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В Л А Д И Ч И Н  Х А Н 
641. 

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

рању и изградњи (''Службени гласник Републике 

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

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

и 145/14), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

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

на 41. став 1. тачка 6. и 138. Статута општине Вла-

дичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник града Вра-

ња“, број 11/13, 5/17 и 14/17), Скупштина општине 

Владичин Хан на седници одржаној дана 

10.11.2017. године, донела је 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

РЕГИОНАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА 

ПРИПАДАЈУЋИМ СИСТЕМОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулаци-

је регионалног постројења за пречишћавање отпад-

них вода са припадајућим системом на територији 

општине Владичин Хан (у даљем тексту: План де-

таљне регулације).  

 

Члан 2. 

План се доноси за подручје територије 

општине Владичин Хан  и то: постројење за пре-

чишћавање отпадних вода на локацији Кржинце и 

трасе колектора на територији општине Владичин 

Хан (КО Кржинце, КО Владичин Хан, КО Преко-

долце, КО Житорађе, КО Полом, КО Декутинце, КО 

Грамађе, КО Врбово, КО Репинце, КО Сува Морава, 

КО Лепеница, КО Стубал, КО Прибој и КО Маза-

раћ. Подручје Плана детаљне регулације дато је на 

графичком приказу, који је прилог уз ову Одлуку и 

чини њен саставни део.  

Граница планског обухвата је дата оквирно и 

биће ближе утврђена у фази израде нацрта Плана. 

 

Члан 3.  

Просторни план општине Владичин Хан 

(Службени гласник града Врања“, број 22/10) 

представља плански основ и  план вишег реда чије 

смернице треба да буду уграђене у План детаљне 

регулације.  

Подлоге које ће бити коришћене за израду 

Плана су геореференциране катастарске подлоге и 

катастарско-топографски план који ће бити 

обезбеђен у току израде Плана. 

 

Члан 4. 

  Основни принципи просторног развоја су:  

примена савремених принципа у планирању, 

уређењу и заштити простора, заштита јавног 

интереса,  заштита и унапређење животне средине.  

 

Члан 5. 

Основни циљ израде Плана детаљне 

регулације је дефинисање положаја регионалног 

постројења за пречишћавање отпадних вода са при-

падајућим системом и трасе колектора на територи-

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 28 
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Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 

Рок за рекламацију 10 дана 
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ји општине Владичин Хан и стварање планског и 

правног основа за решавање имовинских односа и 

издавање дозвола неопходних за изградњу објекта. 

  

Члан 6. 

Концепт намене простора обухвата основну 

намену – земљиште за површине и објекте јавне 

намене. Структуру коришћења земљишта у оквиру 

површина и објекaта јавне намене чине објекти и 

површине комуналне инфраструктуре.  

 

Члан 7. 

Обрађивач планског документа одредиће се 

посебним уговором, сходно законским прописима. 

Рок за израду Плана детаљне регулације ре-

гулисаће се посебним Уговором између инвеститора  

и  носиоца израде Плана. 

 

Члан 8. 

Средства за израду Плана детаљне регулаци-

је обезбеђује општина Владичин Хан. 

 

Члан 9. 

Рани јавни увид и јавни увид ће се обавити у 

просторијама општине Владичин Хан, након 

оглашавања у дневном и локалном средству јавног 

информисања, у трајању у складу са законом.  

 

Члан 10. 

 Донета је Одлука о неприступању изради 

стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину у складу са Законом о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник 

Републике Србије“, број 135/04 и 88/10), на основу 

предходно прибављеног Мишљења Одељења за 

урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађе-

винске послове Општинске управе Општине Влади-

чин Хан. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику града Вра-

ња“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 

10.11.2017. године број: 06-188/2/17-IV/04 

 

                                                                               

ПРЕДСЕДНЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 
                                                           

Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације регионалног постројења за пречишћавање 

отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан јесте: 

- Графички приказ позиције постројења за пречишћавање отпадних вода и предложена траса система 

припадајућег система на територији општине Владичин Хан: 
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642. 

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

рању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 

72/09 и 81/09-исправка 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14), 

члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоу-

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

др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 41. став 1. 

тачка 6. и 138. Статута општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник града Врања“, број 11/13, 

5/17 и 14/17), Скупштина општине Владичин Хан на 

седници одржаној дана 10.11.2017. године, донела је 
 

 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-

ГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, ВЛАДИ-

ЧИН ХАН (КО ЛЕПЕНИЦА, КО СУВА МОРА-

ВА И КО ГРАМАЂЕ)  
 

Члан 1. 

 Усваја се измена и допуна Плана детаљне 

регулације индустријска зона, Владичин Хан (КО 

Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе) (у даљем 

тексту:План), који је у прилогу ове одлуке и чини 

њен саставни део. Саставни део одлуке је и 

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана. 

 

Члан 2. 

 Планом детаљне регулације одређује се 

дугорочна пројекција развоја и просторног решења 

подручја у обухвату Плана детаљне регулације, као 

и правила регулације, уређења и грађења. 

 

Члан 3. 

План детаљне регулације се састоји из 

текстуалног и графичког дела. 

Текстуални део плана чине: Полазне основе, 

Плански део (правила уређења и правила грађења), 

Спровођење плана , Аналитичко-документациона 

основа плана и Прелазне и завршне одредбе. 

Графички део плана садржи карте: 

1.Обухват измене и допуне плана детаљне 

регулације индустријска зона Владичин Хан Р 1: 

2500  

2.Планирана претежна намена поврршинаР1: 2500 

3.  Регулација и нивелационо решење саобраћаја 

Р 1: 2500 

4. План објеката и мреже инфраструктуре са 

нивелационим решењем Р 1: 2500                                                                                                               

    5.План препарцелације са елементима за 

обележавање површина јавне намене        Р 1: 2500 

Члан 4. 

 План детаљне регулације као урбанистички 

план остварује се урбанистичким пројектима и 

другим општим и посебним актима у складу са 

Законом. 

 

Члан 5. 

 План детаљне регулације са аналитичко-

документационом основом чува се трајно у 

општини Владичин Хан. 

 

Члан 6. 

 План детаљне регулације мора бити доступан 

на увид јавности (правним и физичким лицима) у 

току важења плана у седишту доносиоца и путем 

интернет стране органа надлежног за доношење 

планског документа. 

 

Члан 7. 

 Текстуални део измене и допуне плана 

детаљне регулације индустријска зона Владичин 

Хан објавити у „Службеном гласнику града Врања“. 

 

Члан 8. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 

10.11.2017. године број: 06-188/3/17-IV/04 

                                                                               

ПРЕДСЕДНЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

643. 

 

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 

ВЛАДИЧИН ХАН (КО ЛЕПЕНИЦА, КО СУ-

ВА МОРАВА И КО ГРАМАЂЕ) 

 

 

1.      ОПШТИ  ДЕО 

 

1.1.Повод и контекст израде Плана и уводне 

напомене  

Изменама и допунама Плана детаљне регу-

лације индустријска зона Владичин Хан (КО Лепе-

ница, КО Сува Морава и КО Грамађе) приступа се 

на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана 

детаљне регулације индустријска зона Владичин 

Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грама-

ђе), („Службени гласник града Врања“, број 19/14) и 

Одлуке о измени одлуке о изменама и допунама 

Плана детаљне регулације индустријска зона Вла-

дичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО 
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Грамађе)  („Службени гласник града Врања“, број 

43/16), у даљем тексту: Измена и допуна Плана. 

Иницијативу за израду Измене и допуне 

Плана детаљне регулације је покренула Општина 

Владичин Хан. 

 

1.2. Циљеви израде Плана 

Планом генералне регулације, у складу с 

одредбама Закона о планирању и изградњи, одређе-

на је дугорочна пројекција развоја и просторног 

уређења насеља, границе подручја обухваћене 

планом, намене површина, правци и коридори за 

саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну 

и другу инфраструктуру. 

Основни циљ израде Измена и допуна Плана 

је преиспитивање намена земљишта, статуса зем-

љишта, планиране регулације, саобраћајног и ниве-

лационог решења, а у циљу утврђивања јавног 

интереса за експропријацију и административни 

пренос земљишта у оквиру зоне санитарне заштите 

и издавање грађевинске дозволе. 

