаде трошкова за запослене 120,000 50,000 170,000 

  810 134 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
100,000 100,000 200,000 

  810 135 421 Стални трошкови 5,900,000 3,000,000 8,900,000 

  810 136 422 Трошкови путовања 50,000 30,000 80,000 

  810 137 423 Услуге по уговору 1,600,000 10,500,000 12,100,000 

  810 138 424 Специјализоване услуге 350,000 800,000 1,150,000 

  810 139 426 Материјал 900,000 1,650,000 2,550,000 

  810 140 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150,000 100,000 250,000 

  810 141 483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
450,000 100,000 550,000 

  810 141/1 522 Залихе производње 0 9,000,000 9,000,000 

  810 141/2 523 Залихе робе за даљу продају 0 7,000,000 7,000,000 

    Свега за програмску активност 1301-0004 16,720,000 36,660,000 53,380,000 

              

 1301-0003    
Одржавање спортске 

инфраструктуре 
     

  810    Услуге рекреације и спорта      

  810 142 425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000 500,000 2,200,000 

  810 143 511 Капитално одржавање зграда и објеката 3,100,000 0 3,100,000 

  810 144 512 Машине и опрема 1,400,000 500,000 1,900,000 
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    Свега за програмску активност 1301-0003 6,200,000 1,000,000 7,200,000 

      
Свега  Глава 3   Раздела 5 -  програм 

14: 
22,920,000 37,660,000 60,580,000 

        СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. 22,920,000 37,660,000 60,580,000 

         

4         
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 
    

  1301       
ПРОГРАМ 14:  РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
      

 1301-0001    

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

     

  810    Услуге рекреације и спорта       

  810 145 421 Стални трошкови 100,000 0 100,000 

  810 146 481 Донације невладиним организацијама 19,000,000 0 19,000,000 

     Свега за програмску активност 1301-0001 19,100,000 0 19,100,000 

       
Свега  Глава 4   Раздела 5 -  програм 

14: 
19,100,000 0 19,100,000 

        СВЕГА ГЛАВА  4. РАЗДЕЛА 5. 19,100,000 0 19,100,000 

5         
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И 

БИБЛИОТЕКАРСТВО  
  

  1201       
ПРОГРАМ 13:  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

 1201-0001    
Функционисање локалних установа 

културе 
      

  820    Услуге културе       

  820 147 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

8,100,000 0 8,100,000 

  820 148 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,500,000 0 1,500,000 

  820 149 465 Остале донације, дотације и трансфери 900,000 0 900,000 

  820 150 414 Социјална давања запосленима 100,000 0 100,000 

  820 151 415 Накнаде трошкова за запослене 300,000 0 300,000 

  820 152 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
250,000 0 250,000 

  820 153 421 Стални трошкови 4,100,000 50,000 4,150,000 

  820 154 422 Трошкови путовања 100,000 20,000 120,000 

  820 155 423 Услуге по уговору 1,200,000 50,000 1,250,000 

  820 156 424 Специјализоване услуге 250,000 100,000 350,000 

  820 157 425 Текуће поправке и одржавање 1,300,000 10,000 1,310,000 

  820 158 426 Материјал 300,000 50,000 350,000 

  820 159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000 0 100,000 

  820 160 483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
50,000 0 50,000 

  820 161 512 Машине и опрема 150,000   150,000 

  820 161/1 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 0 500,000 

  820 162 515 Књиге у библиотеци 100,000 20,000 120,000 

    Свега за програмску активност 1201-0001 19,300,000 300,000 19,600,000 

      
Свега  Глава 5   Раздела 5 -  програм 

13: 
19,300,000 300,000 19,600,000 

              

 1502     ПРОГРАМ 4:  РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

 1502-0002    Промоција туристичке понуде      

  473    Туризам      

  473 163 423 Услуге по уговору 2,450,000   2,450,000 
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  473 164 424 Специјализоване услуге 5,500,000 0 5,500,000 

  473 165 426 Материјал 600,000 0 600,000 

    Свега за програмску активност 1502-0002 8,550,000 0 8,550,000 

      
Свега  Глава 5   Раздела 5 -  програм 

4: 
27,850,000 300,000 28,150,000 

        СВЕГА ГЛАВА  5. РАЗДЕЛА 5. 27,850,000 300,000 28,150,000 

6         БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН    

  1501       
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМС.РАЗВОЈ 
      

 1501-0001    
Унапређење привредног и инвестиц. 

