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В Р А Њ Е
525. 

 На основу чл. 52, чл. 53. чл.59. и чл. 66. ст. 5, 

6. и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

закон), чл. 77. и чл. 79. Статута града Врања 

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

пречишћени текст), Скупштина града Врања, на 

седници одржаној 18.09.2017.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА ВРАЊА 

 

Члан 1. 

 Одлука о организацији Градске управе града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

35/2016), у члану 10. став 1. тачка 9. мења се и 

гласи: 

 „ 9. врши надзор над радом и актима органа 

Градске општине Врањска Бања за послове управе;“ 

 

Члан 2. 

У члану 12. став 1. тачка 5., мења се и гласи: 

 „5. Одељење за послове органа Града“. 

 

Члан 3. 

 У члану 18., иза став 1. додаје се став „2“, 

који гласи: 

„Одељење обавља послове анализе, 

прикупљања и обраде информација за израду плана 

капиталних инвестиција града, утврђује и предлаже 

развојне мере за унапређење инфраструктуре града,  

планирање и опремање локација за инвеститоре у 

сарадњи са осталим одељењима  и службама 

Градске управе, јавним предузећима и установама и 

осталим органима и организацијама, израђује  

пројектне предлоге за капиталне инвестиције  ради 

апликације код домаћих и међународних 

организација, утврђује пројектне задатке за израду 

техничке документације, прати извршење пројеката, 

извештава органе града о њиховој реализацији 

израдом наративних, финансијскихи других  

извештаја, приликом  реализације капиталних 

инвестиција учествовује у припреми ПРАГ пакета и 

уговарању по моделу ФИДИК,  уводи у посао 

извођаче радова; извештава о обиму и квалитету 

извршених послова и стара се  о благовременој 

динамици реализације пројекта у складу са 

утврђеним роковима; израђује динамичке планове 

остварења инвестиција; обавља сталну 

комуникацију са извођачима радова, прати 

реализацију извођења грађевинских радова 

вршењем стручног надзора увидом у грађевинску 

документацију, привремене и окончане ситуације и 

врши пријем изведених радова; обавља стручни 

надзор над извођењем грађевинских радова и 

радова на одржавању  комуналне инфрастуре које 

инвестира град. 

 Досадашњи ставови „2.-9.“ постају ставови 

„3.-10.“   

 

Члан 4. 

 У члану 20., иза став 5. додаје се став „6“, 

који гласи: 

 „Припрема нацрт годишњег и периодичног 

плана и програма инвестиција и одржавања објекта 
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комуналне инфраструктуре за потребе органа града: 

утврђује стање имовинско-правних услова за 

изградњу и одржавање објекта, прибавља и 

припрема одговарајућу документацију (листе 

непокретности, копије плана, информације о 

локацији, припрема елаборат за експропријацију и 

друго), врши снимање терена и израду премера и 

предрачуна радова, прибавља стручна мишљења за 

потребе инвестиција и одржавања објеката 

комуналне инфраструктуре, утврђује пројектне 

задатке за израду техничке документације, прати 

извршење пројеката, извештава органе града о 

њиховој реализацији израдом наративних, 

финансијских и других  извештаја на захтев 

инвеститора и извођача радова даје обавештења и 

врши обележавање локација подземних инсталација 

на подручју града ради њихове заштите и обавља 

друге послове везане за изградњу и одржавање 

објеката комуналне инфраструктуре.“ 

 Досадашњи ставови „6.-8.“ постају ставови 

„7.-10.“ 

  

Члан 5. 

Одељак 5. „Одељење за послове Скупштине града“ 

и члан 22. мењају се и гласе: 

 

„5. Одељење за послове органа Града 

 

Члан 22. 

 „Одељење за послове органа града обавља: 

стручне и административно – техничке послове 

везане за одржавање седница Скупштине града, 

Градског већа и њихових радних тела; обраду и 

чување изворних аката о раду органа Града; стручне 

послове који се односе на представке и предлоге 

грађана; врши послове у вези са протоколом  органа 

града; врши послове у вези са дочеком и 

организацијом боравка домаћих и страних 

делегација и посета представника и делегација града 

у оквиру међуопштинске и међународне сарадње;  

усклађује рад  свих сегмената  логистике, омогућава  

транспарентност сегмената, стара се о 

беспрекорном функционисању свих сервиса, уређаја 

и простора за одржавања скупова у организацији 

органа града;  издавање службеног гласила 

„Службени гласник града Врања“; врши 

координацију и припрему информација за потребе 

интернет презентације  Града; обавља припрему 

информација и званичних саопштења за потребе 

Скупштине града.  

У области информисања припрема планове 

односа са јавношћу, организацију конференције за 

новинаре, издаје информације о раду органа Града, 

прати медијску заступљеност  Града (прес, аудио и 

видео клипинг), обавља послове интерне 

комуникације запослених у управи, израђује 

Информатор о раду Градске управе, израђује 

месечник о раду, уређује званични сајт града, 

спроводи истраживања јавног мњења, поступа по 

захтевима за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја. 

Одељење обавља студијско-аналитичке и 

стручно-оперативне послове који се односе на 

израду и руковање планом одбране Града, припрема 

план мера приправности, план функционисања 

цивилне заштите, план измештања на ратне 

локације, план безбедности и заштите, план попуне 

војним обавезницима радне обавезе; координира 

рад лица овлашћених лица за послове одбране у 

градским општинама Града, као и друге послове из 

области одбране и безбедности. 

Одељење пружа стручну и административно-

техничку помоћ одборницима и одборничким 

групама у Скупштини града, као и народним 

посланицима у Народној скупштини Републике 

Србије и врши  друге послове у складу статутом и  

законом.“ 

 

Члан 6. 

Члан 30. мења се и гласи: 

„Кабинет градоначелника обавља: 

- стручне, оперативне, организационе и 

административно-техничке послове за потребе 

градоначелника који се односе на: непосредно 

извршавање и старање о извршавању политике 

извршне власти града, сазивање, припремање и 

одржавање колегијума градоначелника и чланова 

Градског већа, седница комисија и  других скупова 

које сазива градоначелник, припремање програма 

рада градоначелника, припрему материјала и аката 

о којима одлучује градоначелник  евидентирање и 

праћење извршавања донетих аката, послове 

комуникације са јавношћу градоначелника, који се 

односе на обавештавање јавности о раду 

градоначелника, послове међународне сарадње и 

друге организационе и административно-техничке 

послове за потребе градоначелника;  

 - разматра представке, притужбе, петиције и 

предлоге грађана, поступа по њима и о томе 

обавештава грађане; 

 - обавља стручно-оперативне послове који се 

односе на: планирање, израду процене угрожености 

од елементарних непогода и других несрећа на 

територији Града, израду планова заштите и 

спасавања, обавештавање и координацију 

активности органа Града и других субјеката у 

ванредним ситуацијама, као и друге послове у 

области ванредних ситуација; 

- обавља послове за дијаспору ради 

повезивање српске дијаспоре са Градом у смислу 
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профитабилне и непрофитабилне сарадње у области 

информисања, здравства, спорта, културе, туризма и 

инвестиција и у сарадњи са Привредном комором 

Србије и Управом за дијаспору и Србима у региону 

Министарства спољних послова презентује 

привредне потенцијале Града потенцијалним 

инвеститорима из иностранства, организује 

пружање правне и друге помоћи  грађанима у  

дијаспори, и сл. 

- обавља и све друге стручне, организационе 

и административно-техничке послове за потребе 

заменика градоначелника и помоћника 

градоначелника ради остваривање њихове 

функције.  

Радни однос у Кабинету градоначелника 

заснива се на одређено време док траје дужност 

изабраног лица (помоћници градоначелника као и 

друга лица која заснивају радни однос на радним 

местима у кабинету).  

Радни однос заснива се без јавног конкурса.  

Радни однос на одређено време не може да 

прерасте у радни однос на неодређено време.“ 

 

Члан 7. 

 Одељак 11.“ Одељење за управљање 

људским ресурсима и информисање“, мења се и 

гласи: „Одељење за управљањем људским 

ресурсима“. 

 У истом Одељку у члану 29. брише се став 4. 

 

Члан 8. 

 У члану 34., иза става 2. додају се нови 

ставови „3., 4., 5. и 6.“ који гласе: 

„Уколико није постављен начелник Градске 

управе, као ни његов заменик, до постављења 

начелника Градске управе управе, као и када 

начелник Градске управе није у могућности да 

обавља дужност дуже од 30 дана, Градско веће 

може поставити вршиоца дужности - службеника 

који испуњава утврђене услове за радно место 

службеника на положају, који ће обављати послове 

начелника Градске управе, најдуже на три месеца, 

без спровођења јавног конкурса.  

Уколико није постављен начелник Градске 

управе, као ни његов заменик, јавни конкурс за 

попуњавање положаја се оглашава у року од 15 дана 

од постављења вршиоца дужности.  

У случају да се јавни конкурс не оконча 

постављењем на положај, статус вршиоца дужности 

може се продужити најдуже још три месеца.  

По истеку рокова из стaва 5. овог члана 

постављени службеник се распоређује на радно 

место на коме је био распоређен до постављења.“ 

 

 

Члан 9. 

 У члану 36. став 1. тачка 3., реч „доноси“ 

замењује се речју „припрема“. 

 

Члан 10. 

 У члану 38., после речи „Градској управи“ 

брише се тачка и додаје запета и речи: „које усваја 

Градско веће града Врања“. 

 

 

Члан 11. 

После главе X „РАДНИ ОДНОСИ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ И СРЕДСТВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ“, додаје се 

нова глава: XI „ЗАШТИТА ПРАВА 

СЛУЖБЕНИКА“, која гласи: 

 

„Члан 54. 

 „Акт којим се одлучује о правима, обавезама 

и одговорностима службеника из радног односа 

доноси се у форми решења, сагласно закону којим 

се уређује општи управни поступак, и има карактер 

управног акта, ако Законом о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (у даљем тексту: закон), није друкчије 

одређено. 

 

Члан 55. 

 Жалба  се изјављује у року од осам дана од 

дана достављања решења, ако законом није одређен 

краћи рок.  

Жалба не одлаже извршење решења само кад 

је то законом изричито одређено. 

 

Члан 56. 

 Жалбена комисија је колегијални орган који 

у другом степену одлучује о жалбама службеника.  

Жалбену комисију образује Градско веће.  

 

Члан 57. 

Жалбена комисија одлучује о жалбама 

службеника на решења којима се одлучује о 

њиховим правима и дужностима, као и о жалбама 

учесника интерног и јавног конкурса.  

Жалбенa комисијa примењујe закон којим се 

уређује општи управни поступак. 

 

Члан 58. 

Жалбена комисија је дужна да одлучи о 

жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема ако 

законом није друкчије одређено. 

Против одлуке жалбене комисије може да се 

покрене управни спор. 
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Члан 59. 

Жалбена комисија је у свом раду самостална 

и ради у саставу од три члана.  

Жалбена комисија одлучује већином од 

укупног броја чланова и доноси Пословник о раду 

жалбене комисије.  

Жалбена комисија има свој печат, према 

закону којим се уређује печат државних органа. 

 

Члан 60. 

Најмање два члана жалбене комисије морају 

да имају стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са 

најмање пет година радног искуства у струци.  

Председник и чланови жалбене комисије, 

именују се на пет година и могу да буду поново 

именовани.  

Имена чланова жалбене комисије објављују 

се на интернет презентацији Града.  

На интернет презентацији Града објављују се 

мишљења о питањима која су најчешће предмет 

одлучивања жалбене комисије, у складу са 

прописом о заштити података о личности.  

 

Члан 61. 

Члану жалбене комисије дужност члана 

жалбене комисије престаје кад протекне време на 

које је именован, ако поднесе писмену оставку, када 

испуни услове за старосну пензију или када буде 

разрешен.  

Уместо члана жалбене комисије коме је 

дужност престала пре времена именује се нови, до 

окончања мандата жалбене комисије. 

 

Члан 62. 

Председник или члан жалбене комисије ће 

бити изузет од вршења дужности у појединачном 

жалбеном поступку уколико постоји лични интерес 

који он, или с њиме повезано лице, може имати у 

вези са одлуком у чијем доношењу учествује.  

Решење о изузећу члана жалбене комисије 

доноси председник комисије.  

Решење о изузећу председника жалбене 

комисије доноси Градско веће. 

Против решења о изузећу жалба није 

допуштена али може да се покрене управни спор.  

Председник или члан жалбене комисије ће 

бити изузет од вршења дужности и у случајевима 

постојања разлога за изузеће прописаних законом 

којим се уређује општи управни поступак. 

 

Члан 63. 

Члан жалбене комисије разрешава се ако 

несавесно врши своје дужности или ако је осуђен на 

казну затвора од најмање шест месеци или за 

кажњиво дело које га чини недостојним дужности у 

жалбеној комисији.  

Председник жалбене комисије разрешава се 

дужности председника ако је несавесно или 

неуспешно врши.  

Против решења о разрешењу жалба није 

допуштена, али може да се покрене управни спор. 

 

Члан 64. 

Жалбена комисија најмање једном годишње 

подноси извештај о свом раду Градском већу. 

Стручно-техничке и административне 

послове за жалбену комисију врши Одељење за 

послове органа Града.“ 

 

Члан 12. 

Досадашња глава XI „ПРЕЛАЗНЕ И 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“, постаје глава XII 

„ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“., а чланови 

54.-57. постају чланови 65., 66., и 67. 

 

Члан 13. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 

18.09.2017.године, број: 02-172/2017-10 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

 

526. 

 На основу чл. 6.ст. 1.тач. 2) и чл. 7. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 

99/13.усклађени дин.износ, 125/14- усклађени 

дин.износ, 95/12-усклађени дин.износ, 83/16, 91/16-

усклађени дин.износ и 104/16-др.закон), чл. 

20.ст.1.тач. 4), чл. 32.ст.1.тач.4) и чл. 66.ст. 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

101/16-др.закон) и чл. 14.ст.1.тач. 4) и чл. 

32.ст.1.тач. 3) Статута града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 

8/17), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 18.09.2017.године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1 

 Одлука о локалним административним 

таксама („Службени гласник Града Врања“, број 

33/09, 37/10, 32/11, 37/11-испр, 43/12, 42/13 и 40/16), 

у Таксеној тарифи, у Тарифном броју 13, у ст. 1, тач. 

1) брише се. 

 

Члан 2 

У Таксеној тарифи, иза Тарифног броја 14, 

додаје се нови Тарифни број, који гласи: 

 

„Тарифни број 15 

 За доношење решења о регистрацији 

стамбене заједнице.....................300,00 

 За услуге вођења јединствене евиденције 

стамбених заједница............300,00“ 

 

 Постојећи Тарифни број 15 постаје тарифни 

број 16. 

 

Члан 3 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 

18.09.2017.године, број: 434-397/2017-10 

 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

 

527. 

      На основу члана 20. тачка 19. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 

129/2007 и 83/2014.године),  члана 15. Закона о 

ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 

111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 14.став 1 тачка 

18. Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“ бр.3/2017-пречишћен текст и 8/2017), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној дана  

18. 09. 2017. године, донела је    

 

 

О Д Л У К У 

 O ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА И 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се организација 

система заштите и спасавања и организација и 

функционисање цивилне заштите у систему заштите 

и спасавања становништва на територији града 

Врања, субјекти и снаге заштите и спасавања на 

територији града Врања, поступање у ванредним 

ситуацијама, мере и задаци цивилне заштите, 

финансирање система заштите и спасавања, 

признања и награде за нарочите успехе у 

организовању и спровођењу задатака цивилне 

заштите и других послова заштите и спасавања. 

 

Члан 2. 

Систем заштите и спасавања на територији 

Града је део система националне безбедности и 

интегрисани облик управљања и организовања 

субјеката система заштите и спасавања на 

спровођењу превентивних и оперативних мера и 

извршавању задатака заштите и спасавања 

становништва, материјалних и културних добара од 

последица елементарних непогода и других 

несрећа, укључујући и мере опоравка од тих 

последица. 

           Цивилна заштита на територији Града, као 

део система заштите и спасавања, хуманитарна је и 

невојна активност. 

 

II СУБЈЕКТИ И СНАГЕ ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

 

Члан 3. 

 Субјекти система заштите и спасавања на 

територији града Врања су: 

• Скупштина града, 

• Градоначелник, 

• Градско веће, 

• Градска управа,  

• Општинско веће  Градске општине Врањска 

бања, 

• Општинска управна јединица Градске 

општине Врањска бања, 

• Привредна друштва и друга правна лица 

значајна за заштиту и спасавање, 

• Грађани, групе грађана, удружења, 

професионалне и друге организације.    

   Субјекти из става 1. овог члана спроводе 

превентивне мере заштите и спасавања. 

 

Скупштина града 

Члан 4. 