   

Поред наведеног циља, кроз планска решења 

је потребно реализовати и следеће опште циље-

ве: 

▪ стварање услова за изградњу објеката, у складу 

са стварним просторним могућностима 

третираног подручја, 

▪ обезбеђење саобраћајне доступности радним 

садржајима, уз могућност фазне изградње,  

▪ адекватно инфраструктурно опремање 

предметног простора, уз могућност фазне    

изградње олакшавање и убрзавање процеса 

реализације планираних садржаја, 

▪ минималне интервенције у простору у смислу 

деградације предметног подручја. 

Непосредан циљ израде овог Плана је 

стварање правног и планског основа за издавање 

локацијских услова са дефинисањем урбанистичких 

услова за изградњу објеката производних погона и 

индустријске зоне са потребном саобраћајном и 

комуналном инфраструктуром. 

 

1.3.Правни и плански основ 

Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације представљају одредбе: 

- Закон о планирању и изградњи (''Службени 

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

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 

98/13, 132/14 и 145/14); 

-Правилник о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 64/15); 

-Одлука Скупштине општине Владичин Хан о 

изради измена и допуна Плана детаљне 

регулације индустријска зона Владичин Хан (КО 

Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе), 

(„Службени гласник Града Врања“, број 19/14); 

-Одлука Скупштине општине Владичин Хан о 

измени одлуке о изменама и допунама Плана 

детаљне регулације индустријска зона Владичин 

Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО 

Грамађе), („Службени гласник Града Врања“, број 

43/16); 

-Одлука о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину Измена и 

допуна плана детаљне регулације индустријска 

зона Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува 

Морава и КО Грамађе), („Службени гласник Града 

Врања“, број 19/14); 

-Материјал за рани јавни увид.  

 

Плански основ за израду Плана: 

1. Просторни план Републике Србије („Слу-

жбени гласник Републике Србије“, број 13/96 

и 25/05); 

2. Просторни план подручја инфраструк-

турних коридора Ниш – граница Републи-

ке Македоније ( "Службени гласник РС", 

број 77/02); 

3. Просторни план Општине Владичин Хан 

(“Службени гласник Града Врања“, број 

22/10“); 

• План детаљне регулације далековода 110 

kV број 1219 ХЕ Врла 3-ТС Врање, 

корекција увођења у ТС 110/35 кV 

"Владичин Хан" (“Службени гласник Града 

Врања“) 

• План детаљне регулације индустријска 

зона Владичин Хан („Службени гласник 

Града Врања“, број 25/10). 

 

1.4. Извод из материјала за рани јавни увид Измена 

и допуна плана детаљне регулације индустријска 

зона Владичин Хан. 

Материјал за рани јавни увид и Извештај о 

обављеном раном јавном увиду је разматрала 

Комисија за планове Скупштине Општине 

Владичин Хан (у даљем тексту: Комисија) на 

седници одржаној 05.03.2017. године. Донет је 

закључак Комисије о усвајању Извештаја о 

обављеном раном јавном увиду поводом израде 

Измена и допуна Плана детаљне регулације индус-

тријске зоне Владичин Хан, број 35-6/2017-04. 

 

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КО-

РИШЋЕЊА ПРОСТОРА  
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 Локација обухваћена овом Изменом и допу-

ном плана налази се јужно од општинског центра, у 

обухвату КО Сува Морава, КО Лепеница и КО 

Грамађе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

Претежну намену предметне територије чини 

постојећа индустријска зона која обухвата следеће 

изграђене производне и инфраструктурне објекте: 

▪ предузеће “БЕТОЊЕРКА”,  

▪ грађевинско предузеће “БАНКОВИЋ”, 

▪ фабрика за производњу деловa за аутомобиле 

“TEKLAS AUTOMOTIVE”,  

▪ фабрика за производњу ужади за далеководе 

“SMELTING”, 

▪ фабрика омотног папира и амбалаже (ФОПА) 

"Владичин Хан",  

▪ фабрика за прераду воћа и поврћа "NECTAR" 

ДОО , 

▪ комплекс ТС 35/10 KV “Владичин Хан” и 

▪ комплекс ЈКП “Водовод” са зоном резервног 

водоизворишта. 

 У оквиру индустријске зоне велики део 

земљишта користе фабрика омотног  папира и 

амбалаже (ФОПА) "Владичин Хан" и фабрика за 

производња деловa за аутомобиле “TEKLAS AU-

TOMOTIVE”. Према расположивим подацима 

ФОПА "Владичин Хан" у оквиру ове зоне 

располаже са око 23,5 hа, а “TEKLAS AUTOMO-

TIVE” са око 8,5 hа. 

 На подручју између постојеће индустријске 

зоне и корита реке Јужне Мораве односно постоје-

ћег обалног насипа налази се појас пољопривредног 

земљишта у ширини од 300m, површине око 12ha. 

Појас пољопривредног земљишта у ширини од 

200m, површине око 10ha налази се и на северном 

делу предметног плана, између корита реке Јужне 

Мораве и железничке пруге Београд –Ниш- граница 

БЈР Македоније. 

 На територији плана налази се и постојеће 

резервно извориште водоснабдевања Владичиног 

Хана у летњем периоду у време ремонта Власин-

ских хидроелектрана у месецу септембру. Резервно 

извориште водоснабдевања лоцирано је узводно од 

постојеће индустријске зоне на левој обали Јужне 

Мораве. Подручје које заузима представља велику 

неизграђену површину под ливадама и  мешовитом 

шумом са травом и местимично жбуњем. 

На простору који је обухваћен Програмом 1960. 

године изграђен је деснообални насип у дужини од  

1800m од km 175+470 до km 177+270, висине 3,0m и 

ширине 2,5m. 

 Од површина за инфраструктуру у обухваће-

ном простору постоји комунални објекти ТС 35/10 

kV ”Владичин Хан”, ТС 35/10 kV ”Слога” (сабир-

ница 35 kV) и ТС 35/10 kV ”ФОПА”, као и ТС 10/0.4 

kV ”Слога”, ТС 10/0.4 kV ”Јужна Морава”, ТС 

10/0.4 kV ”Делишес 1”, ТС 10/0.4 kV ”Делишес 2”  и 

ТС 10/0.4 kV ” Водовод”. 

 

Постојећа саобраћајна мрежа 

 

Улична мрежа и ЈГС 

 Главни носиоци повезивања предметног 

подручја са ближом и широм околином остају 

друмски и железнички саобраћај. Са планираним 

аутопутем Е-75, деоница Владичин Хан – 

Бујановац, остварује се веза преко петље „Грамађе“, 

дефинисане Просторним планом подручја 

инфраструктурног коридора Ниш – граница 

Републике Македоније, што је и потврђено 

Просторним планом Општине Владичин Хан. 

Оквирна стационажа петље је у km: 904+380.  

 Подручје индустријске зоне Владичин Хан се 

налази јужно од општинског центра, у обухвату КО 

Сува Морава, КО Лепеница и КО Грамађе. Западну 

страну предметног подручја тангира државни пут II 

Б реда број 441. У функционалном смислу он 

припада примарној путној мрежи Општине, као 

саобраћајница другог реда. Остале саобраћајнице 

припадају приступним и сервисним 

саобраћајницама, пре свега намењених потребама  

погона у индустријској зони. На основу решења из 

Просторног плана Општине Владичин Хан (у изра-

ди), улична мрежа задржава постојеће 

функционалне рангове.  

Предметно подручје је посредно опслужено 

линијама јавног градског превоза, преко државни 

пут II Б реда број 441, којим се пружају аутобуске 

линије локалног карактера.  

Железнички саобраћај 
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 Западном страном предметног подручја 

пролази магистрална једноколосечна 

електрифицирана железничка пруга Београд– Ниш – 

граница БЈР Македоније, намењена јавном 

путничком и теретном железничком саобраћају.  

За потребе фабрике омотног папира и амбалаже 

(ФОПА) „Владичин Хан“ и фабрике за прераду воћа 

и поврћа "NECTAR" ДОО изведени су индустријски 

колосеци који су у функционалној вези са 

железничком станицом Сува Морава. 