амбијента 
     

  620    Развој заједнице      

  620 166 421 Стални трошкови 0.00 0.00 0.00 

  620 167 422 Трошкови путовања 100,000.00 0.00 100,000.00 

  620 168 423 Услуге по уговору 800,000.00 0.00 800,000.00 

  620 169 426 Материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 

  620 170 465 
Остали трансфери и дотације - СКГО  и 

НАЛЕД 
100,000.00 0.00 100,000.00 

  620 171 465 
Остали трансфери и дотације - ЦРЈП 

Округа 
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

  620 171/1 481 Дотације невладиним организацијама 900,000.00 0.00 900,000.00 

    Свега за програмску активност 1501-0001 4,950,000.00 0.00 4,950,000.00 

          

 1501-0002    
Мере активне политике 

запошљавања 
      

  620    Развој заједнице       

  620 172 451 
Субвенције јавним  нефинансијским 

предузећима и организацијама 
8,000,000.00 10,000,000 18,000,000.00 

  620 173 454 Субвенције приватним предузећима  7,000,000.00 1,000,000 8,000,000.00 

  620 174 465 

Остали трансфери и дотације - 

Суфинансирање Пројеката  повећавања 

могућности запошљавања  

3,100,000.00 0 3,100,000.00 

    Свега за програмску активност 1501-0002 18,100,000.00 11,000,000 29,100,000.00 

          

 1501     
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
      

 
1501-

П1 
    Унапређење привредног амбијента      

      
Развој и инфраструкт. опремање 

Индустријске зоне Југ 
     

  620    Развој заједнице      

  620 175 424 Специјализоване услуге 500,000 0 500,000 

  620 176 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300,000 0 300,000 

  620 177 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 0 500,000 

  620 178 541 Земљиште 14,000,000 0 14,000,000 

    Свега за пројекат 1501-П1 15,300,000 0 15,300,000 

      Свега  Глава 6 програм 3: 38,350,000 11,000,000 49,350,000 

        СВЕГА ГЛАВА 6. РАЗДЕЛА 5. 38,350,000 11,000,000 49,350,000 

7         
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
      

  0101       
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗ. 
      

 0101-0001    
Подршка за спровођење пољ. 

политике у Општини 
     

  421    Пољопривреда      
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  421 179 421 Стални трошкови 50,000 0 50,000 

  421 180 422 Трошкови путовања 100,000 0 100,000 

  421 181 423 Услуге по уговору 600,000 0 600,000 

  421 182 424 Специјализоване услуге 1,200,000 0 1,200,000 

  421 183 426 Материјал 1,500,000 0 1,500,000 

  421 184 4511 Текуће субвенције за пољопривреду 500,000 0 500,000 

  421 185 4512 Капиталне субвенције за пољопривреду 5,000,000 0 5,000,000 

  421 186 481 
Дотације невладиним орг. - 

пољопривредни фондови 
1,000,000 0 1,000,000 

  421 187 425 Текуће потребе и одржавање 34,000,000 0 34,000,000 

    Свега за програмску активност 0101-0001 43,950,000 0 43,950,000 

      Свега  Глава 7 програм 5: 43,950,000 0 43,950,000 

        СВЕГА ГЛАВА 7. РАЗДЕЛА 5. 43,950,000 0 43,950,000 

          

8         

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

      

  0401       
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
      

 0401-0003    Заштита природе      

  560    
Заштита животне средине некласиф. 

на другом месту 
     

  560 187/1 421 Стални трошкови 450,000 0 450,000 

  560 188 481 Донације невладиним организацијама 800,000 0 800,000 

    Свега за програмску активност 0401-0003 1,250,000 0 1,250,000 

          

 0401-0004    Управљање отпадним водама       

  520    Управљање отпадним водама      

  520 189/1 4512 Капиталне субвенције ЈП Водовод 6,550,000 0 6,550,000 

  520 189 511 Зграде и грађевински објекти 5,400,000 0 5,400,000 

    Свега за програмску активност 0401-0004 11,950,000 0 11,950,000 

 
0401-

П1 
    

Пројекат "Израда пр-тех. 

документације за изградњу 

колектора и постројења за 

пречишћавање отпадних вода за 

Владичин Хан и Сурдулицу " 

      

  520    Управљање отпадним водама       

 
0401-

П1 
520 190 511 Зграде и грађевински објекти 17,000,000 0 17,000,000 

    Свега за пројекат 0401-П1 17,000,000 0 17,000,000 

          

 0401-0005    Управљање комуналним  отпадом       

  510    Управљање отпадом       

  510 191 421 Стални трошкови 150,000 0 150,000 

  510 192 424 Специјализоване услуге 14,000,000 0 14,000,000 

  510 193 426 Материјал 200,000 0 200,000 

    Свега за програмску активност 0401-0005 14,350,000 0 14,350,000 

        СВЕГА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛА 5. 44,550,000 0 44,550,000 