     Скупштина града Врања (у даљем тексту: 
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Скупштина Града) у остваривању своје улоге у 

систему заштите и спасавања становништва, 

материјалних и културних добара на територији 

Града у складу са  одредбама Закона о ванредним 

ситуацијама (у даљем тексту:Закон): 

• доноси Одлуку о организацији и 

функционисању система заштите и 

спасавања и цивилне заштите и 

обезбеђује њено спровођење; 

• доноси средњорочни и годишњи План и 

програм развоја система заштите и 

спасавања; 

• планира и утврђује изворе финансирања 

за развој система заштите и спасавања; 

• образује Градски штаб за ванредне 

ситуације( у даљем тексту: Штаб); 

• разматра висину насталих штета од 

елементарних непогода и одлучује о 

достави захтева за помоћ; 

• разматра годишњи извештај о раду и 

план рада Штаба; 

• усклађују своје планове заштите и 

спасавања са Планом заштите и 

спасавања у венредним ситуацијама 

Републике Србије; 

• усклађује планове заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама са суседним 

јединицама локалне самоуправе; 

• разматра извештаје Градоначелника о 

битним питањима за заштиту и 

спасавање; 

• поставља и разрешава начелника, 

заменика и чланове Штаба, на предлог 

Градоначелника; 

• извршава и друге задатке. 

 

Градоначелник 

Члан 5. 

Градоначелник у систему заштите и 

спасавања на територији Града, у складу са 

законом: 

• стара се о спровођењу Закона и других 

прописа из области заштите и спасавања; 

• обавља функцију команданта Штаба и 

руководи његовим радом; 

• у сарадњи са начелником штаба предлаже 

постављање чланова Штаба; 

• руководи заштитом и спасавањем и наређује 

мере утврђене законом и другим прописима; 

• усмерава и усклађује рад органа Градске 

управе, служби и правних лица чији је 

оснивач Град, у спровођењу мера заштите и 

спасавања; 

• одлучује о увођењу дежурства у органима 

Градске управе и другим правним лицима у 

ванредним ситуацијама; 

• одлучује о додели помоћи грађанима који су 

претрпели штете у ванредним ситуацијама; 

• обезбеђује обављање стручних послова у 

области заштите и спасавања на нивоу града; 

• остварује сарадњу са суседним јединицама 

локалне самоуправе, управним округом, 

Министарством унутрашњих послова и 

Војском Србије  ради усклађивања 

активности у ванредним ситуацијама; 

• извештава Скупштину града о стању на 

терену и о предузетим активностима у 

ванредним ситуацијама; 

• стара се о обезбеђењу средстава у буџету 

града; 

• одлучује о мерама субвенционисања набавке 

прописаног минимума потребних средстава и 

опремe за личну, узајамну и колективну 

заштиту; 

• остварује међународну сарадњу града  у 

области ванредних ситуација; 

• обавља и друге послове и задатке у складу за 

законом и другим прописима. 

 

   Градоначелник, осим наведених, по 

предлогу Штаба: 

• предлаже процену угрожености за 

територију града на усвајање; 

• доноси одлуку о проглашењу ванредне 

ситуације на територији града; 

• наређује активирање, опремање и обуку 

јединица цивилне заштите опште намене; 

• наређује активирање оспособљених правних 

лица од значаја за град, на предлог Штаба; 

• наређује евакуцацију грађана, правних лица 

и материјалних добара са угроженог 

подручја и стара се о њиховом збрињавању; 

• стара се о организацији и спровођењу 

мобилизације грађана, правних лица и 

материјалних добара, ради њиховог 

укључивања у активности заштите и 

спасавања; 

• одлучује о организовању превоза, смештаја и 

исхране припадника јединица цивилне 

заштите опште намене и грађана који 

учествују у заштити и спасавању 

становништва и материјалних добара на 

територији града; 

• обавља и друге послове и задатке у складу са 

законом и другим прописима и упутствима 

надлежних органа. 

 

Градско веће 
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Члан 6. 

           Градско веће у остваривању своје улоге у 

систему заштите и спасавања становништва, 

материјалних и културних добара на територији 

Града, у складу са законом: 

• доноси Процену угрожености за територију 

Града од елементарних непогода и других 

несрећа; 

• доноси Планове заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама за територију Града; 

• одређује оспособљена правна лица за 

заштиту и спасавање и обезбеђује им 

накнаду стварних трошкова за спровођење 

припрема и ангажовање у извршавању  мера 

и задатака цивилне заштите; 

• образује општинску комисију за процену 

штете настале  од елементарних непогода и 

других несрећа, на предлог Штаба; 

• обезбеђује обавештавање становништва о 

опасностима на угроженом подручју; 

• доноси одлуке о накнади штете настале од 

последица елементарних непогода и других 

несрећа; 

• прати реализацију превентивних мера 

заштите и спасавања; 

• предлаже акта, која доноси Скупштина 

града, а односе се на систем заштите и 

спасавања; 

• образује и стара се о опремању јединица 

цивилне заштите опште намене у насељеним 

местима; 

• стара се о набавци и одржавању средстава за 

узбуњивање, у оквиру система јавног 

узбуњивања у Републици Србији и учествује 

у изради  Студије покривености система 

јавног узбуњивања за територију Града; 

• доноси решење о постављању сирена, 

уређаја и средстава за јавно узбуњивање; 

• утврђује критеријуме за доделу признања и 

награда у области ванредних ситуација, по 

предлогу Штаба; 

• доноси годишњи програм оспособљавања 

цивилне заштите у складу са утврђеним 

наставним плановима и програмима; 

• обавља и друге послове у складу са законом 

и другим прописима. 

 

Градска управа 

Члан 7. 

 Градска управа из своје надлежности у 

систему заштите и спасавања на територији Града, у 

складу са законом: 

• прати стање у вези са заштитом и 

спасавањем у областима свог делокруга, 

доставља информације и предузима 

прописане мере; 

• учествује у изради процене угрожености на 

територији града;  

• учествује у изради појединих делова Планова 

заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

• учествује у припремама и спровођењу мера и 

задатака заштите и спасавања људи, 

културних и материјалних добара из своје 

области, које нареди Штаб (померање или 

евакуација становништва, збрињавање  

настрадалог становништва и друге мере); 

• стара се о вршењу послова урбанистичких 

мера заштите и спасавања из делокруга своје 

надлежности; 

• стара се о обезбеђењу телекомуникационе и 

информационе подршке за потребе заштите и 

спасавања; 

• стара се о обезбеђењу неопходних 

материјално-техничких средстава за рад 

Штаба; 

• обавештава Штаб о подацима, 

евидентираних  по основу посебних закона и 

прописа из свог делокруга који су од значаја 

за планирање, организовање и спровођење 

заштите и спасавања људи  и материјалних 

добара; 

• организује у органима града и непосредно 

спроводи превентивне мере, поступке личне, 

узајамне и колективне заштите, поставља 

повереника цивилне заштите односно 

предузима активности заштите и спасавања 

запослених и материјалних добара; 

• евидентира, уређује и води бригу о 

алтернативним могућностима за 

водоснабдевање; 

• обавља и друге послове заштите и спасавања 

прописане законом и другим прописима. 

         

  Посебна организациона јединица Градске 

управе, Кабинет градоначелника у чијем саставу 

су послови ванредних ситуација и заштита од 

елементарних непогода 

 

Члан 8. 

           Посебна организациона јединица Градске 

управе, Кабинет градоначелника у чијем саставу су 

послови ванредних ситуација и заштита од 

елеменарних непогода из делокруга своје 

надлежности: 

• обавља стручне, оперативне, планске и 

организационе послове у области заштите и 

спасавања; 
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• носилац је активности на изради Процене 

угрожености на територији града; 

• носилац је активности на изради Планова 

заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

• носилац је активности на изради плана 

функционисања цивилне заштите  и система 

осматрања и обавештавања(као део Плана 

одбране града); 

• носилац је активности на изради плана и 

програма развоја система заштите и 

спасавања на територији града у складу са 

Дугорочним планом развоја заштите и 

спасавања Републике Србије; 

• носилац је активности у вези формирања, 

попуне, опремања и обучавања Штаба, 

повереника и јединица цивилне заштите 

опште намене; 

• планира и припрема збрињавање угрожених, 

пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у 

ванредним ситуацијама; 

• води евиденције у областима заштите и 

спасавања за потребе Штаба; 

• прати опасности, обавештава становништво 

о ситуацији и предузима превентивне мере за 

смањење ризика од елементарних непогода и 

других несрећа; 

• обавља послове у вези са набавком и 

одржавањем средстава за јавно узбуњивање 

и учествује у изради  студије чујности на 

територији града; 

• организује, развија и води личну,узајамну и 

колективну заштиту на територији града; 

• стара се о ажурирању планских докумената 

заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама града и о њиховом усклађивању 

са суседним јединицама локалне самоуправе 

и другим надлежним субјектима; 

• припрема и организује извршење 

мобилизације јединица цивилне заштите 

опште намене; 

• носилац је активности припреме прописа из 

области заштите и спасавања из надлежности 

града; 

• обавља стручне и административно-техничке 

послове за потребе рада Штаба; 

• остварује непосредну сарадњу са Одељењем 

за ванредне ситуације у Врању, Сектора за 

ванредне ситуације Министарства 

унутрашњих послова; 

• пружа стручну помоћ субјектима заштите и 

спасавања у планирању својих задатака; 

• врши и друге послове из области заштите и 

спасавања у складу за законом и другим 

прописима. 

Општинска управна јединица Градске општине 

Врањска бања 

• учествује у изради јединствених Планова 

заштите и спасавања на територији града; 

• прати реализацију спровођења превентивних 

мера заштите на територији Градске 

општине; 

• предлаже именовање повереника и заменика 

повереника цивилне заштите за територију 

Градске општине; 

• носилац је активности на формирању и 

опремању јединица цивилне заштите опште 

намене  у оквиру система заштите и 

спасавања на територији града; 

• обавља и друге послове у складу са законом 

и по закључцима органа Скупштине града. 

 

Општинско веће Градске општине Врањска бања 

• даје мишљење на Планове  заштите и 

спасавања који се односе на подручју 

Градске општине; 

• у сарадњи са Градским штабом и Законом, 

организује заштиту од елементарних 

непогода и других већих несрећа, заштиту од 

пожара и ствара услове за њихово 

отклањање, односно ублажавање њихових 

последица на територији Градске општине; 

• стара се о спровођењу превентивних мера 

заштите; 

• стара се о реализацији планова заштите и 

спасавања у сарадњи са Градским штабом за 

ванредне ситуације и повереницима цивилне 

заштите на територији Градске општине; 

• одређује оспособљена правна лица од значаја 

за заштиту и спасавање; 

• именује поверенике и заменике повереника у 

месним заједницама Градске општине; 

• образује комисије за процену штете настале 

од елементарних непогода и других већих 

несрећа; 

• иницира активности на спровођењу задатака 

цивилне заштите пред органима Скупштине 

града и Градског штаба  за ванредне 

ситуације; 

• обавља и друге послове у складу са законом 

и закључцима Скупштине града и Градског 

штаба за ванредне ситуације. 

 

Привредна друштва и друга правна лица значајна 

за заштиту и спасавање 

 

Члан 9. 

            Привредна друштва и друга правна лица 
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планирају и обезбеђују средства за организовање, 

опремање, оспособљавање и обучавање једицина 

цивилне заштите које оне образују, организовање и 

припремање личне, узајамне и колективне заштите 

и спровођење мера и задатака цивилне заштите 

својих запослених, материјалних и других добара. 

            Привредна друштва и друга правна лица из 

области здравства, васпитно-образовне делатности, 

социјалне заштите и других делатности које у 

оквиру свог делокруга рада имају заштиту већег 

броја људи, дужна су да планирају, организују и 

спроводе мере и задатке цивилне заштите као и за 

лица која су корисници њихових услуга у складу са 

законом. 

Грађани, групе грађана, удружења, професионалне 

и друге организације 

 

Члан 10. 

            Грађани и групе грађана(у даљем 

тексту:грађани) дужни су да учествују у заштити и 

спасавању, испуњавању прописане обавезе за 

потребе заштите и спасавања, спроводе прописане и 

наређене мере и задатке цивилне заштите, складу са 

законом и то:  

• да се организују за заштиту и спасавање у 

оквирима личне, узајамне и колективне 

заштите; 

• да учествују у обавези давања материјалних 

средстава; 

• да прихвате распоред у Штабу, за 

повереника и у јединице цивилне заштите; 

• да се обучавају за спровођење поступака 

личне, узајамне и колективне заштите; 

• да се одазову позиву надлежног органа 

цивилне заштите; 

• да учествују у вежбама цивилне заштите; 

• да податке од значаја за заштиту и спасавање 

без одлагања доставе надлежном органу; 

• да дају податке потребне за вођење 

евиденција од значаја за заштиту и 

спасавање; 

• да на угроженим и настрадалим подручјима 

учествују у отклањању опасносити и 

поступају у складу са упутствима повереника 

цивилне заштите. 

  Поред наведених дужности грађани имају право:  

• да траже оцену здравствене способности за 

учешће у цивилној заштити; 

• право да добровољно учествују  у цивилној 

заштити; 

• право на превоз, смештај и исхрану за време 

учешћа у заштити и спасавању; 

• право на накнаду за уништену или оштећену 

имовину дату за потребе заштите и 

спасавања. 

 Удружења грађана, професионалне и друге 

организације(у даљем тексту:удружења) у складу са 

кадровксим и материјално-техничким 

могућностима: 

• врше информисање и оспособљавање својих 

чланова за заштиту и спасавање; 

• уграђују у своје програме рада, организују и 

спроводе задатке  и мере којима се 

обезбеђује учешће њихових чланова, 

средстава и опреме у заштити и спасавању; 

• врше привремени смештај људи и 

материјалних добара са угроженог подручја 

у стамбене и друге објекте и просторије 

погодне за смештај угроженог становништва 

и материјалних добара, са којима располажу, 

по наређењу Штаба; 

• обавештавају Штаб о подацима који су 

значајни за планирање, организовање и 

спровођење заштите и спасавање људи и 

материјалних добара; 

• по примљеном наређењу уводе дежурство у 

ванредној ситуацији; 

• Високошколске установе и друге 

организације које се баве 

научноистраживачким радом, обавештавају 

надлежни орган о научним сазнањима од 

значаја за заштиту и спасавање, 

          У припреми и спорвођењу задатака из области 

заштите и спасавања, у оквиру своје редовне 

делатности, удружења учествују у складу са 

законом, својим статутима и правилима 

међународног права. 

 

Члан 11. 

          Снаге заштите и спасавања на територији 

Града су: 

            1.Градски штаб за ванредне ситуације, 

            2.Јединице цивилне заштите опште намене и 

            3.Овлашћена и оспособљена правна лица за 

заштиту и спасавање. 

 

Градски штаб за ванредне ситуације 

 

Члан 12. 

Градски штаб (у даљем тексту: Штаб), 

као оперативно-стручно тело, координира и 

руководи снагама за заштиту и спасавање, 

јединицама цивилне заштите које формира Град и 

активностима које се предузимају у заштити и 

спасавању људи и материјалних добара, спроводи 

мере и задатке цивилне заштите у случају 

елементарних непогода, техничко – технолошких 

несрећа и других опасности на територији Града. 
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Штаб чине: командант, заменик комаданта 

штаба, начелник и чланови штаба. 

Штаб образује, по потреби, помоћне стручно-

оперативне тимове за специфичне задатке заштите и 

спасавања. 

         Командант Штаба је Градоначелник, по 

положају, 

         Заменик команданта Штаба је заменик 

градоначелника или члан Градског 

већа. 

Начелник Штаба је припадник Сектора за 

ванредне ситуације – Одељења за ванредне 

ситуације града Врања. 

За чланове Штаба постављају се из реда: 

• чланова Градског већа у чијем делокругу су 

послови из области: здравства и социјалне 

заштите, привреде, заштите животне 

средине, саобраћаја; 

• руководилаца градских управа у чијем су 

делокругу послови из области: комуналне 

делатности, саобраћаја, привреде, урбанизма 

и стамбених послова, инспекцијских послова 

и 

• директора јавних и комуналних предузећа, 

градске организације Црвеног крста, 

привредних друштава и установа, истакнутих 

стручњака и других лица чији су послови у 

вези са заштитом и спасавањем. 

 

Члан 13. 