Постоје два путно пружна прелаза у km: 335+404 и 

km: 335+818 споменуте пруге, који су изведени у 

нивоу и, као такви, представљају потенцијалну 

претњу безбедном одвијању саобраћаја.  

 

Стационарни саобраћај 

 У обухвату Плана не постоје уређене јавне 

површине уз саобраћајнице намењене паркирању, 

док се паркирање индивидуалних возила и камиона 

обавља на површинама у оквиру производних 

комплекса  у индустријској зони. 

 

ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ 

ДЕЛОВА ПРИРОДЕ 

 

 На простору обухвата Плана нема 

заштићених подручја, ни осталих просторних 

целина од значаја за очување биодиверзитета. 

С обзиром да је речно корито Јужне Мораве основ-

на природна вредност планског подручја, заштита 

ове предеоне целине спроводиће се у сагласности са 

планским решењима и мерама прописаним овим 

Планом, превасходно у области инфраструктурних 

решења, након чије ће се реализације унапредити 

квалитет водених екосистема подручја (изградња 

недостајућих насипа, забрањена градња 50 м од о-

бале реке, изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода, итд.) 

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 

 

 На простору у предложеном обухвату Плана 

нема евидентираних нити предложених за заштиту 

културних добара. 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

Циљеви уређења и изградње и основни програмски 

елементи су: 

1. Преиспитивање намена површина земљишта; 

2. Преиспитивање статуса земљишта; 

3.Преиспитивање регулације саобраћајног и ниве-

лационог решења; 

4.Преиспитивање капацитета свих 

инфраструктурних прукључака предметног 

подручја, за предвиђене измене намене и типологију 

изградње; 

5.Дефинисање начина уређења и утврђивање 

правила изградње објеката. 

  

 Израда и спровођење урбанистичког плана, 

чијој изради се приступа, представља чин  

одговорног и доброг управљања, трасирање 

остваривог  развоја локалне заједнице.  

 Планом детаљне регулације утврдиће се и 

осмишљавање будућности развоја привреде и ло-

калне заједнице која посвећује пажњу изградњи, 

подстицању и вођењу одрживог и стабилног 

економског развоја уз максимално уважавање жи-

вотне средине и њене заштите. 

 Посебне услове за израду плана су достави-

ли: ЈКП „Комрад“ Врање, ЈП „Водовод“ Врање, 

„Телеком Србија“ АД Београд, ЕПС дистрибуција 

Врање, МУП-Одељење за ванредне ситуације Вра-

ње, ЈП „Електромрежа Србије“ и Завод за заштиту 

природе Србије.  

 

1.5.Граница плана и обухват грађевинског подручја 

 

Грађевинско подручје обухваћено планом 

налази се у катастарским општинама Лепеница, Су-

ва Морава и Грамађе унутар описане границе. 

Изменом и допуном плана неће се мењати 

граница планског подручја.  

Територија обухваћена Изменом и допуном плана 

припада катастарским општинама КО Лепеница, КО 

Сува  Морава и КО Грамађе. Границу Измене и до-

пуне плана чине: 

 

▪ постојећа регулација Лепеничке реке код ушћа у 

реку Јужну Мораву, односно границе к.п. 1225, 

1226 и 1263 КО Лепеница, на југу, 

▪ постојећа граница парцела железничког зем-

љишта од km 35,0+818, уз магистралну једноко-

лосечну железничку пругу Београд – граница 

Македоније укључујући нову регулацију два де-

нивалисана укрштаја односно саобраћајнице за 

повезивање са локалним путем Р 214 Владичин 

Хан – Врање, на западу, 

▪ постојећа граница к.п. 551, 550, 548 и 549 КО 

Сува Морава, на северу, 

▪ нова регулација речног корита реке Јужне Мо-

раве од km 174+750.00 узводно до km 

177+750.00 односно до ушћа Лепеничке реке 

(“Главни пројекат регулације Јужне Мораве и 

нерегулисаних притока на делу од железничког 

тунела у Владичином Хану до ушћа Лепеничке 

реке”, обрађивач М.П. Велика Морава, Београд, 

новембар 1998. године), на истоку. 
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У Одлуци о изради Измена и допуна плана, 

члан 4. напоменуто је да границе планског 

подручја остају непромењене. Површина 

планског подручја износи око 145,6 ha.  

Обухват Измене и допуне плана дат је у 

графичком прилогу број 1: Обухват Измене и 

допуне плана детаљне регулације индустријска 

зона Владичин Хан.           

 

2.  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 

Измена и допуна Плана се израђује у делу 

намене земљишта, статуса земљишта, планиране 

регулације, саобраћајног и нивелационог решења, а 

у циљу утврђивања јавног интереса за експроприја-

цију и административни пренос земљишта у оквиру 

зоне санитарне заштите и издавање грађевинске 

дозволе. 

Измена се односи на: 

 

▪ промену намене у оквиру зоне резервног 

водоизворишта из намене производни 

погони и индустријске зоне у намену 

заштитно зеленило,  

▪ измена планиране саобрaћајнице Нова 4 и 

дела планиране саобраћајнице Нова 2, док 

остале саобраћајнице нису третиране;  

▪ измена зоне заштите далековода, 

▪ проширење капацитета инфраструктурног 

система - ревидираће се планирана мрежа и 

дефинисаће се нови инфраструктурни 

капацитети. 

   

 Текстуални део Плана детаљне регулације 

индустријска зона Владичин Хан мења се у 

следећим тачкама: 

 

2.1. У целини 2.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРО-

СТОРА  поглавље 2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА И 

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА, став три се 

мења и гласи:  

У обухвату Плана планиране су површине и 

објекти јавне намене: 

▪ саобраћајне површине 

▪ паркинг простор 

▪ зелене површине  

▪ заштитно зеленило 

▪ комуналне површине и објекти. 

 

2.2. У тачки 2.1.1. Површине и објекти јавне 

намене, став 2 се мења и гласи: 

У обухвату Плана утврђене су површине и 

објекти јавне намене: 

▪ саобраћајне површине у регулацији постоје-

ћих и планираних саобраћајница, 

▪ паркинг простор, 

▪ зелене површине у регулацији корита реке 

Јужне Мораве са зоном технолошких веш-

тачких језера (ознака Б), 

▪ заштитно зеленило у зони резервног водоиз-

воришта,  

▪ комуналне површине и објекти: парцеле за 

црпну станицу (ознака 1), трафостаницу 

110kV (ознака 2) и погон за пречишћавање 

отпадних вода (ознака 3). 

 

2.3. У тачки 2.1.2. Подела простора  на посебне 

целине и зоне став 2 се мења и гласи: 

Намене које се могу јавити у оквиру при-

вредних локација поред наведених делатно-

сти су и погони и базе грађевинских предузе-

ћа, складишта робе, грађевинског материјала, 

складишта течних и чврстих горива, робни 

терминали и робно-транспортни центри, ве-

лики комплекси трговине, посебне врсте 

тржних и услужних центара и сл., са нагла-

шеним обимним саобраћајем, великом посе-

том, знатнијим оптерећењем и сл., техноло-

шки паркови, научно-истраживачки ком-

плекси, слободне зоне, простор за рекреацију 

запослених у оквиру појединачних произ-

водних погона (изградња мини-спортских те-

рена кроз вишенаменско уређење зелених 

површина, изградња отворених-затворених 

базена и сл.),  у оквиру пословних просторија 

предвидети простор за дневни боравак деце 

запослених (могућност послодаваца да у 

оквиру пословања или као самосталан обје-

кат изграде вртић за потребе запослених, од-

носно целодневни боравак деце запослених 

лица, уз обавезно поштовање законских про-

писа који регулишу наведену област) и др. 

 

2.4. Тачка 2.1.2. Подела простора  на посебне 

целине и зоне пасус ЗОНА 1– производни погони и 

индустријске зоне мењају се максимални степен 

заузетости и максимални индекс изграђености и 

гласе: 

- максимални степен заузетости парцеле до 60% 

- максимални индекс изграђености 1,5. 

 

 

2.5. Тачка 2.1.3. Биланс урбанистичких 

показатеља мења се и гласи: 

 
 

Табела 2. Планиране површине за друге намене 
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изграђености 

парцеле  

(max) 

индекс 

заузетости 

парцеле (max) 

 

спратн. 