        
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
786,760,000 108,424,000 895,184,000 

          СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5 806,000,000 108,424,000 914,424,000 
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 

1 ДО 5 
    

    01   Приходи из буџета 259,900,000 0 259,900,000 

    02  Трансфери између корисника на истом нивоу 0 0 0 

    03   Социјални доприноси 0 0 0 

    04  Сопствени приходи буџетских корисника 0 42,024,000 42,024,000 

    05  Донације од иностраних земаља 0 0 0 

    06  Донације од међународних организација 16,000,000 2,400,000 18,400,000 

    07  Трансфери од осталих нивоа власти 336,000,000 64,000,000 400,000,000 

    
08  Донације од невладиних организација и 

појединаца 
0 0 0 

    09  Примања од продаје нефинансијске имовине 89,100,000 0 89,100,000 

    10  Примања од домаћих задуживања 0 0 0 

    11  Примања од иностраних задуживања 0 0 0 

    
12  Примања од отплате датих кредита и продаје 

фин.имовине 
0 0 0 

    
13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
105,000,000 0 105,000,000 

          СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5 806,000,000 108,424,000 914,424,000 

 

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији 

 

Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Структ-

ура % 

Сопствени 

и други 

приходи 

Укупна 

средства 
Прог

рам 

 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Урбанизам  и просторно 

планирање 10,100,000.00 1.3% 0 10,100,000.00 

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 5,500,000.00 0.7% 0.00 5,500,000.00 

  1101-0004 Социјално становање 2,000,000.00   0.00 2,000,000.00 

  1101-П1 
Пројекат Уређење простора на старој 

аутобуској станици у Владичином Хану 2,600,000.00 0.3% 0.00 2,600,000.00 

1102   Програм 2.  Комунална делатност 117,300,000.00 14.6% 7500000 124,800,000.00 

  1102-0001 
Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 23,800,000.00 3.0% 0.00 23,800,000.00 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 15,600,000.00 1.9% 0.00 15,600,000.00 

  1102-0003 
Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене 24,000,000.00 3.0% 0.00 24,000,000.00 

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 26,700,000.00 3.3% 0.00 26,700,000.00 

  1102-0009 Остале комуналне услуге 11,300,000.00 1.4% 0.00 11,300,000.00 

  1102-П1 
Пројекат Изградња водоводне мреже у 

МЗ Мазараћ и МЗ Манајле 11,500,000.00 1.4% 7,500,000.00 19,000,000.00 

  1102-П2 

Пројекат изградња пројектне 

документације за пројекте 

водоснабдевања 1,400,000.00 0.2% 0.00 1,400,000.00 

  1102-П3 
Пројекат уређења корита Јужне Мораве 
код моста у МЗ Мазараћ 3,000,000.00 0.4% 0.00 3,000,000.00 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 38,350,000.00 4.9% 11000000 49,350,000.00 

  1501-0001 
Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента 4,950,000.00 0.6% 0.00 4,950,000.00 
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  1501-0002 Мере активне политике запошљавања 18,100,000.00 2.2% 
11,000,000.0

0 29,100,000.00 

  1501-П1 
Развој и инфраструктурно опремање 

индустријске зоне ЈУГ 15,300,000.00 2.1% 0.00 15,300,000.00 

1502   Програм 4.  Развој туризма 8,550,000.00 1.1% 0 8,550,000.00 

  1502-0002 Туристичка промоција 8,550,000.00 1.1% 0.00 8,550,000.00 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални 

развој 43,950,000.00 5.5% 0 43,950,000.00 

  
0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници 43,950,000.00 5.5% 0.00 43,950,000.00 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 44,550,000.00 5.5% 0 44,550,000.00 

  0401-0003 Заштита природе 1,250,000.00 0.2% 0.00 1,250,000.00 

  0401-0004 Управљање отпадним водама 11,950,000.00 1.5% 0.00 11,950,000.00 

  0401-0005 Управљање комуналним отпадом 14,350,000.00 1.8% 0.00 14,350,000.00 

  
0401-П1 Пројекат Израда елабората за санацију 

црних језера 17,000,000.00 2.1% 0.00 17,000,000.00 

0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и 

саобраћајне  инфраструктуре 
97,200,000.00 12.1% 14000000 111,200,000.00 

  0701-0001 Управљање саобраћајем 6,500,000.00 0.8% 0.00 6,500,000.00 

  0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 25,700,000.00 3.2% 0.00 25,700,000.00 