        Штаб обавља следеће послове: 

• руководи и координира рад субјеката 

система заштите и спасавања и снага заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама на 

спровођењу утврђених задатака; 

• руководи и координира спровођење мера и 

задатака цивилне заштите; 

• разматра и даје мишљења на Предлог 

процене угрожености за територију Града и 

Предлог планова заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама за територију Града, 

• прати стање и организацију заштите и 

спасавања и предлаже мере за њихово 

побољшање; 

• наређује употребу снага заштите и 

спасавања, средстава помоћи и других 

средстава која се користе у ванредним 

ситуацијама; 

• стара се о развијању свести и  културе 

безбедности грађана у области заштите, 

спасавања  и смањења ризика  од катастрофа 

и ради тога врши редовно информисање и 

обавештавање становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама; 

• развија и остварује сарадњу са медијима у 

области промовисања политике смањења 

ризика од катастрофа и извештавања пре, 

током и после ванредних ситуација; 

• разматра организацију, опремање и 

обучавање јединица цивилне заштите, опште 

намене, оспособљених правних лица; 

• процењује угроженост од настанка ванредне 

ситуације; 

• наређује приправност-спремност за ванредне 

ситуације; 

• доноси наредбе, закључке и препоруке; 

• сарађује са штабовима суседних јединица 

локалне самоуправе, окружним, 

покрајинским и Републичким штабом за 

ванредне ситуације; 

• именује повереника цивилне заштите и 

заменика повереника на територији Града; 

• разматра и предлаже доношење одлуке о 

организацији заштите и спасавања на 

територији Града; 

• Наређује евакуацију становништва, 

културно-историјских добара и сточног 

фонда  и доноси одлуку о обиму евакуације и 

категоријама становништва које се евакуише; 

• ангажује оспособљена правна лица и друге 

од значаја за Град; 

• координира акцијама и операцијама заштите 

и спасавања на територији Града; 

• Предлаже Градоначелнику доношење одлуке 

о проглашењу, односно укидању ванредне 

ситуације на територији Града, 

• израђује предлог годишњег плана рада и 

годишњи извештај о раду и подноси их 

Скупштини града на усвајање; 

• спроводи годишњи план рада; 

• обавља и друге послове у складу са законом. 

 

Члан 14. 

Поред надлежности дефинисаних Законом, 

Штаб у случају ванредне ситуације може наредити 

и следеће мере: 

• мобилизацију јединица цивилне заштите 

опште намене, грађана и материјалних 

средстава; 

• увођење дежурства правним лицима; 

• посебан режим обављања одређених 

комуналних делатности; 

• посебне мере и поступке хигијенско-

профилактичког карактера; 

• посебан режим саобраћаја или забрану 

саобраћаја на локалним путевима; 

• одређивање другачијег распореда радног 
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времена;  

• посебне приоритете у испоруци комуналних 

и других производа и пружању услуга (воде, 

грејања, гаса, електричне енергије, локални 

превоз, друмски превоз и сл.);  

• корисницима, односно власницима 

стамбених зграда, станова, пословних 

просторија и других зграда, примање на 

привремени смештај угрожених лица  из 

угроженог подручја; 

• власницима, односно држаоцима превозних 

средстава, грађевинских и пољопривредних 

машина и других уређаја, опреме и алата, да 

та средства, у исправном стању и са радном 

снагом, као и корисницима, власницима, 

односно држаоцима одеће, обуће, хране и 

других материјалних средстава, стављање 

тих средстава  на располагање државном 

органу; 

•  и друге мере у складу са законом и другим 

прописима. 

 

Јединице цивилне заштите опште намене 

Члан 15. 

Јединице цивилне заштите опште намене, 

образују се као оперативне снаге, за извршавање 

задатака цивилне заштите за територију Града. 

Јединице цивилне заштите из става 1. овог 

члана образују се за  територију месних заједница, 

стамбене блокове и привредна друштва.  

Величина и састав јединица цивилне заштите 

утврђује се на основу процене угрожености, а 

зависно од броја становника, упошљених лица и 

величине територије. 

 

Члан 16.   

 Образовање јединица цивилне заштите 

опште намене у месним заједницама и стамбеним 

блоковима врши Градско веће, односно Општинско 

веће Градске општине Врањска бања на предлог 

Градског, Општинског штаба за ванредне ситуације. 

Јединице цивилне заштите опште намене у  

државним  органима, привредним друштвима и 

јавним установама образује директор односно 

руководилац државног органа.  

 

Члан 17. 

Јединице цивилне заштите образују се као 

привремени састав од радноспособног 

становништва и запослених радника за извршавање 

једноставнијих послова заштите и 

спасавања(локализовање и гашење мањих пожара и 

шумских пожара, учешће у заштити од поплава и 

збрињавања угроженог становништва, указивање 

прве помоћи, одржавање реда, помоћ у асанацији 

терена и обављања других активности). 

У јединице цивилне заштите опште намене 

могу се распоређивати добровољци. 

 

Члан 18. 

Лица која су позвана на извршавање задатака 

цивилне заштите остварују право на накнаду зараде 

и  здравственог осигурања у складу са законом.  

 

Овлашћења и оспособљена правна лица 

 

Члан 19. 

Овлашћена и оспособљена правна лица за 

заштиту и спасавање за територију Града врше 

заштиту и спасавање становништва, материјалних и 

културних добара у случају опасности изазваних 

елементарним непогодама и другим несрећама у 

складу са својом делатношћу, као и задацима које 

им одреди Штаб. 

Овлашћена и оспособљена правна лица из 

става 1. овог члана, чине комунална, грађевинска, 

водопривредна предузећа, предузећа која газдују 

шумама, угоститељска и транспортна привредна 

друштва, правна лица регистрована за обављање 

делатности приватног обезбеђења, удружења, 

савези, друштва и клубови из области ватрогаства, 

кинологије, ронилаштва, радио- аматерства, Горска 

служба спасавања, планинари, извиђачи и други. 

 

Члан 20. 

          Одређивање овлашћених и оспособљених 

правних лица за територију града врши Градско 

веће на предлог Градског, општинског штаба за 

ванредне ситуације. 

 

Члан 21. 

          За спровођење припрема и ангажовање у 

извршавању мера и задатака цивилне заштите, 

Градско веће уговором обезбеђује накнаду стварних 

трошкова. 

 

III ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Члан 22. 

Ванредна ситуација проглашава се  када су 

ризици и претње или последице катастрофа, 

ванредних догађаја и других опасности по 

становиштво, животну средину и материјална добра 

таквог обима и интензитета  да њихов настанак или 

последице није могуће спречити или отклонити 

редовним деловањем надлежних органа и служби, 

због чега је за њихово ублажавање и отклањање 

неопходно употребити посебне мере, снаге и 

средства уз појачан режим рада. 
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    Члан 23. 

Ванредна ситуација може се прогласити  по 

сазнању за непосредну опасност од њеног 

наступања, а може бити проглашена и пошто је 

наступила, ако се непосредна опасност од 

наступања није могла предвидети или ако због 

других околности није могла бити проглашена 

одмах после сазнања за непосредну опасност. 

 

Члан 24. 

Ванредна ситуација може се прогласити за 

Град или део Града, ако постоји непосредна 

опасност да ће захватити или ако је већ захватила, 

део или целу територију Града. 

                                                           

Члан 25. 

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на 

предлог Штаба доноси Градоначелник. 

 

Процена угрожености и Планови 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

 

Члан 26. 

Проценом угрожености идентификују се 

извори могућег угрожавања, сагледавају могуће 

последице, потребе и могућности спровођења мера 

и задатака заштите и спасавања од елементарних 

непогода и других несрећа. 

Процена угрожености садржи нарочито: 

• карактеристике територије са аспекта 

географског положаја, хидролошких 

метеоролошко-климатских услова,  

демографског развоја, стања пољопривреде, 

материјално-културних добара и штићених 

природних добара; 

• идентификација критичне инфраструктуре од 

значаја за град; 

• идентификација опасности од елементарних 

непогода и других несрећа; 

• вероватноћа настанка догађаја са могућим 

размерама и тежином последица уз 

сагледавање учесталости  насталих појава;  

• штићене вредности са аспекта живота и 

здравља људи, екологије и друштвене 

стабилности; 

• одређивање процене ризика на могућност 

појаве опасности на штићење вредности; 

• сагледавање стања спремности капацитета на 

реаговање. 

 

Члан 27. 

           Носилац  активности на изради  Процене 

угрожености града Врања од елементарних 

непогода и других несрећа је посебна 

организациона јединца Градске управе, Кабинет 

градоначелника у чијем саставу су послови 

ванредних ситуација и заштита од елементарних 

непогода. 

 

Члан 28. 

           Процена угрожености израђује се у сарадњи 

са другим унутрашњим  организационим 

јединицама Градске управе и правним субјектима 

на територији града у складу са законом и 

Упутством о методологији за израду процене 

угрожености од елементарних непогода и других 

несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама. 

 

Члан 29. 

           За израду процене  угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа, на 

предлог Градског штаба за ванредне ситуације, 

Градско веће може донети одлуку о покретању 

процеса  израде процене уз ангажовање стручног 

тима или са поверавањем послова регистрованој 

организацији за дате послове која поседује 

одговарајућу лиценцу, сертификате и  референце. 

 

Члан 30. 

           Градски штаб за ванредне ситуације утврђује 

нацрт процене  угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа, а усваја је Градско веће 

града Врања. 

 

Члан 31. 

Плановима заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама планирају се превентивне и оперативне 

мере за спречавање и умањење последица 

елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа – удеса и катастрофа, као и 

снаге и средства субјеката система заштите и 

спасавања, њихово организовано и координирано 

ангажовање и деловање у ванредним ситуацијама у 

циљу заштите и спасавања људи, материјалних и 

културних добара и обезбеђења основних услова за 

живот. 

          Планови заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама израђују се на основу процене 

угрожености, а на основу закона о ванредним 

ситуацијама и Уредбе о садржају и начину израде 

планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама и Упутства о методологији за израду 

процене угрожености од елементарних непогода и 

других несрећа и планова заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама. 

 

Члан 32. 

            Носилац  активности на изради Планова 
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заштите и спасавања у ванредним ситуацијама града 

Врања од елементарних непогода и других несрећа 

је посебна организациона јединца Градске управе, 

Кабинет градоначелника у чијем саставу су послови 

ванредних ситуација и заштита од елементарних 

непогода. 

 

Члан 33. 

             Планови заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама израђују се у сарадњи са другим 

унутрашњим  организационим јединицама Градске 

управе и правним субјектима на територији града у 

складу са законом и Упутством о методологији за 

израду процене угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа и планова заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама. 

 

Члан 34. 

             За израду Планова заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама на предлог Градског штаба 

за ванредне ситуације, Градско веће може донети 

одлуку о покретању процеса  израде Планова 

заштите и спасавања уз ангажовање стручног тима 

или са поверавањем послова регистрованој 

организацији за дате послове која поседује 

одговарајућу лиценцу, сертификате и  референце. 

 

Члан 35. 

              Планови заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама града Врања усклађују се са 

националним Планом заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама.  

 

Члан 36. 

               Градски штаб за ванредне ситуације 

утврђује нацрте Планова заштите и спасавања , а 

усваја их  Градско веће града Врања. 

 

Штете, помоћ и накнаде због елементарних 

непогода 

 

Члан 37. 

Утврђивање штета насталих од последица 

елементарних непогода и других несрећа, утврђују 

Комисије за процену штете настале од последица 

елементарних непогода и других несрећа, коју 

образује Градско веће. 

Број и састав комисија одређује се на основу 

настале штете на објектима, земљиштима, 

средствима, материјалним и културним добрима. 

 

Члан 38. 

Актом о образовању комисије Градско веће 

уређује начин рада, рок завршетка процене, 

примену методологије за процену штете, 

обједињавање рада свих стручних комисија за 

процену штете на територији, израду збирног 

извештаја о процењеним штетама и  достава истог 

на усвајање. 

 

Члан 39. 

Градско веће одлучује о начину санирања 

штета насталих од последица елементарних 

непогода и других несрећа, на предлог Комисије за 

процену штете настале од елементарних непогода и 

других несрећа, у складу са материјалним 

могућностима. 

 

IV ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 

Члан 40. 

Цивилну заштиту чине лична, узајамна и 

колективна заштита, мере и задаци, повереници 

цивилне заштите, заменици повереника и јединице 

цивилне заштите, систем осматрања, обавештавања 

и узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна 

лица, хуманитарне и друге организације опремљене 

и оспособљене за заштиту и спасавање и с тим у 

вези, скуп активности које се односе на попуну, 

материјално опремање, обучавање, оспособљавање, 

мобилизацију и активирање цивилне заштите. 

 

Лична, узајамна и колективна заштита 

 

Члан 41. 

             Лична, узајамна и колективна заштита на 

територији града Врања организује се по месту рада 

и месту становања. 

            Личну, узајамну и колективну заштиту 

непосредно спроводе грађани и запослени у 

стамбеним и пословним зградама, у јавним и 

другим објектима, предузећима, установама и 

другим организацијама и у насељеним местима. 

 

Члан 42. 

За обезбеђивање личне, узајамне и 

колективне заштите неопходно је обезбеђивање и 

држање у исправном стању прописана средства и 

опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа и 

остваривање потребне едукације и обуке из области 

цивилне заштите у складу са законом. 

Средства и опрема за личну, узајамну и 

колективну заштиту обезбеђујусе у складу са 

критеријумима прописаним Уредбом о обавезним 

средствима и опреми за личну, узајамну и 

колективну зашититу од елементарних непогода и 

других несрећа. 

 

Мере цивилне заштите 
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Члан 43. 

Субјекти система заштите и спасавања на 

територији Града припремају и спроводе мере 

цивилне заштите и то: 

          1)превентивне мере (при изградњи објеката 

који могу угрозити животе људи и материјална 

добра; изградњу одбрамбених насипа и регулисање 

водотокова; противградну одбрану; разбијање леда 

на реци и акумулацијама; противпожарне мере; 

мере којима се спречава експлозија убојних 

средстава; некотролисано ослобађање, изливање 

или растурање штетних и чврстих, хемијских и 

радиоактивних материјала; откривање и 

прогнозирање развоја и кретања елементарних 

непогода; организовање система осматрања, 

обавештавања и узбуњивања; епидемиолошке, 

ветеринарске и друге мере којима се спречавају 

природне и техничке несреће или ублажава њихово 

дејство). 

    2)мере заштите у случају непосредне 

опасности од елементарних непогода и других 

несрећа ( прикупљање података о наступајућој 

елементарној непогоди и другој несрећи са 

проценом њеног дејства и могућих последица; 

обавештавање и узбуњивање становништва и 

надлежних органа; активирање Штаба; активирање 

оспособљених правних лица; мобилизацију 

јединица цивилне заштите опште намене и 

материјалних средстава; распоређивање људства и 

технике на најугроженија подручја; планирање 

учешћа јединица цивилне заштите, полиције, Војске 

Србије и других снага; посебне мере физичког 

обезбеђења потенцијално угрожених објеката; 

регулисање саобраћаја на угроженим подручјима и 

друге мере). 

          3)мере заштите када наступе елементарне 

непогоде и друге несреће(хитно снимање ситуације 

на терену; организовано и координирано учешће 

људства и средстава у заштити и спасавању 

становништва и материјалних добара; извршавање 

задатака Штаба, оспособљених  и осталих 

привредних друштава и других правних лица, 

јединица цивилне заштите и грађана у спасавању 

угроженог становништва и материјалних добара-

евакуација, збрињавање, пружање прве медицинске 

помоћи и др; координација и предузимање других 

мера на спречавању и смањењу последица 

елементарних непогода и других несрећа). 

    4)мере ублажавања и отклањања непосредних 

последица од елементарних непогода и других 

несрећа ( радње којима се стварају услови за 

нормалан живот и рад на угроженом подручју; 

процену и утврђивање  висине настале штете; 

организовање прикупљања и расподеле помоћи; и 

друге мере). 

Задаци цивилне заштите 

 

Члан 44. 

У циљу заштите и спасавања људи, 

материјалних и културних добара од  опасности 

изазваних елементарним непогодама и другим 

несрећама  субјекти на  територији града  спроводе 

у складу са законом задатке цивилне заштите: 

1)узбуњивање; 

2)евакуација; 

3)склањање и урбанистичке мере заштите; 

4)збрињавање угрожених и настрадалих; 

5)радиолошка, хемијска и биолошка заштита; 

6)заштита од техничко-технолошких несрећа; 

7)заштита од рушења и спасавања из 

рушевина; 

8)заштита и спасавање од поплава и несрећа 

на води и под водом; 

9)заштита и спасавање на неприступачним 

теренима: 

10)заштита и спасавање од пожара и 

експлозија; 

11)заштита од НУС; 

12)прва и медицинкса помоћ; 

13)асанација терена; 

14)очување добара битних за опстанак; 

15)хитно успостављање неопходних служби 

од јавног интереса. 

Осим задатака из става 1. овог члана, могу се 

планирати, припремати и спроводити и други 

задаци и активности у заштити и спасавању. 

 

Повереници цивилне заштите 

 

Члан 45. 

          За обављање послова заштите и спасавања у 

месним заједницама, насељеним местима, делу 

насеља и стамбеним зградама,  а према извршеној 

процени, Градски-општински штаб за ванредне 

ситуације именује поверенике и заменике 

повереника цивилне заштите. 

Повереници и заменици повереника 

предузимају непосредне мере за учешће грађана у 

спровођењу мера и задатака цивилне заштите, 

личне, узајамне и колективне заштите и руководе 

јединицама цивилне заштите опште намене. 