(max) 

ПЛАН 

1 1   47 945     max. 71 917   200 1,5 60% П+2 

2 1 166 200   max. 249 300 780 1,5 60% П+2 

3 1 454 360 max. 681 540 2500 1,5 60% П+2 

4 1 202 655 max. 303 982 950 1,5 60% П+2 

5 2   60 580 max. 60 580 250 1,0 60% П+2 

6 2       22 440 max. 22 440 100 1,0 60% П+2 

7 2 24 845   max. 24 845 120 1,0 60% П+2 

УКУПНО  979 025 max.1 414 604 4900    

 

Табела 3. Укупни биланс површина земљишта у границама Плана 

 

НАМЕНА 

Постојеће 

(ha) 

Планирано 

(ha) 

Планирана 

заступљеност 

(%) 

Површине у регулацији саобраћајница 0,5 

(приступни пут) 

0,8 (некатегориса-

ни путеви) 

10,4 7,1 

Заштитно зеленило 0,7 48,6 33,4 

Паркинг простор / 1,8 1,3 

Комуналне површине и објекти 0,9 3,7 2,5 

УКУПНО – ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 2,9 64,5 44,3 

ЗОНА 1 - Производни погони и индустријске зоне / 65,3 44,8 

ЗОНА 2 - Производни погони и индустријске зоне / 15,8 10,9 

УКУПНО – ПОВРШИНЕ ЗА ДРУГЕ НАМЕНЕ 46,6 81,1 55,7 

НЕИЗГРАЂЕНО И НЕУРЕЂЕНО ЗЕМЉИШ-

ТЕ 

96,1 / 0 

УКУПНО 145,6 145,6 100 

 

2.6. У поглављу 2.2. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 

ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, 

државни пут II реда бр. 214 мења се и гласи:  

државни пут II Б реда број 441. 

 

2.7. У поглављу 2.2.1.1 Услови за изградњу 

саобраћајних површина и објеката, Услови за сао-

браћајнице, става 2 се мења и гласи: 

Новопланирана саобраћајница (Нова 2) се 

планира за обострани саобраћај, са коловозним тра-

кама ширине 3,0 m. Имајући у виду обим пешачког 

саобраћаја у индустријској зони, предвиђају се о-

бострани тротоари ширине 1,5-2,0m. Потребно је 

резервисати појасеве заштитног зеленила са обе 

стране саобраћајнице минималне ширине 2,0 m, у 

складу са графичким прилогом број 3. РЕГУЛАЦИ-

ЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА. 

У циљу опслуживања зона у индустријском ком-

плексу планиране су сервисне саобраћајнице са по 

једном саобраћајном траком по смеру ширине 3,0 m 

и обостраним тротоарима ширине по 1,5 m.  
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2.8. У поглављу 2.2.1.1 Услови за изградњу 

саобраћајних површина и објеката, Услови за пар-

кирање, после става 1 додаје се: 

Планом је дефинисан јавни паркинг простор за пар-

кирање теретних и путничких возила:  

–ПП=1,8ha. 

 

2.9. Тачка 2.2.3. Електроенергетска мрежа и 

објекти, ставови 7. и 8. мењају се и гласе: 

 У овиру блокова 1,2,3 и 4, утврђен је простор 

заштитне зоне далековода у коме важе посебни 

услови за намену и изградњу објеката (заштитна 

зона далековода приказана је на свим графичким 

листовима). 

 У случају градње испод и у близини далеко-

вода, потребна је сагласност „Електромрежа Срби-

је“А.Д., при чему важе следећи услови: 

-Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор 

планираних објекта треба да обезбеди, у коме је дат 

тачан износ далековода и објеката чија је изградња 

планирана, уз задовољење горе поменутих прописа 

и закона и исти може израдити пројектна организа-

ција која је овлашћена за те послове.  

-Приликом израде Елабората прорачуне сигурно-

сних висина и удаљеност урадити за температуру 

проводника од +80°C, за случај да постоје надземни 

делови, у складу са техничким упуством ТУ-ДВ-04. 

Претходно наведени услови важе приликом 

израде: 

- Елабората о могућностима градње планираних 

објеката у заштитном појасу далековода. Заш-

титни појас далековода износи 25m са обе стра-

не далековода напонског нивоа 110KV од крај-

њег фазног проводника. 

У случају да се планира постављање стубова 

јавне расвете у заштитном појасу далековода, 

потребно је исте уважити при изради елабората. 

- Елабората утицаја далековода на потенцијално 

планиране објекте од електропроводног матери-

јала. Овај утицај на цевоводе, у зависности од 

насељености подручја, потребно је анализирати 

на максималној удаљености до 1000m од осе 

далековода. 

- Елабората утицаја далековода на телекомуни-

кационе водове (Овај елаборат није потребно 

разматрати у случају да се користе оптички 

каблови). Овај утицај, у зависности од специ-

фиче отпорности тла и насељености подручја, 

потребно је анализирати на максималној уда-

љености до 3000m од осе далековода у случају 

градње телекомуникационих водова. 

 

2.10. У тачки 3.1.1.3. Заштитно зеленило, после 

става 1. додаје се став 2 који гласи: 

У зони уже санитарне заштите око резервног 

водоизворишта утврђена је површина јавне намене 

– заштитно зеленило од min 100m, у складу са гра-

фичким прилогом број 2. Планирана претежна на-

мена површина. 

 

2.11. У тачки 3.1.1.4. Комуналне површине и 

објекти став 4 се брише. 

 

2.12. Тачка 2.2.8. Преглед услова ЈКП и осталих 

надлежних институција,  Табела 5. Списак 

прибављених услова допуњује се тачком 13.  

 

13 ЈП Електромрежа 

Србије 

 130-00-OPP-

21/2017-

002 

25.05.2017. 

 

2.13. У целини 2.3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И 

ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА, 

став 2.3.1. Економска анализа, Табела 6. Предмер 

радова на уређивању јавног грађевинског земљишта 

мења се:  

 

Табела 6. Предмер радова на уређивању јавног грађевинског земљишта * 

Радови на уређењу 

јавног грађевинског 

земљишта 

Врста радова Јед. 

ме-

ре 

Рекон-

струкција 

Нова 

изградња 

Укупна 

количина 

Цена у динари-

ма 

новембар  

2009. године 

1) Припремање земљишта 

Експропријација 

земљишта 

саобраћајне површине ар 162,0 371,0 533,0 14.934.660,00 

паркинг простор ар / 180,0 180,0 5.043.600,00 

црпна станица ар 52,9 / 52,9 1.482.258,00 

ТС 110/10,4kV ар 41,2 / 41,2 1.154.424,00 

Погон за пречишћава-

ње 

ар / 270,9 270,9 7.590.618,00 
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2) Опремање земљишта 

Саобраћајна мрежа Саобраћајнице са ко-

ловозом, тротоарима и 

зеленим појасом, пар-

кинг простор 

m2 16.200,00 55.100,00 

 

 

71.300,00 

 

133.188.400,00 

Електроенергетска 

мрежа * 

Водови  

10 kV и 1 kV 

mI / 2.500 2.675 16.050.000,00 

Трафо станице 

10/0,4kV 

ком / 15 15 67.248.000,00 

Телекомуникациона 

мрежа 

Канализација mI / 2.674 2.674 29.414.000,00 

Хидротехничка мре-

жа 

Водоводна мрежа  

 150mm 

mI / 3.675 3.675 44.100.000,00 

Канализациона мрежа  

 200mm 

mI / 4.415 4.415 79.470.000,00 

УКУПНО 349.673.240,00 

 

2.14. У тачки 2.3.2.  Процена улагања из јавног 

сектора, државни пут II реда бр. 214 мења се и гласи  

државни пут II Б реда број 441. 

 

2.15. Тачка 2.3.2.2. Основне карактеристике 

планског подручја битна за економску анализу мења 

се и гласи: 

 Подручје обухваћено Планом детаљне регу-

лације “Индустријска зона“ заузима простор од 

145,6 ха. Досадашњи развој овог подручја заснован 

је претежно на производним погонима и индустриј-

ским наменама, а у малом делу и на становању. 