  
0701-П1 

Пројекат Изградња дела локалног пута 

Балиновце Горње Јабуково 25,000,000.00 3.1% 0.00 25,000,000.00 

  0701-П2 Пројекат "Изградња дела локалног пута 

Брестово - Јагњило" 14,000,000.00 1.7% 

10,000,000.0

0 24,000,000.00 

  0701-П3 Пројекат "Реконструкција локалног пута 

Џеп- Љутеж" 0.00 0.0% 0.00 0.00 

  
0701-П4 Пројекат "Реконструкција локалног пута 

Мртвички мост - Манастир" 10,000,000.00 1.2% 0.00 10,000,000.00 

  0701-П5 Пројекат "Изградња и реконструкција 

градских улица" 16,000,000.00 2.0% 4,000,000.00 20,000,000.00 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање и 

образовање 63,620,000.00 7.9% 13564000 77,184,000.00 

  2001-0001 Функционисање предшколских установа  47,320,000.00 5.9% 4,064,000.00 51,384,000.00 

  2001-П1 Пројекат Изградња објекта дечјег вртића 

у Владичином Хану 16,300,000.00 2.0% 9,500,000.00 25,800,000.00 

2002   Програм 9.  Основно образовање и 

васпитање 65,630,000.00 8.1% 0.00 65,630,000.00 

  2002-0001 Функционисање основних школа 45,330,000.00 5.6% 0.00 45,330,000.00 

  

2002-П1 Пројекат ограђивања, замене котларница 

и изградње спортских игралишта у ОШ 

Бранко Радичевић 20,300,000.00 2.5% 0.00 20,300,000.00 

2003   Програм 10. Средње образовање и 

васпитање 19,700,000.00 2.4% 2400000 22,100,000.00 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 16,700,000.00 2.1% 0.00 16,700,000.00 

  2003-П1 Пројекат "инфраструктурно уређење 

објеката средњег образовања" 3,000,000.00 0.4% 2,400,000.00 5,400,000.00 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја 

заштита 32,830,000.00 4.1% 0 32,830,000.00 

  0901-0001 Социјалне помоћи 10,700,000.00 1.3% 0.00 10,700,000.00 

  
0901-0003 

Подршка социо-хуманитарним 

организацијама 1,500,000.00 0.2% 0.00 1,500,000.00 

  
0901-0005 

Подршка реализацији програма  Црвеног 

крста 4,570,000.00 0.6% 0.00 4,570,000.00 

  0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 9,660,000.00 1.2% 0.00 9,660,000.00 

  
0901-П1 

Пројекат развојно образовни центар у 

Лепеници 720,000.00 0.1% 0.00 720,000.00 

  
0901-П2 

Пројекат дневни боравак за децу са 

сметњама у развоју 1,330,000.00 0.2% 0.00 1,330,000.00 

  0901-П3 Пројекат помоћи сиромашним ученицима 250,000.00 0.0% 0.00 250,000.00 
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и деци са инвал. 

  0901-П4 Пројекат Помоћ у кући   4,100,000.00 0.5% 0.00 4,100,000.00 

1801   Програм 12.  Здравствена заштита 8,900,000.00 1.1% 0 8,900,000.00 

  
1801-0001 

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 8,500,000.00 1.1% 0.00 8,500,000.00 

  1801-0002 Мртвозорство 400,000.00 0.0% 0.00 400,000.00 

1201   Програм 13.  Развој културе и 

информисања 26,300,000.00 3.3% 300000 26,600,000.00 

  1201-0001 

Функционисање локалних установа 

културе  19,300,000.00 2.4% 300,000.00 19,600,000.00 

  1201-0003 

Унапређење система очувања и 

представљања културно историјског 

наслеђа 2,700,000.00 0.3% 0.00 2,700,000.00 

  1201-0004 

Остваривање/унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања 4,300,000.00 0.5% 0.00 4,300,000.00 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 45,020,000.00 5.6% 37660000 82,680,000.00 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 19,100,000.00 2.4% 0.00 19,100,000.00 

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 6,200,000.00 0.7% 1,000,000.00 7,200,000.00 

  
1301-0004 Функционисање локалних спортских 

установа 16,720,000.00 2.2% 

36,660,000.0

0 53,380,000.00 

  1301-0005 Спровођење омладинске политике 3,000,000.00 0.4% 0.00 3,000,000.00 

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне 

самоуправе 166,620,000.00 20.5% 22000000 188,620,000.00 

  
0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 153,760,000.00 18.9% 

22,000,000.0

0 175,760,000.00 

  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 1,860,000.00 0.2% 0.00 1,860,000.00 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 10,000,000.00 1.2% 0.00 10,000,000.00 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1,000,000.00 0.1% 0.00 1,000,000.00 

2101 
  

Програм 16. Политички систем 

локалне самоуправе 17,380,000.00 2.2% 0.00 17,380,000.00 

  2101-0001 Функционисање скупштине 5,600,000.00 0.7% 0.00 5,600,000.00 

  2101-0002 функционисање извршних органа 11,780,000.00 1.5% 0.00 11,780,000.00 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ  
806,000,000.00 100.0% 108,424,000 914,424,000.00 

 
 

Члан 5.  