Грађани на угроженим и настрадалим 

подручјима дужни су да поступају у складу са 

упутствима повереника, односно заменика 

повереника. 

 

 

Систем осматрања, раног упознавања, 

обавештавања и узбуњивања 
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Члан 46. 

           Град Врање у оквиру својих права и 

дужности, у оквиру јединственог система 

осматрања, раног упозоравања, обавештавања и 

узбуњивања извршава прописане обавезе и то: 

• обезбеђује телекомуникациону и 

информациону подршку за потребе заштите 

и спасавања, као и укључење у 

телекомуникациони и информациони систем 

јединствене службе осматрања, 

обавештавања и узбуњивања и повезује се с 

њим; 

• путем својих органа и служби и правних 

лица из своје надлежности и оспособљених 

правних лица прати опасности на територији 

града и шире и информише надлежне органе 

о истима; 

• обавештава становништво о опасностима и 

ризицима од елементарних непогода и 

других несрећа; 

• набавља и одржава средства за узбуњивање у 

оквиру система јавног узбуњивања у 

Републици Србији; 

• учествује у изради Студије покривености 

система јавног узбуњивања  за територију 

града. 

• доноси решење о постављању сирена, 

уређаја и средстава за јавно узбуњивање; 

• извршава и друге задатке, у складу са 

прописима и техничким нормативима за 

планирање, изградњу и одржавање система 

за јавно узбуњивање. 

 

Попуна и материјално опремање 

 

Члан 47. 

          У складу са Законом о ванредним 

ситуацијама, другим прописима и овом одлуком, 

попуну органа и јединица цивилне заштите опште 

намене, грађанима који нису војни обвезници, врши 

Градско веће на предлог посебне организационе 

јединице Градске управе, Кабинета градоначеника у 

чијем саставу су послови ванредних ситуација и 

заштита од елементарних непогода у сарадњи са 

саветима месних заједница. 

 

Члан 48. 

Органи и јединице цивилне заштите 

опремају се одговарајућом опремом и материјално-

техничким средствима која су неопходна за њихову 

личну заштиту и за спровођење мера и извршавање 

задатака цивилне заштите. 

Средства за опрему из става 1. овог члана 

обезбеђује Град Врање, у складу са предвиђеним 

бројем припадника и материјалних средстава 

јединица цивилне заштите опште намене. 

 

Члан 49. 

Приликом извршавања задатака заштите и 

спасавања припадници Штаба, повереници, 

заменици повереника и припадници јединица 

цивилне заштите носе униформу са ознаком 

цивилне заштите. 

            Објекти цивилне заштите обележавају се 

знаком цивилне заштите. 

Лица распоређена у цивилну заштиту добијају 

легитимацију цивилне заштите. 

 

Члан 50. 

           О припадницима јединица цивилне заштите 

опште намене као и средствима и  опреми, 

прописану евиденцију води посебна организациона 

јединица Градске управе, Кабинет градоначеника у 

чијем саставу су послови ванредних ситуација и 

заштита од елементарних непогода у сарадњи са 

саветима месних заједница. 

 

Члан 51. 

            На територији града Врања се врши 

оспособљавање и обучавање Штаба, повереника 

цивилне заштите и јединица опште намене, као и 

обучавање становништва у складу са законом. 

Припадници цивилне заштите обучавају се  и 

оспособљавају за извршавање задатака цивилне 

заштите кроз курсеве, семинаре, тренинге и вежбе. 

Поред обучавања и оспособљавања, Штаб органиује 

и обуку оспособљених правних лица који су 

укључени у систем заштите и спасавања. 

Обучавање и оспособљавање врши се по годишњем 

програму оспособљавања, који доноси Градско веће 

у складу са утврђеним наставним плановима и 

програмима и другим критеријумима. Вођење 

евиденције оспособљавања и обучавања, као и 

послове у вези са остваривањем права грађана по 

овом основу обавља посебна организациона 

јединица Градске управе, Кабинет градоначеника у 

чијем саставу су послови ванредних ситуација и 

заштита од елементарних непогода у сарадњи са 

саветима месних заједница. 

 

              V ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА 

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

Члан 52. 

Систем заштите и спасавања финансира се из 

буџета града Врања са посебно утврђене позиције 

намењене за заштиту и спасавање од елементарних 

непогода и других несрећа.  

За  стабилан  систем финансирања система 
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заштите и спасавања, Скупштина града може 

донети одлуку о буџетском фонду за развој система 

заштите и спасавања у коме ће се поред средстава 

буџета града Врања укључити новчана средства из 

донација, добровољних прилога, поклона, помоћи и 

уплате других видова финансирања у складу са 

законом. 

 

Члан 53. 

Наменска средства за развој система заштите 

и спасавања и отклањања последица од 

елементарних непогода и других несрећа  

финансираће се за следеће активности: 

• организовање, опремање и обучавање 

Градског штаба за ванредне ситуације; 

• организовање, опремање и обучавање 

јединица цивилне заштите опште намене; 

• трошкове ангажовања оспособљених 

правних лица у складу са уговором за 

извршавање задатака заштите и спасавања; 

• иградњу система за узбуњивање на својој 

територији; 

• набавку, одржавање, смештај, чување и 

осигурање посебне опреме за јединице 

цивилне заштите опште намене; 

• изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, 

осигурање и чување објеката за потребе 

цивилне заштите; 

• обуку из области цивилне заштите коју 

организује град Врање; 

• организацију и спровођење мера  задатака 

цивилне заштите из делокруга града; 

• санирање штета насталих као последица 

елементарних непогода и других несрећа  у 

складу са материјалним могућностима; 

•  и друге послове заштите и спасавања, у 

складу са законом и другим прописима. 

 

Признања и награде 

Члан 54. 

              За нарочите  успехе у организовању и 

спровођењу задатака цивилне заштите и других 

послова заштите и спасавања, у привредним 

друштвима и другим правним лицима, службама  и 

органима Градске управе, Штаба  за ванредне 

ситуације, јединицама цивилне заштите, 

повереницима цивилне заштите, заменицима 

повереника цивилне заштите, другим припадницима 

и заслуженим појединцима на територији  града  

Врања додељују се признања и награде. 

Признање и награде ће се уручивати на дан града 

Врања и на Светски дан цивилне заштите (1.март). 

Обавезује се Градско веће да ближе уреди врсту 

награда и признања као и критеријуме за њихово 

доделу. 

Члан 55. 

        Ступањем на снагу ове ове одлуке престаје да 

важи Одлука о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији  града Врања ( 

„Службени гласник града Врања“ бр. 21/2011). 

 

Члан 56. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику града 

Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА  ВРАЊА,дана18. 09. 2017. 

године, број:217-51/2017-10  

                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

 

528.  

      На основу члана 75. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник РС“,, 

број: 107/05, 88/10, 99/10 и 57/11), члана 32. став 1. 

тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“,, број: 129/07) и члана  32. став 1. тачка 

9.  Статута Града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број3/17-пречишћен текст и 8/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

18.09.2017.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

АПОТЕКЕ ВРАЊЕ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о радном времену Апотеке Врање  

(„Службени гласник града Врања, број: 32/2012), у 

члану 3. у табеларном приказу, други ред који се 

односи на радно време  огранка Врање 1 мења се и 

сада гласи: 

Огранак 

Врање 1 

00,00-

24,00 

00,00 -

24,00 

00,00-24,00 

недељом и 

празником 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 18.09.2017. 

године, број: 515-1/2017-10 

 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
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529. 

          На основу члана 27. став 10. и члана 28. став 

2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 

број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16–др. Закон и 108/16), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07,  83/14-др. Закон, 101/16-др. 

Закон) и члана 32. став 1. тачка 19. т Статута Града 

Врања („Службени гласник Града Врања број 

3/2017-пречишћени текст и 8/2017), Скупштина 

Града Врања, на седници одржаној дана 18.09.2017. 

године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ 

ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА 

СПРОВЕДЕ ПОСТУПАК ПРЕНОСА ПРАВА 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ВРАЊА 

 

 

Члан 1. 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије да спроведе поступак и 

изврши пренос права јавне својине из јавне својине 

Републике Србије у јавну својину Града Врања без 

накнаде, за објекат: Зграда за спорт и културу-

Планинарски дом и земљиште на катастарским 

парцелама број  9564, 9565 и 9798 уписане у лист 

непокретности бр. 117 КО Крива Феја (Град Врање). 

 

Члан 2. 

Предметни објекат се налази на планини 

Бесна Кобила, уписан је у лист непокретности бр. 

117, укупне површине 389 метара квадратних и у 

државној је својини Републике Србије. 

 

Члан 3. 

Наведене непокретности су потребне Граду 

Врању ради обављања делатности из надлежности 

јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“ и доставља се Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије ради поступања по њој. 

СКУПШТИНА ГРАДА  ВРАЊА, дана 18.09.2017. 

године, број: 463-81/2017-10 
 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 

530. 

   На основу чл. 5, 6, 7. и 8. Одлуке о 

оснивању Савета за јавну безбедност и сигурност 

грађана  локалне самоупрае („Сл.гласник града 

Врања“, бр. 29/08 и 25/12) и чл. 32. Статута града 

Врања („Сл.гласник града Врања“, бр. 8/15-

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

на седници одржаној дана 18.09.2017.године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ 

РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ 

ГРАЂАНА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

I 

У Решењу о избору чланова савета за јавну 

безбедност и сигурност грађана и локалне 

самоуправе („Сл.гласник града Врања“, бр. 

38/2016), тачка I мења се и гласи: 

„ Бирају се чланови Савета за јавну 

безбедност и сигурност грађана и локлане 

самоуправе, у саставу:  

• Слободан Миленковић, градоначелник 

Врања, 

• Ненад Антић, заменик градоначелника 

Врања, 

• Дејан Тричковић, председник Скупштине 

града Врања, 

• Градимир Јовановић, заменик 

председника Скупштине града Врања, 

• Славиша Булатовић, народни посланик, 

• Драган Михајловић, градски 

правобранилац, 

• Стојадин Станковић, председник 

Основног суда у Врању, 

• Милица Петковић, в.ф. Основног јавног 

тужилаштва у Врању, 

• Срећко Пејковић, начелник Пчињског 

управног округа, 

• Игор Живковић, начелник Полицијске 

управе Врање, 

• Иван Анђелковић, командир Полицијске 

станице Врање, 

• пук. Слободан Стопа, камандант 

4.бригаде Копнене војске у Врању, 

• мајор Игор Милановић, начелник 

Регионалног центра Министрства 

одбране Ниш –Центар Министарства 

одбране Врање, 

• Драган Величковић, в.д. директора 

Здравственог центра Врање. 

• Јадранка Ајановић, управник Дома 

здравља Врање, 
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• Светлана Стојановић, в.д. директора 

Завода за јавно здравље, 

• Драган Станковић, председник Суда за 

прекршаје у Врању, 

• Драгана Арсић, в.д. директора Центра за 

социјални рад у Врању, 

• Душан Аритоновић, начелник Градске 

управе града Врања. 

 

II 

У осталим деловима Решење о избору 

чланова савета за јавну безбедност и сигурност 

грађана и локалне самоуправе („Сл.гласник града 

Врања“, бр. 38/2016) остаје непромењено. 

 

III 

Ово решење објавити у „ Службеном 

гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 

18.09.2017.године, број:02-176/2017-10 

              

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

531. 

              На основу члана 124 Закона о социјалној 

заштити („ Службени гласник РС бр. 24/11“), чл. 32 

ста.1 тач. 9 Закона о локалној самоуправи „ Сл. 

гласник бр. РС бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон) чл.16 

Одлуке о оснивању Јавне установе – Центар за 

социјални рад у Врању ( Сл. гласник града Врања 

бр.21/11) и чл. 32 Статута града Врања („ Службени 

гласник града Врања“, бр 3/17 и 8/17 – пречишћен 

текст), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној дана 18.09.2017.године донела је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 

ВРАЊУ 

 

I 

          ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана Арсић, професор 

педагогије из Врања, за директора Јавне установе – 

Центар за социјални рад  у Врању на мандатни 

период од 4 године.  

           

II 

        Решење је коначно. 

 

III 

        Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о именовању Драгане Арсић 

професора педагогије из Врања, за вршиоца 

дужности директора Центра за социјални рад у 

Врању  бр. 02-147/2016-13 од 21.07.2016. године. 

 

IV 

            Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику града  Врања. 

 

Образложење 

       Правни основ за доношење овог Решења, 

садржан је у одредбама чланова 124 Закона о 

социјалној заштити и чл. 16 ст 1 и 2 Одлуке о 

оснивању Јавне установе – Центар за социјални рад 

у Врању, а којим се прописује да се за директора 

Центра за социјални рад може именовати лице које 

је држављанин Републике Србије, који је стекао 

високо образовање на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године и одговарајући академски 

односно стручни назив  утврђен у области правних, 

економских, психолошких, педагошких, 

андрагошких и социјолошких наука, односно 

стручни назив дипломирани социјални радник и 

који има 5 година радног искуства у струци. Такође 

се истим чланом регулише да се директор именује 

на мандатни период од 4 ( четири) године, да 

кандидат за директора подноси програм рада, као и 

да конкурс спроводи управни одбор установе, који 

саставља листу кандидата и заједно са мишљењем 

исту доставља надлежном органу јединице локалне 

самоуправе, који по прибављеној сагласности 

надлежног министарства именује директора. 

     Члан 24 Статута Центра социјални  рад бр.55100-

700 од 16.09.2011. године, предвиђа  да поред 

напред неведних услова, кандидат за директора 

мора да поседује организаторске способности, да се 

против њега не води кривични поступак, односно да 

није осуђиван за дело које га чини неподобним за 

обављање функције директора Центра. 

      Дана 05.05.2017. године Управни одбор ЈУ „ 

Центар за социјални рад“ Врање, донео је Одлуку о 

расписивању конкурса за избор и именовање 

директора ЈУ „ Центар за социјални рад „ Врање а 

затим је конкурс објављен у дневном листу „ Данас“ 

у броју од 12.05.2017. године и публикацији 

Националне службе за запошљавање „ Послови „ од 

17.05.2017. године 

     На седници  одржаној дана 08.06.2017. године, 

Управни одбор разматрао је приспеле пријаве и 

утврдио да је стигла једна пријава и то послата од 

стране Драгане Арсић, професора педагогије из 

Врања. У мишљењу Управног одбора од 08.06.2017. 

године утврђено је да Драгана Арсић као једини 

кандидат за директора ЈУ „ Центар за социјални рад 
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Врање испуњава све прописане услове за 

именовање на место директора ове установе 

прописане одредбама Закона о социјалној заштити, 

оснивачким актом и статутом Центра за социјални 

рад Врање. Истог дана од стране Управног одбора 

утврђена је и листа кандидата који су испунили 

услове из конкурса са именом Драгане Арсић, 

професора педагогије из Врања. 

     Дописом бр. 119-01-146/2017-09 од 24.07.2017. 

године, Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања дало је сагласност да се 

за директора Центра за социјални рад у Врању 

именује Драгана Арсић, професор педагогије из 

Врања. 

     Поступајући саглсно Законом прописаном 

поступку за именовање дирекотра Центра за 

социјални рад у Врању,  Комисија за мандатно 

имунитетска и административна питања и избор и 

именовања Скупштине града, као овлашћени 

предлагач према члану 51 ст 1 тач. 2 Пословника 

Скупштине града Врања, утврдила је предлог да се 

за директора Центра за социјални рад у Врању 

именује Драгана Арсић, професор педагогије из 

Врања, која испуњава све прописане услове 

предвиђене Законом о социјалној заштити, 

оснивачким актом и  Статутом Центра за социјални 

рад у Врању, што је аргументовано приложеним 

писаним доказима.  

Поука о правном средству: Против овог Решења 

може се поднети тужба Вушем суду у Врању, у року 

од 30 дана од дана пријема Решења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 18.09.2017. 

године, број:02-173/2017-10 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

532. 

На основу члана 44а Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/09 , 13/16 и 30/16-

испр), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16), члана 10а 

ст. 2 Одлуке о оснивању Јавне установе – 

Историјски архив „31. јануар“ у Врању  („Службени 

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

и 35/16 ) и члана 32. став 1. тачка 10. Статута града 

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

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 18.09.2017. године, донела је        

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ- 

ИСТОРИЈСКИ  АРХИВ „31. ЈАНУАР“ ВРАЊЕ 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Слободану Марковићу, 

потпуковнику из Врања, престао мандат члана 

Управног одбора Јавне установе- Историјски архив 

„ 31. Јануар“ Врање из реда представника Оснивача, 

због смрти именованог. 

 

II 

 Решење  ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 Решење  објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 18.09.2017. 

године, број:02-174/2017-10 

                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

533. 