Планским решењима се предвиђа могућност даље 

локације производних погона и индустријских ка-

пацитета,  као и саобраћајно и комунално опремање 

грађевинског земљишта кроз реконструкцију посто-

јеће и изградњу нове мреже и објеката.   

 На планираним површинама намењеним да-

љем развоју овог простора се процењује да је могу-

ће изградити око 669.789м2 нове бруто развијене 

површине, и то путем: 

изградње нових објеката – око 251.449 м2 бруто 

реконструкције и доградње на постојећим објектима 

– око 418.340 м2 бруто. 

 Новоизграђене површине су, највећим делом 

у функцији производње (производни погони) и 

индустрије, са могућношћу изградње комерцијал-

них садржаја у функцији основне намене.  

 Поред производних и индустријских садржа-

ја, на простору ПДР-е су планирани и објекти јавне 

намене (комуналне површине и објекти).  

 

2.16. У тачки 2.3.2.5 Оријентациона процена 

средстава из јавног сектора, 403.650м2 бруто разви-

јене површине мења се у 253.974 м2 бруто развијене 

површине 

 

2.17. У тачки 2.1.1.1.  Процена улагања из јавног 

сектора, државни пут II реда бр. 214 мења се и гласи  

државни пут II Б реда број 441. 

 

2.18. У целини 2.4. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ, у тачки 2.4.1.1. Услови и мере заштите 

ваздуха, Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, 

бр. 36/09) мења се и гласи  Закон о заштити ваздуха 

(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/2013); Правилник 

о граничним вредностима, методама мерења имиси-

је, критеријумима за успостављање мерних места и 

евиденцији података („Сл. гласник РС“, бр. 54/92) 

мења се у Правилник о граничним вредностима, 

методама мерења имисије, критеријумима за успо-

стављање мерних места и евиденцији података („Сл. 

гласник РС“, бр. 54/92, 30/99 и 19/2006). 

 

2.19. У тачки 2.4.1.5. Услови за одлагање и 

третман отпада, Правилник о начину поступања са 

отпацима који имају својство опасних материја 

(“Сл. гласник РС“, бр. 12/95) мења се у Правилник 

о начину поступања са отпацима који имају 

својство опасних материја (“Сл. гласник РС“, бр. 

12/95 и 56/2010, престале су да важе одредбе 

чланова 2.,3. и 11.). 
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2.20. У тачки 2.4.1.6. Услови и мере заштите од 

техничко-технолошких удеса и хаваријских 

загађења: Закон о превозу опасних материја („Сл. 

гласник РС“, бр. 68/2002) мења се у Закон о превозу 

опасних материја („ Сл. лист СФРЈ“, бр. 27/90 и 

45/90, „ Сл. лист СРЈ“, бр. 24/94, 28/96 – др. закон и 

68/2002 и „ Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 – др. 

закон);  Закон о процени утицаја на животну – „Сл. 

гласник РС“, бр. 135/04 мења се у Закон о процени 

утицаја на животну средину – „Сл. гласник РС“, 

бр. 135/04 и 36/2009). 

   

2.21. У тачки 2.4.3. Услови за уређење и заштиту 

културних добара: Закон о културним добрима 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 71/94) мења се и гласи Закон 

о културним добрима („Сл. Гласник РС“, бр. 71/94, 

52/11-др. закони и 99/11-др. закон).  

 

2.22. У тачки 2.4.4. Услови заштите од 

елементарних и других већих непогода и 

обезбеђење простора за потребе одбране земље- 

Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса: 

Правилник о техничким нормативима за изградњу 

објеката високоградње у сеизмичким подручјима 

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81) мења се и гласи 

Правилник о техничким нормативима за изградњу 

објеката високоградње у сеизмичким подручјима 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 

21/88 и 52/90). 

 

2.23. У тачки 2.4.4.2. Урбанистичке мере за зашти-

ту од пожара: Закон о заштити од пожара („Сл. гла-

сник СРС“ бр 37/88 и 48/94) мења се у Закон о заш-

тити од пожара („Сл. гласник РС“ бр 111/09 и 

20/15). 

 

2.24. У тачки 2.4.5. Стратешка процена утицаја на 

животну средину: Закон о стратешкој процени ути-

цаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', 

бр.135/04), мења се и гласи Закон о стратешкој про-

цени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', 

бр.135/04 и 88/10). 

2.25. У целини 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, поглав-

ље 3.1. Општа правила грађења за све зоне, 3.1.2. 

Правила грађења на површинама намењеним 

привредним делатностима, мења се Табела 7. 

Нормативи за прорачун потребног броја паркинг 

места и гласи: 

Табела 7. Нормативи за прорачун потребног 

броја паркинг места 

намена норматив 

Привредне делатности – 

производња 

1ПМ на 200 м2  БРГП 

Привредне делатности – 

магацини и складишта 

1 ПМ на 100 m2 БРГП 

Привредне делатности – 

управни објекти и 

продајни простори 

1 ПМ на 60 m2 БРГП 

Комерцијалне делатности 1 ПМ на 50 m2 БРГП 

 

2.26. У целини 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, поглав-

ље 3.2. Правила грађења у ЗОНИ 1-производни по-

гони и индустријске зоне, 3.2.1. Правила парцелаци-

је, мења се став два и гласи: 

Дозвољава се изградња на парцели која има: 

▪ мин. површина грађевинске парцеле 4000 m2 и 

▪ мин. ширина фронта грађевинске парцеле 50 m. 

 

2.27. У целини 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, поглав-

ље 3.2. Правила грађења у ЗОНИ 1-производни по-

гони и индустријске зоне, 3.2.2. Намена и начин 

коришћења земљишта, мења се став два и гласи: 

 Намене које се могу јавити у оквиру при-

вредних локација поред наведених делатности су и 

погони и базе грађевинских предузећа, складишта 

робе, грађевинског материјала, складишта течних и 

чврстих горива, робни терминали и робно-

транспортни центри, велики комплекси трговине, 

посебне врсте тржних и услужних центара и сл., са 

наглашеним обимним саобраћајем, великом посе-

том, знатнијим оптерећењем и сл., технолошки пар-

кови, научно-истраживачки комплекси, слободне 

зоне, простор за рекреацију запослених у оквиру 

појединачних производних погона (изградња мини-

спортских терена кроз вишенаменско уређење зеле-

них површина, изградња отворених-затворених ба-

зена и сл.), у оквиру пословних просторија предви-

дети простор за дневни боравак деце запослених 

(могућност послодаваца да у оквиру пословања или 

као самосталан објекат изграде вртић за потребе 

запослених, односно целодневни боравак деце запо-

слених лица, уз обавезно поштовање законских 

прописа који регулишу наведену област) и др. 

 

2.28. У целини 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, поглав-

ље 3.2. Правила грађења у ЗОНИ 1-производни по-

гони и индустријске зоне, 3.2.4. Урбанистички па-

раметри на нивоу парцеле, мењају се: 

▪ Степен заузетости на парцели је максимално 

60%; 

▪ Индекс изграђености на парцели 1,5. 

 

2.29. У целини 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, поглав-

ље 3.3. Правила грађења у ЗОНИ 2-производни по-

гони, 3.3.2. Намена и начин коришћења земљишта, 

мења се став два и гласи: 
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 Намене које се могу јавити у оквиру при-

вредних локација поред наведених делатности су и 

погони и базе грађевинских предузећа, складишта 

робе, грађевинског материјала, складишта течних и 

чврстих горива, робни терминали и робно-

транспортни центри, велики комплекси трговине, 

посебне врсте тржних и услужних центара и сл., са 

наглашеним обимним саобраћајем, великом посе-

том, знатнијим оптерећењем и сл., технолошки пар-

кови, научно-истраживачки комплекси, слободне 

зоне, простор за рекреацију запослених у оквиру 

појединачних производних погона (изградња мини-

спортских терена кроз вишенаменско уређење зеле-

них површина, изградња отворених-затворених ба-

зена и сл.), у оквиру пословних просторија предви-

дети простор за дневни боравак деце запослених 

(могућност послодаваца да у оквиру пословања или 

као самосталан објекат изграде вртић за потребе 

запослених, односно целодневни боравак деце запо-

слених лица, уз обавезно поштовање законских 

прописа који регулишу наведену област) и др. 