             У члану 5. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину, Табела ПЛ-1, Табела ПЛ-2 и 

Табелa ПЛ-3. – „Планирана средства на економској класификацији 465 у 2017. години“ мењају се и гласе: 

 БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ 

          

Табела  ПЛ-1         

Редн

и 
број 

Директни и индиректни 

корисници буџетских 
средстава локалне власти 

У октобру 2016 

Маса средстава за плате 

исплаћена за период  I-X  2016. 

године и планирана пројекција 

за период XI-XII према Одлуци 

о буџету ЈЛС за 2016. годину на 

економским класификацијама 

411 и 412    

Маса средстава за 

плате планирана за 
2017. годину на 

економским 

класификацијама 411 и 

412 

Број 

запосле

них на 

неодре

ђено  

Бр

ој 
зап

осл

ени

х 

на 

одр

Укуп

ан 

број 

запос

лених 
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еђе

но  

1 2 3 4 
5(3+4

) 

Извор 01  Извор 04 Извор

и 05-

08 

Извор 01  Извор 04 

6 7 8 11 12 

1 

Органи и организације 

локалне власти 69 5 74 63,770,000 0 0 

71,360,00

0 0 

      Изабрана лица   3 3           

      Постављена лица    2 2           

      Запослени 69   69           

2 

Установе културе                                                                                                                                                         14 1 15 9,650,000 0 0 9,600,000 0 

      Постављена лица    1 1           

      Запослени 14   14           

3 

Остале установе из 

области јавних служби 

које се финансирају из 

буџета (навести назив 

установе):                                                                                   10 7 17 7,200,000 3,300,000 0 6,300,000 4,100,000 
1.УСЦ Куњак 10 7 17 7,200,000 3,300,000 0 6,300,000 4,100,000 

      Постављена лица    1 1           

      Запослени 10 6 16           

4 

Дирекције основане од 

стране локалне власти 
14 2 16 12,580,000 0 0 0 0 

      Постављена лица    1 1           

      Запослени 14 1 15           

5 

Месне заједнице 0 0 0           

     Изабрана лица      0           

      Запослени     0           

6 
Предшколске установе  34 12 46 22,000,000 2,000,000 

8,400,

000 

33,770,00

0 0 

Постављена лица   1 1           

Запослени 34 11 45           

7 

Нове установе и органи 

(навести назив установа и 

органа):                         0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Укупно за све кориснике 

буџетa који се 

финансирају  са 

економских 

класификација 411 и 412 141 27 168 115,200,000 5,300,000 

8,400,

000 

121,030,0

00 4,100,000 

       Изабрана лица   3 3           

       Постављена лица    6 6           

       Запослени 141 18 159           

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ 

КЛАСИФИКАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ 

        Табела ПЛ-2. 
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Ред.бр 

Назив корисника 
чије се плате у 

2017. години 

финансирају из 
буџета на осталим 

ЕК  

Екон. 

класиф. 

Број 

запос

лених 
на 

неодр

еђено 
време 

Маса 

средстава за 

плате 
запослених 

на 

неодређено 
време 

Број 

запосл

ених 
на 

одређ

ено 
време 

Маса 
средстава за 

плате 

запослених 
на одређено 

време  

Укуп

ан 
број 

запос

лених 

Укупна маса 

средстава за 
плате 

запослених у 

2017. години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 

1 
Центар за 

социјални рад 

4631 

1 460,000 4 1,960,000 5 2,420,000 

2 
Црвени крст 
Владич. Хан 

481 
3 1,840,000 1 410,000 4 2,250,000 

3 Дом здравља 464 0 0 12 4,200,000 12 4,200,000 
 

 

 

 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2017. ГОДИНИ  

         

Табела ПЛ-3. 2016 2017 

Директни и 
индиректни 

корисници 
буџетских 
средстава 

локалне власти 

Планирана 
средства на 
економској 
класифика
цији 465 у 

2016. 
години 

Маса 
средстава 

за 
запослене 

чија  плата 
не може да 
се умањи у 
складу са 

Законом за 
2016.  

Број 
запослених 
чија плата 
не може да 
се умањи у 
складу са 
Законом у 

2016. 