На основу члана 41 Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/09 , 13/16 и 30/16-

испр), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16), члана 9 

Одлуке о оснивању Јавне установе – Историјски 

архив „31. јануар“ у Врању  („Службени гласник 

града Врања“, број 23/11-пречишћен текст и 35/16 ) 

и члана 32. став 1. тачка 10. Статута града Врања 

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

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 18.09.2017. године, донела је        

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ- ИСТОРИЈСКИ  

АРХИВ „31. ЈАНУАР“ ВРАЊЕ 

 

I 

 Решење о именовању председника и чланова 

Управног одбора Јавне установе- Историјски архив 

„31. Јануар“ Врање („Службени гласник града 

Врања“, број 24/16), у чл. 1, у одељку: “Чланови“, у 

тач. 1, мења се и гласи: 

 „1.Срђан Спасић, дипл. економиста из 

Врања, представник Оснивача”. 

 

II 

 Мандат новоименованог члана траје до 

истека мандата Управног одбора, који је именован 

Решењем Скупштине града Врања, број 02-

188/2016-13 од 21.07.2016.године („Службени 

гласник града Врања“, број 24/16). 
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III 

 Решење  ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику  града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 18.09.2017. 

године,број:02-175/2017-10 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

534. 

На основу члана 54.став 15. ичлана 55. 

Закона о основама система образовања и васпитања 

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

52/11, 55/13, 35/15- аут.тумечење, 68/15 и 62/16-

одлука УС) и члана 32. став 1. тач. 10. Статута града 

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

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној  18.09.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИЋ“ ВРАЊЕ 

 

I 

 Разрешава се Слободан Ковачевић из Врања, 

дужности члана Школског одбора Основне школе 

„Радоје Домановић“ Врање, из реда представника 

родитеља, пре истека времена на које је именован, 

подношењем оставке.  

 

II 

 Решење је коначно. 

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 18.09.2017. 

године, број: 02-177/2017-10 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

 

535. 

На основу члана 54.и члана 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

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

52/11, 55/13, 35/15- аут.тумечење, 68/15 и 62/16-

одлука УС) и члана 32. став 1. тач. 10. Статута града 

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

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 18.09.2017.године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА 

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ВРАЊА 

 

I 

 Решење о именовању чланова школских 

одбора у основним школама на територији града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

13/14, 25/14, 6/15, 21/15, 20/16, 24/16, 35/16, 40/16, 

8/17 и 11/17), у члану 1, у одељку: Школски одбор 

Основне школе „ Радоје Домановић“ Врање, у тач. 

7.мења се и гласи: 

 „ 7. Татјана Станојковић, дипл.професор 

енглеског језика из Врања, ул. Ј.Ј.Лунге број 12/13,  

представник родитеља“. 

 

II 

 Мандат новименованог члана Школског 

одбора Основне школе „Радоје Домановић“ Врање 

траје до истека мандата чланова школских одбора у 

основним школама на територији града Врања, који 

су именовани Решењем Скупштине града Врања, 

број: 02-193/14-13 од 13.06.2014.године („Службени 

гласник града Врања“, број 13/14). 

 

III 

 Решење је коначно. 

 

IV 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 18.09.2017. 

године, број: 02-178/2017-10 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

 

536. 

 На основу члана 54.став 15. и члана 55. 

Закона о основама система образовања и васпитања 

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

52/11, 55/13, 35/15- аут.тумечење, 68/15 и 62/16-

одлука УС) и члана 32. став 1. тач. 10) Статута града 

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

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 18.09.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ 

У ВРАЊУ 
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I 

 Разрешава се Игор Алексић, дипл.биолог-

смер заштите животне средине, дужности члана 

Школског одбора Хемијско технолошке школе у 

Врању из реда запослених, пре истека времена на 

које је именован, подношењем оставке. 

 

II 

 Решење је коначно. 

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 

18.09.2017.године, број: 02-179/2017-10 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

 

537. 

На основу члана 54. и члана 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

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

52/11, 55/13, 35/15- аут.тумечење, 68/15 и 62/16-

одлука УС) и члана 32. став 1. тач. 10. Статута града 

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

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 18.09.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА 

У СРЕДЊИМ  ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ВРАЊА 

 

I 

 Решење о именовању чланова школских 

одбора у средњим  школама на територији града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

13/14, 25/14, 6/15, 21/15, 20/16, 24/16, 35/16, 38/16, 

40/16, 3/17 и 13/17), у члану 1, у одељку: „Школски 

одбор хемијско технилошке школе у Врању“, у тач. 

5, мења се и гласи: 

 „5. мр Сузана Перошевић, професор хемијске 

групе предмета, представник запослених“. 

 

II 

 Решење је коначно. 

 

III 

Мандат новименованих чланова школских 

одбора у школама из члана I и  II овог решења траје 

до истека мандата чланова школских одбора у 

средњим школама на територији града Врања, који 

су именовани Решењем Скупштине града Врања, 

број: 02-193/14-13 од 13.06.2014.године („Службени 

гласник града Врања“, број 13/14). 

 

 

IV 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 18.09.2017. 

године, број: 02-180/2017-10 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

                             Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 
 

Т Р Г О В И Ш Т Е 
538. 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољо-

привредном земљишту («Сл.гласник РС», број 

62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), 

Правилникa о условима и поступку давања у закуп 

и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини («Сл.гласник РС»,  бр.16/2017) и 

члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривред-

ног земљишта у државној својини («Сл.гласник 

пчињског округа» број28/08), председник општине  

Трговиште  је дана  13.09.2017. године, донео 

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДА-

ВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉО-

ПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

У ОПШТИНИ  ТРГОВИШТЕ 

и расписује  

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА 

ДАВАЊЕ У 

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИ-

ВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВО-

ЈИНИ У  ОПШТИНИ  ТРГОВИШТЕ 

 

I  

- Предмет јавног надметања - 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних 

понуда у другом кругу за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини у општини  ТРГОВИШТЕ 

у следећим катастарским општинама:      
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Број јавног 

надметања 

Површина 

(ха, ари, м²) 

Почетна цена 

(дин/ха) 

Депозит 

(дин) 20% 

Период 

закупа 

(год) 

Степен 

зашти-

те 
KO 

БАБИНА ПОЉАНА 1 9,0461 1110,76 2009,6 1   

БАБИНА ПОЉАНА 2 7,954 1270,96 2015,1 1   

БАБИНА ПОЉАНА 3 12,3218 817,7 2014 1   

БАБИНА ПОЉАНА 4 8,6622 1397,91 2420 1   

БАБИНА ПОЉАНА 5 4,7443 1044,49 992 1   

БАБИНА ПОЉАНА 6 19,3165 593 2291 1   

БАБИНА ПОЉАНА 7 14,7764 1125,05 3323 1   

БАБИНА ПОЉАНА 8 8,5877 994,25 1707 1   

БАБИНА ПОЉАНА 9 11,3273 1573,6 3563 1   

БАБИНА ПОЉАНА 10 4,0421 1603,26 1296,11 1   

БАБИНА ПОЉАНА 11 6,7962 1158,83 1575,13 1   

БАБИНА ПОЉАНА 12 11,9584 882,42 2110,47 1   

БАРБАЦЕ 13 8,4986 589,32 1001,68 1   

БАРБАЦЕ 14 14,3468 512,64 1470,94 1   

ВЛАДОВЦЕ 15 29,4873 545,22 3210 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 16 7,0126 807,77 1132,91 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 17 6,113 1320,07 1613,92 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 18 9,6539 1377,33 2659,32 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 19 14,6298 681,73 1994,71 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 20 24,3066 1111,22 5402 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 21 27,7314 959,68 5322,65 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 22 13,8377 1021,47 2826,96 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 23 20,041 950,46 3809,63 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 24 22,9295 921,79 4227,24 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 25 0,1204 2514,93 60,56 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 26 0,0099 556,88 1,1 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 27 0,0543 556,88 6,05 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 28 0,1254 1856,26 46,56 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 29 0,0927 2514,93 46,63 1   

ГОЛОЧЕВАЦ 30 0,119 2514,93 59,85 1   

ГОРНОВАЦ 31 7,773 725,35 1127,62 1   

ГОРНОВАЦ 32 15,4307 663,7 2048,27 1   

ГОРНОВАЦ 33 10,861 885,89 1924,33 1   

ГОРНОВАЦ 34 17,9109 850,75 3047,53 1   

ГОРЊА ТРНИЦА 35 7,3345 695,44 1020,14 1   

ГОРЊА ТРНИЦА 36 4,7746 759,08 724,86 1   

ГОРЊА ТРНИЦА 37 5,5659 962,41 1071,33 1   

ГОРЊА ТРНИЦА 38 7,6371 769,62 1175,53 1   

ГОРЊА ТРНИЦА 39 10,2094 765,7 1563,46 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 40 17,3493 572,01 1984,8 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 41 17,3577 547,5 1900,67 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 42 7,25 787,01 1141,16 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 43 6,1543 1165,37 1434,41 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 44 13,1865 608,47 1604,72 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 45 13,4944 625,59 1688,39 1   
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ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 46 27,6448 509,58 2817,44 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 47 12,6536 972,99 2462,36 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 48 11,6356 941,6 2191,22 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 49 24,2585 688,57 3340,74 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 50 6,2903 977,67 1229,68 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 51 15,6173 556,27 1737,49 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 52 17,3021 855,43 2960,15 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 53 0,008 754,48 1,21 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 54 0,0197 1856,26 7,31 1   

ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ 55 0,0081 610,77 6,99 1   

ДЕЈАНЦЕ 56 22,8117 617,61 2817,75 1   

ДОЊА ТРНИЦА 57 28,3869 909,01 5160,8 1   

ДОЊА ТРНИЦА 58 2,6641 992,6 528,88 1   

ДОЊА ТРНИЦА 59 17,3654 581,68 2020,22 1   

ДОЊА ТРНИЦА 60 14,1383 643,75 1820,3 1   

ДОЊА ТРНИЦА 61 9,4401 617,15 1165,19 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 62 2,8367 966,14 548,13 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 63 5,1542 730,39 752,92 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 64 10,6217 1119,45 2378,09 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 65 5,1843 944,83 979,65 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 66 14,6649 535,41 1570,34 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 67 3,4591 1148,56 794,59 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 68 6,3001 1022,13 1289,93 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 69 4,5501 1554,424 1414,56 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 70 8,3314 935,99 1559,62 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 71 14,2067 989,52 2811,56 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 72 8,2161 706,48 1160,9 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 73 3,8086 653,07 497,46 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 74 2,9995 713,18 427,84 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 75 12,7275 952,62 2424,89 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 76 3,449 830,42 572,82 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 77 0,0216 754,48 3,25 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 78 0,0172 610,77 2,1 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 79 0,1436 556,88 15,99 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 80 0,0637 1856,26 23,64 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 81 0,0736 1856,26 27,32 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 82 0,0106 754,48 1,6 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 83 0,1572 1856,26 58,36 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 84 0,0322 2514,93 16,2 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 85 0,0552 610,77 6,74 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 86 0,1268 1856,26 47,07 1   

ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 87 0,0444 1856,26 16,48 1   

ДУМБИЈА 88 4,2317 698,15 590,87 1   

ДУМБИЈА 89 17,9756 656,2 2359,11 1   

ДУМБИЈА 90 20,8843 720,17 3008,04 1   

ДУМБИЈА 91 0,0149 754,48 2,24 1   

ЂЕРЕКАРЦЕ 92 7,3765 572,14 844,07 1   

ЗЛАДОВЦЕ 93 1,7679 1349,04 476,99 1   

ЗЛАДОВЦЕ 94 5,818 1046,76 1218 1   
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ЗЛАДОВЦЕ 95 1,9169 1225,07 469,67 1   

ЗЛАДОВЦЕ 96 3,644 1014,03 739,02 1   

ЗЛАДОВЦЕ 97 4,937 751,67 742,19 1   

ЗЛАДОВЦЕ 98 2,5843 1872,85 968 1   

ЗЛАДОВЦЕ 99 10,8772 898,04 1953,62 1   

ЗЛАДОВЦЕ 100 8,3374 913,27 1522,82 1   

ЗЛАДОВЦЕ 101 40,6232 616,07 5005,39 1   

ЗЛАДОВЦЕ 102 8,8985 594,89 1058,73 1   

ЗЛАДОВЦЕ 103 1,4248 502,99 143,33 1   

КАЛОВО 104 12,3363 1349,54 3200 1   

КАЛОВО 105 10,2725 993,73 2041,61 1   

КАЛОВО 106 9,1417 1064,93 1947,05 1   

КАЛОВО 107 3,2293 815,8 526,89 1   

КАЛОВО 108 5,1302 730,19 749,21 1   

КАЛОВО 109 4,7164 1193,65 1125,94 1   

КАЛОВО 110 12,1246 1715,94 4161,03 1   

КАЛОВО 111 2,7619 657,98 363,45 1   

КАЛОВО 112 21,1742 508,59 2153,8 1   

КАЛОВО 113 6,5721 1112,82 1462,72 1   

КАЛОВО 114 17,1287 585,3 2005,09 1   

КАЛОВО 115 13,6782 1679,28 4593,91 1   

КАЛОВО 116 3,5408 1071,19 758,58 1   

КОЗЈИ ДОЛ 117 16,4829 515,63 1699,82 1   

КОЗЈИ ДОЛ 118 47,976 571,42 5482,86 1   

КОЗЈИ ДОЛ 119 5,1912 504,38 523,38 1   

КОЗЈИ ДОЛ 120 5,4898 622,84 683,85 1   

КОЗЈИ ДОЛ 121 16,3418 590,29 1929,27 1   

КОЗЈИ ДОЛ 122 15,6502 692,27 2166,83 1   

КОЗЈИ ДОЛ 123 6,8839 638,36 878,88 1   

КОЗЈИ ДОЛ 124 21,7338 1614,88 7019,49 1   

КОЗЈИ ДОЛ 125 8,3181 585,46 973,99 1   

КОЗЈИ ДОЛ 126 12,9081 620 1600,61 1   

КОЗЈИ ДОЛ 127 21,0347 589 2477,89 1  

КОЗЈИ ДОЛ 128 8,2365 959,2 1580,08 1  

КОЗЈИ ДОЛ 129 47,4501 502,99 4773,39 1   

КОЗЈИ ДОЛ 130 20,069 594,47 2382 1   

КОЗЈИ ДОЛ 131 4,8758 828,43 807,85 1   

КОЗЈИ ДОЛ 132 1,8416 371,25 136,74 1   

КОЗЈИ ДОЛ 133 1,1029 556,88 122,84 1   

КОЗЈИ ДОЛ 134 0,5959 371,25 44,25 1   

КОЗЈИ ДОЛ 135 1,8229 371,25 135,35 1   

КОЗЈИ ДОЛ 136 0,2377 610,77 29,04 1   

ЛЕСНИЦА 137 10,28 418,71 860,86 1   

ЛЕСНИЦА 138 47,64 862,26 8215,61 1   

ЛЕСНИЦА 139 15,6052 490,86 1532 1   

ЛЕСНИЦА 140 21,2054 507,13 2150,77 1   

ЛЕСНИЦА 141 4,5196 682,91 617,29 1   

ЛЕСНИЦА 142 8,8792 619 1099,24 1   

ЛЕСНИЦА 143 19,6137 497,79 1952,71 1   
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ЛЕСНИЦА 144 18,6732 644,61 2407,39 1   