 

2.30. У целини 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, после 

поглавља 3.4. додаје се поглавље: 

 

 3.5. Правила грађења за паркинг просторе 

 

 Паркинге за путничка возила пројектовати у 

складу са SRPS U.S4.234:2005, од савремених 

коловозних конструкција, при чему је обавезно 

водити рачуна о потребном броју паркинг места за 

возила особа са посебним потребама (најмање 5% 

од укупног броја, али не мање од једног паркинг 

места), њиховим димензијама (минималне ширине 

3,70m и минималне дужине 4,80m) и положају, у 

складу са Правилник о техничким стандардима, 

пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени 

гласник РС", бр. 22/2015). 

Паркинге за тешка теретна возила и теретна возила 

пројектовати под углом од 45 и 90 степени. Ширине 

паркинг места од 5m, дужине 11m за средње лако 

теретно возило и тешко теретно возило, дужине 

15,50m за тешка теретна возила са полуприколицом 

и за тешко теретно возило са приколицом за парки-

рање под углом од 90 степени. Ширине паркинг 

места од 5m, дужине 15m за средње лако теретно 

возило и тешко теретно возило, дужине 19,50m за 

тешка теретна возила са полуприколицом и за 

тешко теретно возило са приколицом за паркирање 

под углом од 45 степени. Саобраћајнице које 

опслужују ове паркинге пројектовати са ширином 

коловоза од 7,0m и превидети их за једносмерно 

кретање. 

 Паркинге пројектовати од савремених коловоз-

них конструкција. 

За озелењавање паркинг простора користити 

лишћарско дрвеће које има уску и пуну крошњу, 

висине 4,0–5,0m (Crataegus monogyna stricta, Acer 

platanoides Columnare, Acer platanoides erectum, Bet-

ula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и 

слично). 

Пре упуштања у канализацију, обавезан је претход-

ни третман потенцијално зауљених атмосферских 

вода са свих манипулативних и осталих површина 

преко сепаратора – таложника масти и уља, до 

захтеваног нивоа. 

 

2.31. Целина 4.0. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПЛАНА мења се и гласи: 

 

Измена и допуна плана детаљне регулације 

представља правни и плански основ за: 

–издавање Локацијских услова из Плана за изград-

њу, замену, доградњу и реконструкцију објеката и 

за уређење површина јавне намене као и свих 

површина у границама Плана,  

–формирање парцела јавне намене и израду 

урбанистичких пројеката, пројекта  парцелације и 

препарцелације за остало грађевинско земљиште, а 

према правилима из овог плана и у складу са 

Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14); 

 Према правилима и условима из овог Плана 

директно се могу спроводити јавне површине, гра-

ђевинске парцеле у осталом грађевинском земљиш-

ту које су идентичне са катастарским парцелама и 

задовољавају правила парцелације предметног Пла-

на. 

 У зони заштите далековода (делови блокова 

1,2,3 и 4) потребно је прибавити сагласност на-

длежног ЈКП на инвестиционо-техничку докумен-

тацију, пре издавања Одобрења за изградњу. 

 За све комплексе на којима се планира 

изградња производних погона и индустријских зона 

и њима компатибилних намена или интервенција на 

постојећим објектима у оквиру ових намена, неоп-

ходно је пре прибављања Одобрења за изградњу 

поднети захтев за одлучивање о потреби процене 

утицаја на животну средину надлежном органу. 

 За све локације станица за снабдевање гори-

вом пре издавања Грађевинске дозволе неопходна је 

сарадња са надлежним органом који издаје сагла-

ност на локацију у складу са противпожарним усло-

вима. 

 До реализације планираниране инфраструк-

турне мреже могућа је примена техничких решења, 

уз обавезно прибављање одговарајућих услова и 
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сагласности надлежних институција и јавних кому-

налних предузећа, пре издавања извода из Плана. 

 Као стечена обавеза овим Планом се 

преузима План детаљне регулације далековода 110 

kV број 1219 Врла 3 – Врање, корекција увођења у 

ТС 110/35 kV „Владичин Хан“ уз корекцију заш-

титног појаса далековода у складу са Законом о е-

нергетици и Условима АД „Електромрежа Србије“ 

Београд. 

 Oстали параметри дати Планом детаљне ре-

гулације индустријска зона Владичин Хан остају да 

важе осим у деловима који су дати Изменом и до-

пуном плана детаљне регулације индустријска зона 

Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и 

КО Грамађе). 

 

3.  ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 

 

Измене и допуне плана приказане су у графичком 

делу : 

Графички приказ планираног стања 

 

1.ОБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕ-

ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 

ВЛАДИЧИН ХАН......................................... 1 : 2 500 

2.ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА 

ПОВРШИНА .................................................. 1 : 2 500 

3.   РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ 

САОБРАЋАЈА................................................1:  2 500 

4.ПЛАН ОБЈЕКАТА И МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУ-

РЕ СА НИВЕЛАЦИОНИМ 

РЕШЕЊЕМ........................................................1: 2 500 

5.  ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА 

ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ПОВРШИНА ЈАВНЕ НА-

МЕНЕ...........................................................1: 2 500 

 

4.  АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА 

ОСНОВА ПЛАНА  

 

Саставни део плана представља и засебан при-

лог Аналитичко-документациона основа плана, у 

коме се по доношењу плана прилажу: одлуке и 

мишљења прибављени током израде плана; услови, 

сагласности и мишљења надлежних предузећа и 

институција. 

                         

5.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Измене и допуне плана су урађене у шест 

примерака оригинала у аналогном облику, који су 

оверени и потписани од стране председника Скуп-

штине општине Владичин Хан и пет примерака у 

дигиталном облику, од којих: 

▪ један примерак у аналогном и дигиталном 

облику се доставља архиви Скупштине општине; 

▪ два примерка у аналогном и два у дигиталном 

облику органу општинске управе надлежном за 

његово спровођење;  

▪ два примерка у аналогном и један у дигиталном 

се достављају архиви ЈП "Завод за урбанизам" 

Врање; 

▪  један примерак у аналогном и један у 

дигиталном се достављају инвеститору; 

▪  један дигитални запис Измене и допуне плана 

доставља се за потребе регистра при Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Измене и допуне плана ступају на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

града Врања". 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

644. 

На основу члана 42. 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 41. 

Статута Општине Владичин Хан („Службени 

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

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

14/17),  Скупштина Општине Владичин Хан,, на 

седници одржаној 10.11.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О УЛАГАЊУ У КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗА-

ЦИЈУ „ВОДОВОД“ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  врши се улагање у капитал 

Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију 

„Водовод“ Владичин Хан у износу од 7.549.580,11 

динара 

Члан 2. 

 Упис улога из члана 1.ове Одлуке врши се по 

основу Споразума бр.401-190/2015-01 од 26.02.2015 

године између ХЕ“ЂЕРДАП“ д.о.о Кладово и 

Општине Владичин Хан  . 

 Споразумом из става 1.овог члана Општина 

Владичин Хан  је преузела  обавезу измирења дуга 

на основу пресуде Трговинског суда у Лесковцу 

П.бр.441/04 од 20.12.2006.године којом су тужени 

ЈПК „Водовод“  Владичин Хан и Општина Влади-

чин Хан  солидарно обавезни  према тужиоцу 

ХЕ“ЂЕРДАП“ д.о.о Кладово. 
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Члан 3. 

По ступању на снагу ове Одлуке извршиће се 

увећање учешћа Општине Владичин Хан  у капита-

лу Јавног предузећа за водоснабдевање и канализа-

цију „Водовод“ Владичин Хан за износ из члана 

1.ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 10.11.2017. године број: 06-188/4/17-IV/04 

                                                                               

ПРЕДСЕДНЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

645. 

На основу члана 76. став 3. Закона о прива-

тизацији ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 46/15, 

112/15 и 20/16 - аутентично тумачење), члана 2а. 