години 

Исплаћена 
средства на 

економској 
класификацији 

465 у 2016. 
години 

Планирана 
средства на 

економској 
класификацији 

465 за 2017. 
годину 

Маса 
средстава 

за 
запослене 

чија  плата 
не може да 
се умањи у 
складу са 

Законом за 
2017.  

Укупна маса 
средстава на 
економској 

класификацији 
465 да је могла 
да се умањи за 

10% 

Број 
запослени

х чија 
плата не 

може да се 
умањи у 
складу са 
Законом у 

2017. 
години 

2 3 4 9 5 6 7 8 (6-7) 9 

Органи и 
организације 
локалне власти 6.000.000 5.940.000 13 6.000.000 7.245.000 4.226.400 7.667.640 9 

Установе култур                                                                                                                                                         900.000 1.560.000 3 890.000 900.000 1.040.000 1.004.000 2 

Остале установе 
из области 
јавних служби 
које се 
финансирају из 

буџета (навести 
назив):                                                                                   700.000 1.920.000 4 680.000 800.000 1.920.000 992.000 4 

1.УСЦ Куњак 700.000 1.920.000 4 680.000 800.000 1,920.000 
992.000 

4 

Дирекције  
1.500.000 0 0 1.430.616 0 0 0 0 

Месне заједнице 0 0 0 0 0  0  0 0  

Предшколске 
установе  1.800.000 4.220.000 10 1.100.000 500.000 4,220.000 922.000 1 

Укупно за све 
кориснике 
буџетa са 411 и 
412 10,900.000 13,640.000 30 10,100.616 9,445.000 11,406.400 10,585.640 16 

 

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 6. 

 

Члан 6. Одлуке о буџету Општине Владичин 

Хан за 2017. годину мења се и гласи:  

  

     У складу са Законом о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

68/2015), број запослених код корисника буџета не 

може прећи максималан број запослених на неодре-

ђено и одређено време, уз припадајући број изабра-

них и постављених лица, и то: 
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- 80 запослених у Општинској управи на нео-

дређено време и 7 запослених у Општинској 

управи на одређено време, 

- 1 изабрано лице у оквиру  раздела Скупшти-

на Општине Владичин Хан  

- 2 изабрана лица у оквиру  раздела Председ-

ник Општине Владичин Хан  

- 1 постављено лице у оквиру  раздела 

Општинско јавно правобранилаштво 

- 13 запослених  и 1 постављено лице у Центру 

за културне делатности, туризам и библио-

текарство на неодређено време, 

- 10 запослених на неодређено време, 6 запо-

слених  на одређено време и 1 постављено 

лице у УСЦ „Куњак“ . 

- 34 запослених на неодређено време, 10 запо-

слених  на одређено време и  1 постављено 

лице у ПУ „Пчелица“,  и  

    У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан 

за 2017. годину средства за плате се обезбеђују за 

број запослених из става 1. овог члана. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.09.07.1017.године, број : 06-115/2/17-IV/04 

 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         

Данијела Поповић,с.р. 

 

404. 

 На основу члана 4.,5., и 12 Закона о туризму 

Србије ( Службени гласник Републике Србије број 

36/2009, 88/2010, 99/2011-др. Закон, 93/2012 и 

84/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Србије број 129/07, 

83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41 и 138. 

Статута општине Владичин Хан (“Службени 

гласник Пчињског округа”, бр. 21/08 и 8/09 и 

Службени гласник града Врања број 11/13, 5/17 и 

14/17), Скупштина општине Владичин Хан, на 

седници одржаној дана 09.07.2017. године,  донела 

је 

 

О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 

РАЗВОЈА ТУРИЗМА  

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Стратегије развоја 

туризма за општину Владичин Хан за период 2017-

2022 година. 

 

Члан 2. 

Циљ израде Стратегије развоја туризма за 

општину Владичин Хан је процена стања животне 

средине, процена природних и културних добара, 

идентификација проблема, успостављање 

стратешких циљева и специфичних смерница, 

индентификација приоритета, и одређивање 

активности за унапређење развоја туризма на 

подручју општине Владичин Хан у складу са 

Стратегијом развоја туризма Србије 2016-2025. 

 

Члан 3. 

Стратегијом развоја туризма обрадиће се 

кључне теме у области расположивости 

туристичким потенцијалом и предложиће се 

активности које ће одражавати интерес читаве 

заједнице у складу са Законом о туризму Србије 

(Службени гласник Републике Србије број 36/2009, 

88/2010, 99/2011-др. закон, 93/2012 и 84/2015) 

Стратегија ће на прецизнији начин дефинисати 

специфичне циљеве, програме, групе пројектата, 

пројекте и појединачне акције. 

 

Члан 4. 