ЛЕСНИЦА 145 10,4937 506,09 1062,15 1   

ЛЕСНИЦА 146 0,4255 862,26 73,38 1   

ЛЕСНИЦА 147 0,502 1856,26 186,37 1   

ЛЕСНИЦА 148 0,0206 916,15 3,77 1   

МАЛА РЕКА 149 33,7651 532,64 3596,91 1   

МАЛА РЕКА 150 12,3341 528,87 1304,63 1   

МАРГАНЦЕ 151 24,0735 632,78 3046,64 1   

МЕЗДРАЈА 152 22,5632 505,44 2280,89 1   

НОВИ ГЛОГ 153 6,6163 1130,7 1496,21 1   

НОВИ ГЛОГ 154 24,855 723,35 3595,77 1   

НОВИ ГЛОГ 155 5,9025 690,89 815,6 1   

НОВИ ГЛОГ 156 8,84 818,52 1447,14 1   

НОВИ ГЛОГ 157 24,9028 727,49 3623,33 1   

НОВИ ГЛОГ 158 32,9981 748,22 4937,95 1   

НОВО СЕЛО 159 11,5202 707,69 1630,55 1   

ПЕТРОВАЦ 160 11,9693 670,6 1605,6 1   

ПРОЛЕСЈЕ 161 9,1849 926,17 1701,36 1   

ПРОЛЕСЈЕ 162 5,568 737,83 821,64 1   

ПРОЛЕСЈЕ 163 1,9185 597,77 229,37 1   

ПРОЛЕСЈЕ 164 4,0743 1123,79 915,73 1   

ПРОЛЕСЈЕ 165 1,9836 793,65 314,86 1   

ПРОЛЕСЈЕ 166 3,3911 1078,88 731,72 1   

ПРОЛЕСЈЕ 167 4,5236 410,62 371,5 1   

ПРОЛЕСЈЕ 168 2,6346 771,05 406,5 1   

ПРОЛЕСЈЕ 169 8,7329 1422,03 2482 1   

ПРОЛЕСЈЕ 170 3,4635 1180,04 817,41 1   

ПРОЛЕСЈЕ 171 0,0067 502,99 0,67 1   

ПРОЛЕСЈЕ 172 0,0656 610,77 8,01 1   

РАДОВНИЦА 173 4,9745 995,38 990,31 1   

РАДОВНИЦА 174 4,8819 1293 1263 1   

РАДОВНИЦА 175 19,9739 616,37 2462,25 1   

РАДОВНИЦА 176 4,6236 760,6 703,35 1   

РАДОВНИЦА 177 4,2333 390,52 330,63 1   

РАДОВНИЦА 178 7,4888 1594,17 2387,69 1   

РАДОВНИЦА 179 18,6985 1326,05 4959,04 1   

РАДОВНИЦА 180 4,0073 885,17 709,43 1   

РАДОВНИЦА 181 13,9965 740,99 2074,26 1   

РАДОВНИЦА 182 3,1008 1169,23 725,11 1   

РАДОВНИЦА 183 7,0236 1532,95 2153,36 1   

РАДОВНИЦА 184 9,0897 1165,76 2119,28 1   

РАДОВНИЦА 185 9,205 1256,35 2312,94 1   

РАДОВНИЦА 186 11,1607 945,05 2109,48 1   

РАДОВНИЦА 187 2,7758 773,35 429,33 1   

РАДОВНИЦА 188 13,3885 630,23 1687,57 1   

РАДОВНИЦА 189 16,0453 676,08 2169,59 1   

РАДОВНИЦА 190 9,926 371,25 737,01 1   

РАДОВНИЦА 191 14,4801 472,47 1368,27 1   

РАДОВНИЦА 192 6,6675 1165,77 1554,56 1   
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РАДОВНИЦА 193 12,1393 870,51 2113,48 1   

РАДОВНИЦА 194 7,5789 1037,5 1572,62 1   

РАДОВНИЦА 195 98,243 610,77 12000,8 1   

РАДОВНИЦА 196 13,3705 708,44 1894,45 1   

РАДОВНИЦА 197 25,0562 696,24 3489,04 1   

РАДОВНИЦА 198 6,3783 1517,26 1935,51 1   

РАДОВНИЦА 199 13,8373 1202,3 3327,33 1   

РАДОВНИЦА 200 18,7935 1191,09 4476,96 1   

РАДОВНИЦА 201 0,0085 754,48 1,28 1   

РАДОВНИЦА 202 0,0082 610,77 1 1   

РАДОВНИЦА 203 7,5681 371,25 561,93 1   

РАДОВНИЦА 204 0,0125 862,26 2,16 1   

РАДОВНИЦА 205 0,3264 1856,26 121,18 1   

РАДОВНИЦА 206 0,2115 610,77 25,84 1   

РАДОВНИЦА 207 8,2226 371,25 610,53 1   

РАДОВНИЦА 208 0,2884 2514,93 145,06 1   

РАДОВНИЦА 209 0,0674 862,26 11,62 1   

РАДОВНИЦА 210 0,0072 556,88 0,8 1   

РАДОВНИЦА 211 0,2032 371,25 15,09 1   

РАДОВНИЦА 212 0,0187 371,25 1,39 1   

РАЈЧЕВЦЕ 213 10,3846 1103,58 2292,06 1   

СУРЛИЦА 214 6,8388 1140,38 1559,77 1   

СУРЛИЦА 215 2,2339 703,9 314,49 1   

СУРЛИЦА 216 7,4576 710,89 1060,3 1   

СУРЛИЦА 217 8,5025 567,16 964,45 1   

СУРЛИЦА 218 6,7695 1683,88 2279,8 1   

СУРЛИЦА 219 9,8382 767 1511,16 1   

СУРЛИЦА 220 12,5735 478,77 1203,97 1   

СУРЛИЦА 221 12,5339 1147,33 2876,1 1   

СУРЛИЦА 222 19,2769 1046,1 4011,94 1   

СУРЛИЦА 223 15,8392 594,32 1882,71 1   

СУРЛИЦА 224 14,6923 570,54 1676,5 1   

СУРЛИЦА 225 6,2122 863,62 1073 1   

СУРЛИЦА 226 12,8073 770,14 1972,68 1   

СУРЛИЦА 227 9,3947 776,42 1440,05 1   

СУРЛИЦА 228 15,6792 748,76 2347,99 1   

СУРЛИЦА 229 14,6232 678,41 1984,09 1   

СУРЛИЦА 230 14,9073 494,78 1475,18 1   

СУРЛИЦА 231 14,6887 589,61 1732,12 1   

СУРЛИЦА 232 15,6518 640,48 2004,94 1   

СУРЛИЦА 233 12,2534 726,82 1781,2 1   

ТРГОВИШТЕ 234 4,5443 558,69 507,77 1   

ТРГОВИШТЕ 235 12,4395 461,57 1148,35 1   

ТРГОВИШТЕ 236 20,1053 378,27 1521,03 1   

ТРГОВИШТЕ 237 7,68 1021,14 1568,47 1   

ТРГОВИШТЕ 238 4,8434 647 626,73 1   

ТРГОВИШТЕ 239 16,8562 562,16 1895,18 1   

ТРГОВИШТЕ 240 6,1135 661,58 808,92 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 241 3,3175 940,12 623,77 1   
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ЦРВЕНИ ГРАД 242 24,8288 778,98 3868,21 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 243 10,3569 779,92 1656,94 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 244 7,8063 762,86 1191,02 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 245 12,4495 873,8 2175,67 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 246 46,5781 872,98 8039,15 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 247 8,4062 662,78 1114,3 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 248 9,8235 813,67 1598,62 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 249 25,0144 477,72 2389,99 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 250 24,0241 403,72 1939,79 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 251 13,7836 1152 3174 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 252 6,2034 1477,43 1833,01 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 253 15,2251 800,7 2438,16 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 254 17,4258 853,6        2974,92 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 255 2,6337 920,25 484,73 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 256 23,1019 896,2 4147,35 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 257 6,0452 1235,17 1493,37 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 258 5,9819 556,88 666,24 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 259 0,2851 754,48 43,02 1   

ЦРВЕНИ ГРАД 260 0,0184 1856,26 6,83 1   

ЦРНА РЕКА 261 12,5751 1017,49 2559 1   

ЦРНА РЕКА 262 12,3929 521,11 1291,61 1   

ЦРНА РЕКА 263 24,2214 840,32 4070,73 1   

ЦРНА РЕКА 264 26,5937 1091,8 5807,01 1   

ЦРНА РЕКА 265 30,3871 588,11 3574,17 1   

ЦРНА РЕКА 266 54,9363 862,26 9473,87 1   

ЦРНА РЕКА 267 30,198 817,06 4934,69 1   

ЦРНА РЕКА 268 25,9455 916,3 4754,8 1   

ЦРНА РЕКА 269 62,683 762,41 9552,06 1   

ЦРНА РЕКА 270 16,2059 511,02 1656,62 1   

ЦРНА РЕКА 271 36,2623 832,82 6039,94 1   

ЦРНА РЕКА 272 7,8998 1250,15 1975,18 1   

ЦРНА РЕКА 273 14,4969 999,91 2899,12 1   

ЦРНА РЕКА 274 7,6119 1232,42 1876,21 1   

ЦРНА РЕКА 275 10,7871 960,12 2071,37 1   

ЦРНА РЕКА 276 15,7483 573,59 1806,61 1   

ЦРНА РЕКА 277 89,2199 862,26 15386,2 1   

ЦРНА РЕКА 278 26,723 520,13 2779,9 1   

ЦРНА РЕКА 279 20,9653 862,26 3615,51 1   

ЦРНА РЕКА 280 6,07 1167,86 1417,78 1   

ЦРНА РЕКА 281 9,7166 903,68 1756,14 1   

ЦРНА РЕКА 282 0,0216 556,88 2,41 1   

ЦРНА РЕКА 283 0,0187 502,99 1,88 1   

ЦРНА РЕКА 284 0,0138 754,48 2,08 1   

ЦРНОВЦЕ 285 15,0084 1106,13 3320,23 1   

ЦРНОВЦЕ 286 28,6372 769,82 4409,11 1   

ЦРНОВЦЕ 287 33,3058 862,26 5743,65 1   

ЦРНОВЦЕ 288 16,5093 1066,63 3521,87 1   

ЦРНОВЦЕ 289 20,5693 740,13 3044,79 1   

ЦРНОВЦЕ 290 15,0019 502,99 1509,16 1   
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2. Увид у документацију: графички преглед 

катастарских парцела по катастарским општинама и 

списак парцела по формираним јавним надметањи-

ма (комплексима), која су предмет издавања у закуп 

и на коришћење, може се извршити у згради 

Општине Трговиште у канцеларији бр  13 сваког 

радног дана од 10 до 12 часова.  

Контакт особа  Донка Смиљковић , тел.  452-107 

локал 118. 

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном 

стању.  

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које 

се даје у закуп и на коришћење може се извршити:  

 за КО  Ново Село,Петровац,Рајчевце,Шумата 

Трница,Барбаце,Мала Река,Владовце,Мездраја  дана 

25.09.2017. од  9 часоваза 

        за Ко Шапранце, Шајинце, Горновац, Думби-

ја,Широка Планина, Марганце, Црновце дана 

26.09.2017. од 9 часова 

за КО  Д. Стајевац,Г.Стајевац,Сурлица,Нови 

Глог,Горња трница,Голочевац дана 27.09.2017. од 9 

часова  

за КО Трговиште,Ђерекарце,Козји 

Дол,Лесница,Калово,Дејанце,Зладовце,ДоњаТрница

,  дана 28.09.2017. од 9 часова 

за КО Радовница,Бабина Пољана,Црна Ре-

ка,Црвени Град,Пролесје дана 29.09.2017.  од  9 ча-

сова  

5. Уколико након расписивања Огласа за јав-

но надметање за закуп и на коришћење пољопри-

вредног земљишта у државној својини дође до про-

мена површине из огласа по било ком законском 

основу, даљи поступак давања пољопривредног 

земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести 

само за тако утврђену површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу за-

купа и коришћења пољопривривредног земљишта у 

државној својини сноси лице које добије то зем-

љиште у закуп, односно на коришћење. 

ЦРНОВЦЕ 291 10,5893 1197,67 2536,51 1   

ЦРНОВЦЕ 292 0,9687 754,48 146,17 1   

ЦРНОВЦЕ 293 0,3568 1856,26 132,46 1   

ЦРНОВЦЕ 294 0,2061 1856,26 76,52 1   

ЦРНОВЦЕ 295 0,1441 1856,26 53,5 1   

ШАЈИНЦЕ 296 17,6071 411,51 1449,09 1   

ШАЈИНЦЕ 297 7,4825 614,02 918,88 1   

ШАЈИНЦЕ 298 11,7734 644,26 1517,02 1   

ШАЈИНЦЕ 299 11,4463 680,98 1558,93 1   

ШАЈИНЦЕ 300 13,3713 518,8 1387,41 1   

ШАЈИНЦЕ 301 27,4393 565,16 3101,52 1   

ШАПРАНЦЕ 302 29,2736 621,99 3641,57 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 303 10,0999 905,24 1828,57 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 304 16,4592 535,03 1761,56 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 305 13,9241 1245,12 3467,44 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 306 5,8097 949,36 1103,09 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 307 7,8053 378,65 591,1 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 308 8,5206 610,77 1040,83 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 309 11,379 913,95 2079,96 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 310 9,2327 706,2 1304,02 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 311 10,1874 661,54 1347,87 1   

ШИРОКА ПЛАНИНА 312 5,9819 836,96 1001,33 1   

ШУМАТА ТРНИЦА 313 22,2078 716 3180,16 1   

ШУМАТА ТРНИЦА 314 8,4971 610,77 1037,95 1   

ШУМАТА ТРНИЦА 315 37,9707 625,5 4750,15 1   

  УКУПНО 3696,1314 
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7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и 

на коришћење искључиво за пољопривредну произ-

водњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној сво-

јини груписано у јавна надметања означена * и ** у 

табели тачке 1. овог огласа није било издато најма-

ње последње три агроекономске године и није било 

предмет коришћења.  

9.  Земљиште из овог огласа не може се дава-

ти у подзакуп.                                            

II  

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1.  Право учешћа у јавном надметању за да-

вање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар пољо-

привредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, са пребивалиштем 

најмање три године у катастарској општини на 

којој се налази земљиште које је предмет закупа 

и које је  власник најмање 0,5 ха пољопривред-

ног земљишта; 

- физичко лице - уписано у Регистар пољопри-

вредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, са пребивалиштем 

најмање три године на територији јединице ло-

калне самоуправе која спроводи јавно надмета-

ње, а чија се парцела граничи са земљиштем у 

државној својини које је предмет закупа; 

- правно лице које је уписано у Регистар пољо-

привредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, које је власник 

пољопривредног земљишта најмање 10 ха у ка-

тастарској општини у којој се налази земљиште 

које је предмет закупа и има седиште на тери-

торији јединице локалне самоуправе којој при-

пада та катастарска општина. 

2. Право учешћа у јавном надметању за 

давање на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за бројеве јавних надметања 

означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има: 

- физичко и правно лице које је уписано у Реги-

стар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу-за пољопривредну производ-

њу;   

- физичко и правно лице које је уписано у Реги-

стар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу, уз обавезу да у року наведе-

ном у уговору о коришћењу прибаве одобрење 

за инвестиционе радове које даје Министарство 

и то у складу са чланом 67. Закона о пољопри-

вредном земљишту- за производњу енергије из 

обновљивих извора од биомасе и сточарства. 

3. Испуњеност услова за пријављивање на 

јавно надметање за закуп пољопривредног земљиш-

та у државној својини понуђач доказује фотокопи-

јама следећих докумената:  

- доказ о месту пребивалишта три године за фи-

зичка лица; 

- извод из привредног регистра (не старији од 

шест месеци до дана објављивања огласа) као 

доказ да има седиште на територији јединице 

локалне самоуправе којој припада катастарска 

општина у којој се налази земљиште које је 

предмет закупа за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољо-

привредних газдинстава за  три године; 

- извод из јавне евиденције о непокретности као 

доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопри-

вредног земљишта за физичка лица (не старији 

од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности и 

катастарски план као доказ о власништву по-

љопривредног земљишта које се граничи са 

земљиштем које је предмет закупа за физичка 

лица (не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности као 

доказ о власништву најмање 10 ха пољопри-

вредног земљишта правног лица у катастарској 

општини у којој се налази земљиште које је 

предмет закупа (не старији од шест месеци). 

          4. Испуњеност услова за пријављивање за ко-

ришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини за пољопривредну производњу за бројеве 

јавних надметања означених * у табели тачке 1. о-

вог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих 

докумената: 

- фотокопијом  личне карте или очитаном лич-

ном картом за личне карте са чипом за физичка 

лица, односно, фотокопијом извода из привред-

ног регистра (не старији од шест месеци до да-

на објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољо-

привредних газдинстава. 

          5. Испуњеност услова за пријављивање на 

јавно надметање за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини за производњу енер-

гије из обновљивих извора од биомасе и сточарства 

понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у 

табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама 

следећих докумената: 

-      потврда о активном статусу у Регистру пољо-

привредних газдинстава; 

-    за правна лица - извод из привредног регистра 

(не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) са податком да је лице регистровано за 

производњу енергије из обновљивих извора од би-

омасе и сточарства и енергетска дозвола односно 

сагласност надлежног органа, коју доставља најка-

сније у року од две године од дана закључења Уго-
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вора о коришћењу са Министарством пољопривре-

де, шумарства и водопривреде ;  

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енерги-

је кога снабдева сировином, а који има  енергетску 

дозволу односно сагласност надлежног органа; 

          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног 

надметања доставе  оригинале докумената из тачке 

3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спрово-

ђење поступка јавног надметања. Најповољнији 

понуђач је дужан да након закључења записника са 

јавног надметања, преда оригинале докумената из 

тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење 

поступка јавног надметања, која разматра докумен-

тацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

          7. Понуђач или његов овлашћени представник 

дужан је да присуствује јавном надметању, у 

супротном се сматра да је одустао од јавног надме-

тања.  

         8. Овлашћени представник понуђача дужан је 

да достави оверено пуномоћје од стране надлежног 

органа Комисији за спровођење поступка јавног 

надметања пре почетка јавног надметања. 

Овлашћени представник може заступати само јед-

ног понуђача на јавном надметању.  