Закона о пореском поступку и пореској админис-

трацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - 

исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 

- др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06-испр.др.закона 

61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15- 

аутентично тумачење, 112/15, 15/16 и 108/16),  чла-

на 157. став 1. тачка 6. Закона о стечају ("Службени 

гласник РС", бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - 

одлука УС и 83/14) и Закључка Владе Републике 

Србије 05 Број: 023-8410/2015 од 13.08.2015. годи-

не, члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. за-

кон и 101/16 – др. закон),  члана 41. тачка 7. Статута 

Општине Владичин Хан ( „Службени гласник 

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

гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/17 и 14/17), 

Скупштина општине Владичин Хан на седници 

одржаној дана 10.11.2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ОТПИСУ ДУГА СУБЈЕКТА  ПРИВАТИЗА-

ЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕЊЕ, 

РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА „ЗГОП“ а.д. 

НОВИ САД  

 

Члан 1. 

 Отписују се потраживања Општине Влади-

чин Хан, настала по основу неизмирених уступље-

них јавних прихода, привредног друштва за грађе-

ње, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. из Новог 

Сада, матични број: 08024596 у укупном износу од 

136.745,38 динара доспелих на дан 31.12.2016. го-

дине. 

Члан 2. 

 Отпис потраживања доспелих на дан 

31.12.2016. године привредног друштва за грађење, 

ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. из Новог 

Сада, по основу неизмирених уступљених јавних 

прихода, реализује се као мера у поступку привати-

зације након продаје капитала субјекта приватиза-

ције . 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 10.11.2017. године број: 06-188/5/17-IV/04 

                                                                               

ПРЕДСЕДНЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

646. 

На основу члана 99. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-

испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 

УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 

145/14), члана 49. Одлуке о отуђењу, давању у за-

куп, прибављању и размени грађевинског земљишта 

у јавној својини општине Владичин Хан („Службе-

ни гласник Града Врања“, бр. 6/16), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ 129/07 и 83/14 - др. закон и 101/16-др. закон) и 

члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“ бр. 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник Грaда Врања“ бр. 11/13, 

5/17 и 14/17), Скупштина општине Владичин Хан, 

на седници одржаној дана 10.11.2017. године, 

донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

 О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН  

Члан 1 

Овом одлуком из јавне својине Општине 

Владичин Хан отуђују се неизграђено грађевинско 

земљиште и то кп.бр. 849 укупне површине 679 м2 

уписана у лист непокретности бр. 118 КО Владичин 

Хан.  

Члан 2 

  Непокретности из члана 1. ове одлуке 

отуђују се из јавне својине општине Владичин Хан 

најповољнијем понуђачу „ГОЛД ЈАБУКА“ Д.О.О. 

Владичин Хан, ул. Николе Тесле бр. 16 по цени од 

1.361,00 динара по 1 м2, што за укупну површину 

предметне парцеле  износи 924.119,00 динара.  
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Члан 3 

 Ближа права и обавезе између општине 

Владичин Хан и „ГОЛД ЈАБУКА“ Д.О.О. Владичин 

Хан, ул. Николе Тесле бр. 16, регулисаће се Угово-

ром о отуђењу грађевинског земљишта који ће се 

потписати након ступања на снагу ове Одлуке и 

прибављања мишљења надлежног правобранилаш-

тва.  

 

Члан 4 

 У име општине Владичин Хан Уговор о 

отуђењу грађевинског земљишта потписаће пред-

седник општине или лице које он овласти.  

 

Члан 5 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Врања".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 10.11.2017. године број: 06-188/6/17-IV/04 

                                                                               

ПРЕДСЕДНЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

647. 

На  основу чл. 99. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр, 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 

145/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ 129/07 и 83/14 - др. закон и 

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

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“ бр. 21/08 и 8/09 и „Службени 

гласник Грaда Врања“ бр. 11/13, 5/17 и 14/17), 

Скупштина општине Владичин Хан на седници 

одржаној дана 10.11.2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕ-

ЊУ, ДАВАЊУ У ЗАКУП, ПРИБАВЉАЊУ И  

РАЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН  

 

Члан 1.  

 Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и 

размени грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“ 

бр. 6/16 и 43/16).  

 

Члан 2. 

 У члану 12. став 1. мења се и гласи:  

 „Програм отуђења и давања у закуп грађе-

винског земљишта у јавној својини општине Влади-

чин Хан, на предлог Општинског већа општине 

Владичин Хан, доноси Скупштина општине Влади-

чин Хан, најкасније до 31. децембра текуће године 

за наредну годину“.   

У члану 12. став 2. мења се и гласи: 

„Скупштина општине Владичин Хана може 

највише четири пута годишње доносити измене и 

допуне усвојеног Програма из става 1. овог члана“.  

У члану 12. став 3. мења се и гласи:  

„Програм саставља Служба за урбанизам 

општинске управе Владичин Хан у сарадњи са Слу-

жбом за инвестиције општинске управе Владичин 

Хан“. 

 

Члан 3.  

 У члану 54. у ставу 2. врши се допуна тако 

што се иза речи „лице коме се продаје земљиште“ 

додаје „по спроведеном поступку прикупљања по-

нуда или јавног надметања“, у осталом делу члан 

54. остаје неизмењен.  

 

Члан 4.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику града Вра-

ња“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 10.11.2017. године број: 06-188/7/17-IV/04 

                                                                               

ПРЕДСЕДНЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

648. 

На основу члана 116. став 1., 2., 5., 9. и 13. и 

члана 117. став 3.тачка 4. и став 5. Закона о 

основама система, образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др. за-

кон), члана 41. и 138. Статута Општине Владичин 

Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 

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

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

Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Града Врања“, број 12/14-пречишћен текст 

и 22/15, 43/16 и 17/17), Скупштина општине 

Владичин Хан, на седници одржаној дана 

10.11.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ „ЈОВАН СКЕРЛИЋ“ У  

ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ 

 

I 

У Решењу о именовању чланова Школског 

одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином 

Хану, („Службени гласник Града Врања“, број 

19/14, 22/15 и 32/16), врши се измена у тачки 1. у 

делу испред Савета родитеља, подтачка 1. тако што: 

Разрешава се дужности члана Школског одбора 

- Синиша Илић, електротехничар из Суве Мораве 

Именује се за члана Школског одбора 

- Станко Ђорђевић, ссс, из Владичиног Хана, ул. 

Вука Караџића бр. 66 

 

II 

Изборни период новоименованог члана 

Школског одбора траје до истека мандата Школског 

одбора именованог Решењем о именовању чланова 

Школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у 

Владичином Хану, број 06-126/10/2014-01 од 

16.08.2014. године, са изменом Решења број 06-

152/12/2015-01 од 18.11.2015. и изменом Решења 

број 06-104/21/2016-01 од 22.10.2016. године 

(„Службени гласник Града Врања“, број 19/14, 22/15 

и 32/16) 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

           Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама члана 116. став 1., 2., 5., 9. и 

13. и члана 117. став 3.тачка 4. и став 5. Закона о 

основама система, образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др. за-

кон), члана 41. и 138. Статута Општине Владичин 

Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 

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

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

Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Града Врања“, број 12/14-пречишћен текст 

и 22/15, 43/16 и 17/17). 

Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о основама 

система образовања и васпитања прописано је да 

орган управљања има девет чланова укључујући и 

председника, да орган управљања чине по 3 пред-

ставника из реда запослених у установи, родитеља, 

односно других законских заступника и три пред-

ставника на предлог јединице локалне самоуправе, 

као и да чланове органа управљања именује и раз-

решава скупштина јединице локалне самоуправе, а 

да председника бирају чланови већином гласова од 

укупног броја чланова органа управљања.  Чланом 116. став 9. наведеног Закона прописано је које лице не може бити предложени ни именовано за члана органа управљања. 

Чланом 116. став 13. наведеног Закона про-

писано је да скупштина јединице локалне самоупра-

ве доноси решење о именовању органа управљања. 

Чланом 117. став 3. тачка 4. и став 5. наведе-

ног Закона прописани су разлози за разрешење пре 

истека мандата појединих чланова укључујући 

председника или орган управљања установе и то 

када се покрене иницијатива за разрешење члана 

органа управљања на предлог овлашћеног предла-

гача, односно због престанка основа по којем је и-

менован у орган управљања, као и да изборни пери-

од новоименованог појединог члана органа управ-

љања траје до истека мандата органа управљања.  