Решењем Начелника Општинске управе 

општине Владичин Хан именоваће се лице испред 

општине које ће координирати израду Стратегије 

развоја туризма за општину Владичин Хан 

(општински координатор). 

 

Члан 5. 

У сврху израде Стратегије развоја туризма за 

општину Владичин Хан формираће се радна група и 

друге институције које ће бити ангажоване по 

потреби. 

 

Члан 6. 

Решењем Начелника Општинске управе 

општине Владичин Хан именоваће се чланови 

радних група из члана 5. ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Израда Стратегије развоја туризма општине 

Владичин Хан за период 2017. - 2022. године 

финансираће се из буџета општине Владичин Хан и 

других извора. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Врања”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.09.07.1017.године, број : 06-115/3/17-IV/04 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         
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Данијела Поповић,с.р. 

 

 

405. 

 На основу члaна 32. став 1. тачка 6., 38. став 5. 

и 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Слу-

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

101/16-др.закон), члана 41. став 1. тачка 7., 56., 59. и 

138. Статута Општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник Града Врања“ број 11/13, 5/17 и 

14/17), Скупштина општина Владичин Хан на сед-

ници одржаној дана 09.07.2017. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИ-

КА СКУПШТИНЕ И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕД-

НИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се радноправни ста-

тус председника Скупштине и заменика председни-

ка Скупштине општине Владичин Хан. 

 

Члан 2. 

Председник Скупштине општине није на 

сталном раду у Општини. 

Заменик председника Скупштине општине 

није на сталном раду у Општини.  

 

Члан 3. 

Председник Скупштине и заменик председ-

ника Скупштине општине Владичин Хан за свој рад 

имају право на месечну накнаду - функционерски 

додатак коју одређује Комисија за мандатно 

имунитетска и административна питања и избор и 

именовање. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о радноправном статусу председника и 

заменика председника Скупштине општине 

Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ 

број 24/12). 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.09.07.1017.године, број : 06-115/7/17-IV/04 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         

Данијела Поповић,с.р. 

 

 

406. 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. и 41. За-

кона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

РС” број 129/07, 83/14- др. закон и 101/16-др.закон), 

члана 41. став 1. тачка 1., 61. и 138. Статута 

општине Владичин Хан (“Службени гласник Пчињ-

ског округа” број 23/08 и 8/09 и „Службени гласник 

Града Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17), и члана 128. 

Пословника Скупштине општине Владичин Хан 

(“Службени гласник Града Врања” број 12/14- пре-

чишћен текст, 22/15 и 43/16), Скупштина општине 

Владичин Хан, на седници одржаној 09.07.2017. 

године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

Члан 1. 

 У Пословнику Скупштине општине 

Владичин Хан (,,Службени гласник Града Врања “ 

број 12/14- пречишћен текст, 22/15 и 43/16),  у 

члану 33. став 3. брише се.  

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Врања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.09.07.1017.године, број : 06-115/8/17-IV/04 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         

Данијела Поповић,с.р. 

 

407. 

 На основу члана 125. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), члана 

18. став 1. Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС“, број 42/91, 71/94,  79/05 – др.закон, 

81/05 – исп.др.закона, 83/05- испр. др. закона и 

83/14 – др.закон), члана 32.став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени  гласник РС“, број 

129/07 и 83/14-др.закон и 101/16 – др.закон), члана 

41. став 1. тачка 10. и 138. Статута Општине Влади-

чин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 21/08, 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ 

број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника 

Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Града Врања број 12/14-пречишћени текст, 
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22/15 и 43/16), Скупштина општине Владичин Хан  

на седници одржаној 09.07.2017. године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИ-

РЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ВЛАДИЧИН ХАН 

 

I 

       Разрешава се вршилац дужности директора  

Центра за социјални рад  Владичин Хан  Љубиша 

Мијајловић, дипломирани економиста  из Влади-

чиног Хана, због истека периода на који је имено-

ван. 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.09.07.1017.године, број : 06-115/5/17-IV/04 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         

Данијела Поповић,с.р. 

408.  

На основу члана 124. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), члана 

18. став 1. Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05- др. закон, 

81/05- испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 

83/14 -др. закон), члана 32.став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 41. 

став 1. тачка 10. и 138. Статута Општине Владичин 

Хан („Службени гласник Пчињског округа“,  број 

21/08, 8/09 и „Службени гласник града Врања“ број 

11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника Скуп-

штине општине Владичин Хан („Службени гласник 

Града Врања  број 12/14-пречићени текст, 22/15 и 

43/16), Скупштина општине Владичин Хан  на сед-

ници одржаној 09.07.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА   ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ  РАД  ВЛАДИЧИН  ХАН 

 

I 

Љубиша Мијајловић, дипломирани еконо-

миста из Владичиног Хана именује се за директора 

Центра за социјални рад у Владичином Хану, на 

период од 4 године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.09.07.1017.године, број : 06-115/6/17-IV/04 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         

Данијела Поповић,с.р. 