         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом 

за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита 

у тачном динарском износу наведеном у табели тач-

ке 1. овог огласа, за свако јавно надметање поједи-

начно, на рачун Општинске управе Општине Трго-

виште број: 840-741522843-14 модел 97 са позивом 

на број 83-102 

        10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

уплаћени депозит ће се вратити  након јавног над-

метања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити 

урачунат у годишњу закупнину. У случају да 

најповољнији понуђач одустане од своје понуде 

депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни 

понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања удаљен са јавног надме-

тања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

11. Уколико понуђена цена прелази двостру-

ки износ почетне цене, потребно је да најповољнији 

понуђач, након отварања понуда, у току надметања, 

допуни депозит до 50% понуђене цене.  

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико 

буде благовремено достављена најмање  једна при-

јава. 

13. Право закупа и коришћења пољопривред-

ног земљишта у државној својини немају правна и 

физичка лица уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава која:  

1) су у пасивном статусу;  

2) нису испунила све обавезе из претходних 

или текућих уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у државној својини;  

3) су извршила ометање поседа пољопри-

вредног земљишта у државној својини;  

4) су нарушавала несметано одвијање било 

ког дела поступка јавног надметања приликом да-

вања пољопривредног земљишта у државној своји-

ни у закуп;  

5) су бесправно користила пољопривредно 

земљиште у државној својини;  

6) су дала закупљено пољопривредно зем-

љиште у државној својини у подзакуп. 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно над-

метање – 

1. формулар за пријављивање (попуњен у цело-

сти и потписан);  

2. доказ о уплати депозита; 

3. за закуп пољопривредног земљишта у држав-

ној својини документацију наведену у делу II 

тачка 3. овог огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за пољопривредну произ-

водњу документацију наведену у делу II тачка 

4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за производњу енергије из 

обновљивих извора од биомасе и сточарства 

документацију наведену у делу II тачка 5. о-

вог огласа; 

Формулар пријаве и адресиране коверте, од-

носно штампане налепнице са адресом општине, се 

могу преузети сваког радног дана на писарници 

општинеТрговиште. Потребно је да се понуђач бла-

говремено упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној ко-

верти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

• Адреса: ОпштинаТрговиште  улица и број: 

Краља Петра I Kарађорђевића  бр 4., Коми-

сији за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној сво-

јини 

• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ 

• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 

На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса пону-

ђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се 

наведена документација. 

 

IV 

 – Рок за подношење пријаве - 

Рок за подношење документације за пријав-

љивање је до 10 сати, дана 09.10.2017. године. Бла-
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говременим ће се сматрати све пријаве које стигну у 

писарницу Oпштинске управе општине  Трговиште 

до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

разматрати. 

 

V  

– Јавно надметање - 

Јавно надметање за давање у закуп  и на ко-

ришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа 

одржаће се у згради ОпштинеТрговиште  улица и 

број: Краља Петра I Kарађорђевића  бр 4., и то: 

1. К.О. Трговиште ,Ђерекарце, Козји Дол 

,Лесница,Дејанце,Калово,ДоњаТрница,Радовница,Б

абина Пољана,Црна Река,Црвени Град,Пролесје, 

Доњи Стајевац,Горњи Стајевац,Сурлица, Нови 

Глог,Горња Трница и Голочевац  дана 

10.10.2017.године са почетком у 12 часова. 

2. К.О.  Ново Село, Петровац, Рајчевце, Шумата 

Трница,Барбаце,Мала река,Владовце, Мездраја, 

Шапранце,Шајинце,Горновац,Думбија, Широка 

Планина, Марганце и Црновце дана  

10.10.2017.године са почетком у 12 часова. 

 

VI 

- Плаћање закупнине - 

 Закупнина ће бити прерачуната у eвре по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног 

надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије на дан уплате. 

VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења пла-

ћања -  

Најповољнији понуђач је у обавези да у року 

од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ 

о уплати закупнине у износу утврђеном правоснаж-

ном одлуком о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, умањеном за износ 

уплаћеног депозита, које ће доставити Министар-

ству пољопривреде, шумарства и водопривреде  

преко Oпштинске управе општине Трговиште. 

Уколико је период закупа дужи од једне го-

дине, закупнина се плаћа најкасније до 

30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз 

уплатницу за прву годину закупа потребно је доста-

вити и : 

 

• гаранцију пословне банке у висини го-

дишње закупнине пољопривредног зем-

љишта или 

• уговор о јемству између Министарства као 

повериоца и правног лица као јемца или  

• доказ о уплати депозита у висини једне 

годишње закупнине као средство обезбе-

ђења плаћања закупнине, а који ће се у 

случају редовног плаћања рачунати као 

плаћена закупнина за последњу годину за-

купа 

 

Ову одлуку објавити у службеном  листу „ 

Службени гласник града Врања »,  на огласној 

табли Општинске  управе општине Трговиште  и 

месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што  

ће се рок за подношење пријава рачунати од дана 

објављивања у дневном листу“Службени Гласник 

града Врања“  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  320-39/2017    

Дана:31.08 .2017.године      

    

        ПРЕДСЕДНИК, 

        Ненад Крстић,с.р. 
 
 

Општинско веће Општине Владичин Хан 

539. 

      На основу члана 56. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 

и 83/2014 – други закон), члана 95. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 21/2016), члана 68. Статута 

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

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

гласник Града Врања“ број 11/2013 и 5/2017), члана 

51. Пословника Општинског већа Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ 

број 40/2013), Општинско веће Општине Владичин 

Хан на седници одржаној дана 15.09.2017.године 

донело је 

 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

I 

Расписује се јавни конкурс за попуњавање 

положаја начелник Општинске управе Општине 

Владичин Хан, на пет година. 

 

II 
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Саставни део ове одлуке је Јавни конкурс за 

попуњавање положаја Начелника Општинске 

управе Општине Владичин Хан. 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења исту 

објавити у „Службеном Гласнику  

Града Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН, дана 15.09.2017.године, број:06-159/6/17-III 

  

        ПРЕДСЕДНИК, 

Ненад Крстић,с.р. 

 

540. 

На основу члана 95. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС", број 21/2016), 

Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС", број 95/2016), члана 68. 

Статута Општине Владичин Хан („Службени 

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

„Службени гласник Града Врања“ број 11/2013 и 

5/2017), члана 51. Пословника Општинског већа 

Општине Владичин Хан („Службени гласник Града 

Врања“ број 40/2013), Општинско веће Општине 

Владичин Хан на седници одржаној дана 

15.09.2017. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 I 

           Образује се Конкурсна комисија за избор 

начелника Општинске управе Општине Владичин 

Хан (у даљем тексту: Конкурсна комисија), у 

саставу: 

1.Маја Стојановић, дипл.правник 

2.Данијела Костић дипл. економиста 

3.Соња Младеновић, дипл. правник 

Чланови Комисије бирају већином гласова 

председника Конкурсне комисије. 

 

II 

           Конкурсна комисија одлуке доноси већином 

гласова, при чему глас председника конкурсне 

комисије има исту снагу као и члана конкурсне 

комисије. 

Конкурсна комисија води записник о свом 

раду, који потписује председник Конкурсне 

комисије. 

      Чланови Конкурсне комисије дужни су да 

чувају податке до којих су дошли током спровођења 

поступка. 

 

III 

            Конкурсна комисија спроводи изборни 

поступак за избор начелника Општинске управе 

Општине Владичин Хан. 

Задатак Комисије је да: 

• утврди мерила и критеријуме за избор начелника 

Општинске управе Општине Владичин Хан 

• утврди које ће се стручне оспособљености, 

знања и вештине проверавати у изборном 

поступку и начин њихове провере 

• по истеку рока за подношење пријава на јавни 

конкурс, прегледа све приспеле пријаве и 

поднете доказе и састави списак кандидата међу 

којима се спроводи изборни поступак, који 

потписују сви чланови комисије 

• да спроведе изборни поступак само међу оним 

кандидатима који испуњавају оглашене услове 

за избор начелника Општинске управе Општине 

Владичин Хан 

• по окончаном изборном поступку састави листу 

од највише три кандидата који су са најбољим 

резултатом испунили мерила прописана за избор 

и исту достави Општинском већу Општине 

Владичин Хан са записником о предузетим 

радњама у току изборног поступка који садржи 

све податке о резултатима које су кандидати 

постигли у изборном поступку 

• уколико Конкурсна комисија утврди да ниједан 

кандидат није испунио мерила прописана за 

избор, Општинском већу Општине Владичин 

Хан не може бити предложен кандидат за 

постављење начелника Општинске управе 

Општине Владичин Хан 

 

IV 

          Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Конкурсне комисије обављаће 

Општинска управа Општине Владичин Хан. 

V 

          Решење ступа на снагу даном доношења, исто 

објавити у „Службеном Гласнику  Града Врања". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН, дана 15.09.2017.године број:  06-159/5/17-III 

 

 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                      

Горан Младеновић,с.р. 

 

 

541. 



Уторак,19.септембар.2017.године.     "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"      Број -23-  Страна-1853 
 

 

 На основу Закона о буџетском систему Репу-

блике Србије („Службени гласникРепублике Срби-

је“ број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013,63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015-др. Закон, 103/2015 и 99/2016), члана 7. став 

1. тачка 2.и члана 16. став 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству („Службени гласник Републи-

кеСрбије“, број 125/2003 и 12/2006) члана 30. Одлу-

ке о Општинском већу ОпштинеВладичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08) 

и члана 51. Пословникао раду Општинског већа 

Општине Владичин Хан, („Службени гласник Града 

Врања“ број40/13), Општинско веће Општине Вла-

дичин Хан на седници одржаној дана 

15.09.2017.године, доноси: 

 

 

ПРАВИЛНИК О 

 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА 

О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУ-

НОВОДСТВЕНИМ 

ПОЛИТИКАМА 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о буџетском рачуноводству и 

рачуноводственим политикамаОпштине Владичин 

Хан („Службени гласник Града Врања“, број 

18/2012) члан 13. мења 

се и гласи: 

„Пословне књиге се воде у слободним листовима 

или у електронском облику, при чему је 

обавезно коришћење софтвера који обезбеђује: 

1. чување података о свим прокњиженим пословним 

променама, 

2. функционисање и примену система интерних ра-

чуноводствених контрола, 

3. немогућност брисања прокњижених пословних 

промена до истека рокова предвиђених 

у овом Правилнику и 

4. израду резервне база података (копије) у складу 

са прописима.“ 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука струпа на снагу осмог дана од 

дана објављивања и има се објавити уСлужбеном 

гласнику Града Врања. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН, дана 15.09.2017.године број: 06-159/1/17- III 

 

 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                      

Горан Младеновић,с.р. 

 

 

Б О С И Л Е Г Р А Д 
542. 

 На основу члана 64. став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 

62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015),Правилника 

о условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини(„Сл.гласник РС“,бр.16/2017) и члан 

1.Одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државнојсвојини 

(«Сл.гласник Града Врања» број  45 /13 ), 

председник општине Босилеград је дана         

05.09.2017.године , донео 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

У ОПШТИНИ  БОСИЛЕГРАД 

 

и расписује 

 

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА 

ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД 

 

 

I 

- Предмет јавног надметања – 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних 

понуда у другом  кругу за давање у закуп  и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини Босилеград у следећим 

катастарским општинама: 

 

 

КО 
Број јавног 

надметања 

Површина 

(ха, ари, м2) 

Почетна Депозит 
Период 

Степен 

цена (дин) 
закупа 

заштите 
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( дин / ха) 20% 
(год) 

  

Барје 1 0,134 2.640,75 70,00 1  

Барје 2 0,0522 2.640,75 30,00 1  

Белут 3 3,4226 2.137,75 1460,00 1  

Белут 4 1,0441 2.640,75 550,00 1  

Белут 5 0,0151 3.018,00 10,00 1  

Белут 6 0,2758 3.018,00 170,00 1  

Бистар 7 0,753 2.640,75 400,00 1  

Бистар 8 0,5744 2.640,75 300,00 1  

Бистар 9 0,3002 3.018,00 180,00 1  

Бистар 10 0,164 2.137,75 70,00 1  

Бистар 11 0.9593 3.395,25 650,00 1  

Бистар 12 0.0343 3.018,00 20,00 1  

Бистар 13 0.0647 2.716,20 40,00 1  

Бистар 14 0,1879 3.814,40 140,00 1  

Бистар 15 0,1445 3.814,40 110,00 1  

Бистар 16 0,0166 2.414,40 10,00 1  

Босилеград 2 17 0,0769 3.018,00 50,00 1  

Босилеград 2 18 0,019 3.814,40 15,00 1  

Босилеград 2 19 8,056 2.640,75 4.250,00 1  

Босилеград 2 20 0,0552 3.018,00 35,00 1  

Босилеград 2 21 0,133 3.395,25 90,00 1  

Босилеград 2 22 0,6183 2.137,75 265,00 1  

Босилеград 2 23 1,0838 3.395,25 735,00 1  

Босилеград 2 24 0,1377 2.137,75 60,00 1  

Бранковци 25 0,0469 3.018,00 30,00 1  

Бранковци 26 0,2828 2.640,75 150,00 1  

Бранковци 27 0,1986 3.018,00 120,00 1  

Бранковци 28 1,3432 2.137,75 575,00 1  

Бранковци 29 0,0202 2.414,40 10,00 1  

Бресница 30 0,6228 2.137,75 270,00 1  

Бресница 31 0,0495 2.716,20 30,00 1  

Буцаљево 32 0,3361 2.137,75 145,00 1  

Гложје 33 0,0255 2.137,75 55,00 1  

Гложје 34 0,1746 2.640,75 90,00 1  

Гложје 35 0,5891 3.395,25 400,00 1  

Гложје 36 0,0062 3.018,00 5,00 1  

Гложје 37 0,0044 2.640,75 5,00 1  

Гложје 38 0,003 2.414,40 5,00 1  

Голеш 39 0,3511 2.137,75 150,00 1  

Голеш 40 0,3325 2.137,75 150,00 1  

Голеш 41 0,0132 2.640,75 10,00 1  

Горња Лисина 42 0,5647 2.640,75 300,00 1  

Горња Лисина 43 0,0214 3.395,25 15,00 1  

Горња Лисина 44 0,032 2.716,20 20,00 1  

Горња Лисина 45 2,5188 2.137,75 1.075,00 1  

Горња Лисина 46 0,015 3.018,00 10,00 1  

Горња Лисина 47 0,0464 2.640,75 25,00 1  
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Горља Лисина 48 0,0319 3.395,25 20,00 1  

Горња Лисина 49 0,1215 3.018,00 75,00 1  

Горња Љубата 50 3,7217 2.137,75 1.590,00 1  

Горња Љубата 51 0,0521 3.018,00 30,00 1  

Горња Љубата 52 0,0089 3.395,25 10,00 1  

Горња Љубата 53 2,1656 2.640,75 1.150,00 1  

Горња Љубата 54 0,3091 3.018,00 190,00 1  

Горња Љубата 55 0,0056 2.137,75 5,00 1  

Горња Ржана 56 0,7251 2.137,75 310,00 1  

Горња Ржана 57 0,9473 2.640,75 500,00 1  

Горња Ржана 58 0,0686 2.640,75 40,00 1  

Горња Ржана 59 0,095 2.137,75 40,00 1  

Горње Тламино 60 0,2763 2.137,75 120,00 1  

Горње Тламино 61 0,0092 2.640,75 5,00 1  

Горње Тламино 62 0,0165 3.018,00 10,00 1  

Горње Тламино 63 0,0387 2.137,75 20,00 1  

Горње Тламино 64 0,1169 2.640,75 60,00 1  

Грујинци 65 2,2338 2.137,75 960,00 1  

Грујинци 66 0,1095 2.716,20 60,00 1  

Грујинци 67 0,2826 3.018,00 170,00 1  

Грујинци 68 0,6665 2.640,75 350,00 1  

Грујинци 69 0,0129 2.414,40 10,00 1  

Грујинци 70 0,1994 3.395,25 140,00 1  

Грујинци 71 0,2447 3.018,00 150,00 1  

Грујинци 72 0,0524 3.395,25 40,00 1  

Доганица 73 0,2566 2.137,75 110,00 1  

Доња Лисина 74 0.2122 2.137,75 90,00 1  

Доња Лисина 75 0,0163 2.640,75 10,00 1  

Доња Лисина 76 0,1237 2.640,75 70,00 1  

Доња Лисина 77 0,0482 2.414,40 25,00 1  

Доња Љубата 78 0,0232 3.395,25 15,00 1  

Доња Љубата 79 0,2026 2.640,75 110,00 1  

Доња Љубата 80 0,3028 2.137,75 130,00 1  

Доња Љубата 81 0,0078 2.414,40 5,00 1  

Доња Ржана 82 0,041 2.640,75 20,00 1  

Доња Ржана 83 0,098 3.018,00 60,00 1  

Доња Ржана 84 0,0219 2.414,40 10,00 1  

Доња Ржана 85 0,0403 2.640,75 20,00 1  

Доња Ржана 86 0,862 2.137,75 370,00 1  

Доња Ржана 87 0,0104 2.414,40 5,00 1  

Доње Тлмино 88 1,1413 3.395,25 775,00 1  

Доње Тламино 89 0,7484 3.018,00 450,00 1  

Доње Тламино 90 1,4908 3.018,00 900,00 1  

Доње тламино 91 6,8256 2.137,75 2.920,00 1  

Доње Тламино 92 0,1027 2.716,20 55,00 1  

Доње Тламино 93 0,0448 2.414,40 20,00 1  

Доње Тламино 94 0,24 2.640,75 130,00 1  

Дукат 95 0,4869 2.640,75 260,00 1  
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Дукат 96 0,2043 2.390,00 100,00 1  