 

409.  

 На основу члана 32. Закона о локалној 

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

83/14- др. закон и 101/16- др.закон), члана 41. и 138. 

Статута Општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 

14/17), а у складу са мером 6.1.2. Локалног 

антикорупцијског плана Општине Владичин Хан, 

број 06-107/1/17-IV/04 од 25.06. 2017. године, 

Скупштина општине Владичин Хан на седници 

одржаној дана 09.07.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА  

ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за избор чланова радног 

тела за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана општине Владичин Хан (у 

даљем тексту: Комисија), у саставу: 

1. Александар Стојилковић, из  с. Мртвица, 

представник удружења грађана, председник 

2. Бојана Стојановић из с. Стубал, представник 

локалне самоуправе, члан 

3. Марко Младеновић, из с. Прекодолце, 

представник локалне самоуправе, члан 

4. Наташа Ђорђевић, из Владичиног Хана, 

представник медија, члан 

5. Александар Трајковић из с. Прибој, 

представник грађана, члан 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да спроведе активности 

сагласно са мером 6.1.2. Локалног антикорупцијског 

плана Општине Владичин Хан. 

 Активности из става 1. овог члана потребно 

је спровести најкасније до 01.09.2017. године. 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.09.07.1017.године, број : 06-115/9/17-IV/04 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         

Данијела Поповић,с.р. 

  

410. 

 На основу члана 15. став 2. тачка 3. Закона о 

јавном здрављу („Службени гласник РС“, број 

15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 

129/2007 и 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон), 

члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/2008 

и 8/2009 и „Службени гласник Града Врања“ број 

11/2013, 5/2017 и 14/2017) и члана 2а став 1. тачка 3. 

Одлуке о образовању Савета за здравље Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 

број 41/2013 и 32/2016), Скупштина општине Вла-

дичин Хан, на седници одржаној 09.07.2017. године, 

доноси 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I 

Доноси се План јавног здравља Општине 

Владичин Хан за 2017. годину. 

 

 

II 

   Закључак објавити у „ Службеном гласнику 

Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.09.07.1017.године, број : 06-115/4/17-IV/04 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         

Данијела Поповић,с.р. 

 

Скупштина општине Владичин Хан, седница 

одржана дана 25.06.2017. године 
411. 

На основу члана 32. Закона о локалној само-

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

др.закон и 101/16- др. закон), члана 10. и 138. Ста-

тута Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени 

гласник Града Врања“ број 11/13 и 5/17), Скупшти-

на општине Владичин Хан, на седници одржаној 

дана 25.06.2017. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О УСТАНОВЉЕЊУ И ДОДЕЛИ ЈАВНОГ 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком установљавају се јавно приз-

нањe „Видовданско признање“ и награда коју чини 

комплем књига, које Општина Владичин Хан доде-

љује за значајна остварења и постигнуте резултате у 

протеклој години. 

  

Члан 2. 

Јавно признање „Видовданско признање“ и 

награду коју чини комплет књига, као истакнути 

грађанин Општине Владичин Хан, добија: 

- Примаријус др Славче Антанасковић 

специјалиста анестезиологије, за изузетне 

резултате и допринос у области медицине 

и прву примену латералног приступа 

приликом оротрахијалне интубације. 

 

Члан 3. 

Јавно признања и награду уручиће добитни-

ку председник Општине Владичин Хан на додели 

Видовданских награда, дана 28.06.2017. године са 

почетком у 13,00 часова. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Општинско веће Општине Владичин Хан. 

 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.25.06.1017.године, број : 06-107/2/17-IV/04 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         

Данијела Поповић,с.р. 

 

412. 

 На основу  члана 32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Србије“ број 

129/2007 и 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон) и 

члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/2008 

и 8/2009 и „Службени гласник Града Врања“ број 

11/2013 и 5/2017) и члана 128. Пословника („Слу-

жбени гласник града Врања“  број 12/2014-

пречишћен текст, 22/2015 и 43/2016), Скупштина 

општине Владичин Хан на седници одржаној дана 

25.06.2017. године, донела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I 



1490-Страна – Број -17-      „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“             Уторак,11.јул.2017.године. 

 

 

Доноси се Локални антикорупцијски план 

Општине Владичин Хан. 

 

II 

Закључак објавити у „ Службеном гласнику 

Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана.25.06.1017.године, број : 06-107/1/17-IV/04 

                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                         

Данијела Поповић,с.р.   
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