Жеравино 97 0,2777 2137,75 120,00 1  

Жеравино 98 0,094 2.390,00 45,00 1  

Зли Дол 99 0,0487 3.018,00 30,00 1  

Зли Дол 100 0,4161 2.137,75 180,00 1  

Зли Дол 101 0,28 2.640,75 150,00 1  

Зли Дол 102 0,0095 2.414,40 5,00 1  

Извор 103 0,222 3.018,00 135,00 1  

Извор 104 1,3022 2.640,75 690,00 1  

Извор 105 0,0124 3.395,25 10,00 1  

Извор 106 13,1832 2.137,75 5.640,00 1  

Извир 107 0,1034 2.716,20 60,00 1  

Извор 108 0,0325 2.414,40 15,00 1  

Извор 109 0,1234 2.640,75 65,00 1  

Извор 110 0,6082 3.395,25 415,00 1  

Извор 111 0,2835 3.018,00 170,00 1  

Јарешник 112 2,2978 2.137,75 980,00 1  

Јарешник 113 0,0101 2.414,40 5,00 1  

Јарешник 114 0,2913 3.018,00 175,00 1  

Јарешник 115 0,3454 2.640,75 180,00 1  

Јарешник 116 0,14 2.640,75 75,00 1  

Караманица 117 0,0083 2.640,75 5,00 1  

Милевци 118 0,0078 3.018,00 5,00 1  

Милевци 119 0,2012 3.018,00 120,00 1  

Млекоминци 120 1,3493 3.395,25 920,00 1  

Млекоминци 121 0,0456 3.018,00 30,00 1  

Млекоминци 122 1,9955 2.137,75 850,00 1  

Млекомонци 123 0,7441 2.640,75 390,00 1  

Млекоминци 124 0,0187 3.051,54 10,00 1  

Млекоминци 125 0,0225 2.716,20 10,00 1  

Млекоминци 126 0,0686 3.018,00 40,00 1  

Млекоминци 127 0,1662 3.814,40 130.00 1  

Мусуљ 128 0,23 2.137,75 100.00 1  

Мусуљ  129 0,4657 2.640,75 245,00 1  

Мусуљ 130 0,0149 3.395,25 10,00 1  

Мусуљ 131 0,081 2.640,75 40,00 1  

Мусуљ 132 1,9359 2.137,75 830,00 1  

Назарица 133 0,727 2.137,75 310,00 1  

Назарица 134 0,5377 2.640,75 285,00 1  

Назарица 135 0,6767 2.137,75 290,00 1  

Паралово 136 0,0237 2.640,75 60,00 1  

Паралово 137 0,0414 2.640,75 20,00 1  

Паралово 138 1,9833 2.137,75 850,00 1  

Паралово 139 0,0223 3.018,00 15,00 1  

Радичевци 140 0,3333 2.640,75 175,00 1  

Радичевци 141 0,3356 2.137,75 140,00 1  

Радичевци 142 0,0634 3.395,25 45,00 1  

Рајчиловци 143 0,1307 2.640,75 70,00 1  
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Рајчиловци 144 0,0784 3.814,40 60,00 1  

Рајчиловци 145 0,0911 2.716,20 50,00 1  

Рајчиловци 146 0,0611 3.395,25 40,00 1  

Рајчиловци 147 0,1873 2.640,75 100,00 1  

Рајчиловци 148 0,1087 1.258,75 30,00 1  

Рајчиловци 149 0,0288 1.145,46 10,00 1  

Рајчиловци 150 0,1587 3.814,40 120,00 1  

Ресен 151 1,4218 2.137,75 610,00 1  

Ресен 152 0,0148 3.395,25 10,00 1  

Ресен 153 0,0063 2.716,20 5,00 1  

Ресен 154 0,1018 2.414,40 50,00 1  

Ресен 155 0,4521 3.018,00 270,00 1  

Ресен 156 0,3862 2.640,75 200,00 1  

Рибарци 157 0,209 3.018,00 130,00 1  

Рибарци 158 1,5136 2.137,75 650,00 1  

Рибарци 159 0,0208 3.018,00 10,00 1  

Рибарци 160 0,0691 3.395,25 50,00 1  

Рибарци 161 0,2051 2.640,75 110,00 1  

Рикачево 162 0,0941 3.018,00 60,00 1  

Рикачево 163 0,1943 2.640,75 100,00 1  

Црноштица 164 0,9761 2.640,75 515,00 1  

  УКУПНО 90,6763   

 

 

2. Увид у документацију: графички преглед 

катастарских парцела по катастарским општинама и 

списак парцела по формираним ј авним 

надметањима (комплексима), која су предмет 

издавања у закуп и на коришћење, може се 

извршити у згради Општине Босилеград, у 

канцеларији Општинског Већа сваког радног дана 

од 09 до 14 часова. 

Контакт особа Јованчов Милачко, тел 017/878-568.. 

3. Земљиште из овог огласа даје се у 

виђеном стању. 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које 

се даје у закуп и на коришћење може се 

извршити: 

 за КО Босилеград 2 дана 25.09.2017.годод 09,00 

часова 

за КО Милевци  дана 25.09.2017.год. од 10,00 часова 

за КО Извор    дана 25.09.2017.год       од 10,30 часов 

за КО Грујинци дана 25.09.2017.год. од 11,00 часова 

за КО Белут дана 25.09 .2017.год      од 11,30 часова 

за КО Рајчиловци дана25.09.2017.год.од 12,00 часо-
ва 
 

за КО Радичевци дана 25.09.2017.год од 13,00 часо-

ва 

за КО Ресен  дана 25.09.2017.год.    од 13,30 часова 

за КО Млекоминци    дана 26.09.2017.год     од 09,00 

часова 

за КО Буцаљево дана 26.09.2017.год. од 10,00 часо-

ва 

за КО Паралово дана 26.09.2017.год  од 10,30 часова 

за КО Бресница дана 26.09.2017.год. од 11,00 часова 

за КО Рибарци дана 26.09.2017.год  од 11,30 часова 

за КО Бранковци дана 26.09.2017.год. од 12,00 часо-

ва 

за КО Зли Дол  дана 26.09.2017.год   од 12,30 часова 

за КО Рикачево дана 26.09.2017.год. од 13,30 часова 

за КО Бистар   дана 27.09.2017.год    од 09,00 часова 

за КО Јарешник дана 27.09.2017.год. од 09,30 часова 

за КО Назарица дана 27.09.2017.год  од 10,00 часова 

за КО Доганица дана 27.09.2017.год. од 10,30 часова 

за КО Доње Тламино   дана 27.09.2017.год   од 11,30 

часова 

за КО Горње Тламино дана 27.09.2017.год.  од 12,00 

часова 

за КО Караманица     дана 27.09.2017.год    од 12,30 

часова 

за КО Голеш   дана 27.09.2017.год. од 13,00 часова 

за КО Жеравино дана 27.09.2017.год од 13,30 часова 

за КО Гложје  дана 28.09.2017.год.     од 09,00часова 

за Ко Доња Љубата  дана 28.09.2017.год. од 

10,00часова 

за КО Горња Љубата  дана 28.09.2017.год     од 09,30 

часова 

за КО Црноштица дана 28.09.2017.год. од 11,00 ча-

сова 

за КО Дукат дана 28.09.2017.год       од 11,30 часова 
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за КО Мусуљ    дана 28.09.2017.год.  од 12,30 часова 

за КО Барје  дана 28.09.2017.год        од 13,00 часова 

за КО Доња Лисина      дана 29.09.2017.год.       од 

09,00 часова 

за КО Горња Лисина   дана 29.09.2017.год    од 09,30 

часова 

за КО Доња Ржана     дана 29.09.2017.год.   од 10,30 

часова 

за КО Горња Ржана дана 29.09.2017.год. од11,00 

часова 

 

5. Уколико након расписивања Огласа за 

јавно надметање за закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини дође 

до промена површине из огласа по било ком 

законском основу, даљи поступак давања 

пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење 

ће се спровести само за тако утврђену површину 

земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу 

закупа и коришћења пољопривривредног земљишта 

у државној својини сноси лице које добије то 

земљиште у закуп, односно на коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и 

на коришћење искључиво за пољопривредну 

производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној 

својини груписано у јавна надметања означена * и 

** у табели тачке 1. овог огласа није било издато 

најмање последње три агроекономске године и није 

било предмет коришћења. 

9. Земљиште из овог огласа не може се 

давати у подзакуп. 

II 

- Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1. Право учешћа у јавном надметању за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини има: 

-правно и физичко лице које је уписано у 

Регистар пољопривредних газдинства и 

налази се у активном статусу најмање три 

године.  

2. Право учешћа у јавном надметању за 

давање на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за бројеве јавних надметања 

означених * и ** у табели тачке 1.овог огласа има: 

- физичко и правно лице које је уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава и налази 

се у активном статусу-за пољопривредну 

производњу; 

- физичко и правно лице кој е које је уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава и налази 

се у активном статусу, уз обавезу да у року 

наведеном у уговору о коришћењу прибаве 

одобрење за инвестиционе радове које даје 

Министарство и то у складу са чланом 67. 

Закона о пољопривредном земљишту- за 

производњу енергије из обновљивих извора 

од биомасе и сточарства. 

3. Испуњеност услова за пријављивање на 

јавно надметање за закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини понуђач доказује 

фотокопијама следећих докумената: 

-лична карта или очитана лична карта са 

чипом за физичка лица, 

-извод из привредног регистра (не старији од 

шест месеци до дана објављивања огласа) за 

правна лица, 

-потврда о активмжном статусу  у регистар 

пољопривредних газдинства у последње три 

године: 

4. Испуњеност услова за пријављивање за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини за пољопривредну производњу за бројеве 

јавних надметања означених * у табели тачке 1. 

овог огласа понуђач доказује фотокопијама 

следећих докумената: 

- фотокопијом личне карте или очитаном личном 

картом за личне карте са чипом за физичка 

лица, односно, фотокопијом извода из 

привредног регистра (не старији од шест 

месеци до дана објављивања огласа) за правна 

лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру 

пољопривредних газдинстава. 

5. Испуњеност услова за пријављивање на 

јавно надметање за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини за производњу 

енергије из обновљивих извора од биомасе и 

сточарства понуђач за бројеве јавних надметања 

означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује 

фотокопијама следећих докумената: 

   -потврда о активном статусу у Регистру  

пољопривредних газдинстава; 

- за правна лица - извод из привредног регистра 

(не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) са податком да је лице регистровано за 

производњу енергије из обновљивих извора од 

биомасе и сточарства и енергетска дозвола 

односно сагласност надлежног органа, коју 

доставља најкасније у року од две године од дана 

закључења Уговора о коришћењу са 

Министарством пољопривреде,шумарства и 

водопривреде; 

- за физичка лица Уговор са произвођачем 

енергије кога снабдева сировином, а који има 

енергетску дозволу односно сагласност надлежног 

органа; 

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног 

надметања доставе оригинале докумената из тачке 
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2. овог одељка на увид Комисији за спровођење 

поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач 

је дужан да након закључења записника са јавног 

надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. 

овог одељка Комисији за спровођење поступка 

јавног надметања, која разматра документацију и 

утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

7. Понуђач или његов овлашћени 

представник дужан је да присуствује јавном 

надметању, у супротном се сматра да је одустао од 

јавног надметања. 

8. Овлашћени представник понуђача дужан је 

да достави оверено пуномоћје од стране надлежног 

органа Комисији за спровођење поступка јавног 

надметања пре почетка јавног надметања. 

Овлашћени представник може заступати само 

једног понуђача на јавном надметању. 

9.Понуђачи су дужни да заједно са пријавом 

за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита 

у тачном динарском износу наведеном у табели 

тачке 1. овог огласа за свако јавно надметање 

појединачно, на рачун Општинске управе 

Босилеград остварена од давање у закуп 

пољопривреднод земљишта  број:840-741522-843-

14,позив на број:14-028. 

10.Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

уплаћени депозит ће се вратити након јавног 

надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће 

бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да 

најповољнији понуђач одустане од своје понуде 

депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни 

понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања удаљен са јавног 

надметања због нарушавања реда и дисциплине. 

        11.Уколико понуђена цена прелази двоструки 

износ почетне цене, потребно је да најповољнији 

понуђач, након отварања понуда, у току надметања, 

допуни депозит до 50% понуђене цене. 

        12.Јавно надметање ће се одржати уколико 

буде благовремено достављена најмање једна 

пријава. 

        13.Право закупа и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини немају правна и 

физичка лица уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава која: 

1) су у пасивном статусу; 

2) нису испунила све обавезе из претходних 

или текућих уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у државној својини; 

3) су извршила ометање поседа 

пољопривредног земљишта у државној 

својини; 

4) су нарушавала несметано одвијање било 

ког дела поступка јавног надметања приликом 

давања пољопривредног земљишта у државној 

својини у закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно 

земљиште у државној својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно 

земљиште у државној својини у подзакуп. 

 

III 

- Документација за пријављивање на јавно 

надметање - 

1. формулар за пријављивање (попуњен у 

целости и потписан); 

2. доказ о уплати депозита; 

3. за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини документацију наведену у 

делу II тачка 3. овог огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за пољопривредну 

производњу документацију наведену у делу 

II тачка 4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за производњу енергије из 

обновљивих извора од биомасе и сточарства 

документацију наведену у делу II тачка 5. 

овог огласа; 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно 

штампане налепнице са адресом општине, се могу 

преузети сваког радног дана на писарници општине 

Босилеград. 

Потребно је да се понуђач благовремено упозна са 

саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на 

којој мора да пише: 

На предњој страни: 

-Адреса: Општина Босилеград, улица и број: 

Георги Димитров бр 82., 

Комисији за спровођење поступка давања у 

закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини 

-Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ 

Број јавног надметања _______________ (навести 

и КО) 

На задњој страни: 

-име и презиме/назив и адреса понуђача 

Заједно са пријавом на оглас доставља се 

наведена документација. 

IV 

- Рок за подношење пријаве - 

Рок за подношење документације за пријављивање 

је до 12 сати, дана 29.09.2017 

.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве 

које стигну у писарницу Општинске  управе 

општине  Босилеград  до наведеног рока, без обзира 

на начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

разматрати. 
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V 

- Јавно надметање - 

 Јавно надметање за давање у закуп и на 

коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа 

одржаће се у згради Општине Босилегард, улица и 

број:Георги Димитров 82, и то: 

 За све КО  дана 02.10.2017.године са почетком у 

10 часова. 

 

VI 

-Плаћање закупнине- 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног 

надметања. 

Закупнина се плаћа унапред у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије на дан уплате. 

 

VII 

- Уплата закупнине и средства обезбеђења 

плаћања - 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року 

од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ 

о уплати закупнине у износу утврђеном 

правоснажном одлуком о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, 

умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће 

доставити Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине преко Општинске  управе општине 

Босилеград. 

Уколико је преиод закупа дужи од једне 

године, закупнина се плаћа најкасније до 

30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз 

уплатницу за прву годину закупа потребно је 

доставити и : 

• гаранцију пословне банке у висини 

годишње закупнине пољопривредног 

земљишта или 

• уговор о јемству између 

Министарства као повериоца и 

правног лица као јемца или 

• доказ о уплати депозита у висини 

једне годишње закупнине као 

средство обезбеђења плаћања 

закупнине, а који ће се у случају 

редовног плаћања рачунати као 

плаћена закупнина за последњу 

годину закупа 

Ову одлуку објавити у „Службеном 

гласнику Града Врања“  на огласној табли 

Општинске  управе Босилеград,локалној Радио 

станици, Месним канцеларијама, и на веб страни, с 

тим што ће се рок за подношење пријава рачунати 

од дана објављивања у  «Службеном гласнику Града 

Врања» 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:320-156/2016 

Дана: 05.09.2017.год. 

                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                      

Владимир Захаријев,с.р.                                                     

 

 

Неважећа документа: 

–Далибор Анђелковић с. Несврта неважећи чек бр. 

28225434 издат 19.05.2017.године, АИК Банка ад 

Београд 

–Бабић Марина из Зајечара, неважћи индекс бр. 

35/2010 Правни Факултет Косовска Митровица 
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