Како је Синиши Илић из Суве Мораве, име-

нованом испред Савета родитеља престало својство 

родитеља ученика ове школе, што је представљало 

основ за именовање за члана органа управљања 

испред Савета родитеља, именовани се разрешава 

дужности члана Школског одбора Гимназије „Јован 

Скерлић“ у Владичином Хану, а на основу предлога 

овлашћеног предлагача именује се за члана органа 

управљања испред Савета родитеља Станко Ђорђе-

вић из Владичиног Хана. 

На основу напред наведеног, а у складу са 

надлежностима Скупштине општине прописаним 

чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 

41. Статута Општине Владичин Хан донето је ре-

шење као у диспозитиву.  

Поука о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни  спор пред 

Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у 

року од 30 дана од дана достављања решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 10.11.2017. године број: 06-188/8/17-IV/04 

                                                                               

ПРЕДСЕДНЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

649. 

На основу члана 61. Закона о јавним 

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

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

др.закон) и члана 41. Статута Општине Владичин 

Хан (“Службени гласник Пчињског округа” број 

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

број 11/13, 5/17 и 14/17), Скупштина Општине 

Владичин Хан, на седници одржаној 10.11.2017. 

године, донела је  

 

 

ЗАКЉУЧАК 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГИ 

ИЗМЕЊЕНИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 

СУБВЕНЦИЈА У 2017. ГОДИНИ ЈП 

«ВОДОВОД» ВЛАДИЧИН ХАН  

 

 

I 

Даје се сагласност на други измењени 

Програм коришћења субвенција у 2017. години ЈП 

„Водовод“ Владичин Хан, број  2907 који је усвојио 

Надзорни одбор ЈП „Водовод“ Владичин Хан, на 

седници Надзорног одбора ЈП „Водовод“ одржаној 

дана 31.10.2017. године. 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-

шења и објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 10.11.2017. године број: 06-188/9/17-IV/04 

                                                                               

ПРЕДСЕДНЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седницa одржанa 

дана 30.10.2017. године. 

650. 

На основу члана 15., 16., 61. и 63. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

града Врања, на седници одржаној дана 30.10.2017. 

године, донело је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА 2018.ГОДИНЕ“ 

 

Члан 1. 

      Именује се Организациони одбор 

Манифестације „Светосавска недеља 2018.године“, 

у следећем саставу: 

      - председник,  

       др Слободан Миленковић, градоначелник, 

-заменик председника, 

Др Дејан Тричковић, председник Скупштине 

града, 

-секретар, 

Мирјана Савов, шеф Одсека образовање, 

информисање, култура, спорт и омладину, 

-чланови Одбора:  

1. Зорица Јовић, члан Градског већа за ресор 

образовање, култура и информисање,  

2. Саша Стаменковић, в.д. директор Народног 

музеја,      

3. Ненад Јовић, в.д.директор Народног позоришта 

„Бора Станковић“,   

4. Весна Петриц, директор Јавне библиотеке „Бо-

ра Станковић“,   

5. Гордана Димитријевић, директор Народног 

универзитета,  

6. Боривоје Манасијевић, директор Историјског 

архива „31. јануар“, 

7. Данијела Стојменовић,  директор Регионалног 

центра за таленте, 

8. Душан Стевановић, председник актива дирек-

тора основних школа, 

9. Гордана Јовановић, председник актива 

директора средњих школа, 

10. Весна Терзић, директор ПУ „Наше дете“,  

11. проф.др Сунчица Денић Михаиловић, декан 

Педагошког факултета у Врању, 

12. представнк Православне Епархије Врањске, 

13. представник IV бригаде Копнене војске Србије 

за Дом војске Србије, 

14. Сања Златковић, шеф Кабинета 

градоначелника, 

15. Зоран Спасић, кабинет градоначелника, 

16. Сима Арсић, носилац ордена „Свети Сава“, 

проф. у пензији, 

17. Небојша Савић, Одељење за буџет и финансије, 

18. Данијела Костов, шеф Одсека за јавне набавке  

19. Вида Стојановић, самостални саветник за кул-

туру и информисање. 

  

Члан 2. 

 Задатак Одбора је да припреми Програм 

прославе културно-просветне манифестације 

„Светосавска недеља 2018.године“ и да се стара о 

његовој реализацији. 

 

 

 

Члан 3. 

 Мандат председника и чланова Одбора траје 

годину дана. 

   

Члан 4. 

Решење ступа на снагу даном доношења.  

Члан5. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 30.10. 

2017. године, број: 06-228/2/2017-04 
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ПРЕДСЕДНИК                                                                                         

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

             др Слободан Миленковић,с.р. 

 

651. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

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

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

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

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 30.10.2017 године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о изменама 

и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2017. 

годину са раздела 4 – Градска управа, главе 1 – 

Градска управа, програма 15 – Локална самоуправа, 

програмске активности 0602-0009 – Текућа буџет-

ска резерва, функције 112 – Финансијски и фискал-

ни послови, позицијe 165, економскe класификације 

49912 – Текућа резерва, одобравају се буџетска 

средства у износу од 30.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде , у 

оквиру раздела 4. Градска управа, главе 1. Градска 

Управа, програма 13. Развој културе, Програмска 

активност 1201-0002: Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва, функције 820 – Услуге 

културе, на позицији број 111, економска 

класификација 481 – дотације невладиним 

организацијама, за плаћање трошкова смештаја 

фолклорног ансамбла „Зала“ из Словеније. 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику гра-

да Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 30.10. 

2017. године, број: 06-228/3/2017-04 

                               

           ПРЕДСЕДНИК                                                                                         

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

др Слободан Миленковић,с.р. 

 

652. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

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

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

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

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 30.10.2017 године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

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

Управа, главе 1 – Градска Управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позиције 165, 

економске класификације 49912-Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од  

70.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења 

распоређују се у оквиру раздела 4 – Градска Управа, 

глава 1 – Градска управа, програм 11 – Социјална и 

дечја заштита, програмска активност 0901 – 

0001:Социјалне помоћи, функције 070 – Социјална 

помоћ некласификована на другом месту, на 

апропријацији број 84, економска класификација 

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у 

износу од  70.000,00 динара за закуп једног аутобуса 

за превоз учесника Еко – квиза, које ће се одржати 

03. новембра у Београду, под називом „Прљаво или 

чисто, није исто“. 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 30.10. 2017. 

године, број: 06-228/1/2017-04 

                               

 ПРЕДСЕДНИК                                                                                         

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

   др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седницa одржанa 

дана 02.11.2017. године. 

653. 
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 На основу члана 15. став 1. Тачка 8. Закона о 

ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 

111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 20. Одлуке о 

организацији и функционисању система заштите и 

спасавања и цивилне заштите на територији града 

Врања („Сл.гласник града Врања“ 23/2017) и члана 

61.  и 63. Пословника Градског већа града Врања ( 

Службени гласник града Врања бр. 20/16)   Градско 

веће града Врања на седници одржаној дана 

02.11.2017. године, донело је: 

                                                                         

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ 

ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 

И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВРАЊА 

 

Члан 1. 

              Овом Одлуком одређују се привредна 

друштва и друга правна лица оспособљена за 

спровођење мера и задатака заштите и спасавање на 

територији града Врања (у даљем тексту: 

оспособљена правна лица). 

 

Члан 2. 

 Оспособљена правна лица у смислу члана 1. 

ове одлуке су: 

 

 

Ред. 

број 

Пун назив 

правног лица 

Седиште и адреса Делатност Задатак-мера     

цивилне заштите 

1. 

Црвени крст 

Врање 

Врање,Трг Братства  и 

јединства бр. 22 

Пружање  хуманитарне 

и прве медицинске 

помоћи 

Збрињавање угроженог 

становништва и пружање 

помоћи 

2. 

Центар за 

социјални рад 

Врање 

Врање, Задарска бр.2 Пружање социјалне 

помоћи 

3. 

    ПЗП 

„ТРАЦЕ“,Врање 

Врање, 

Боре Станковића 

бр.19 

Изградња и 

Одржавање путева 

Отклањање последица од 

елементарних непогода и 

других већих несрећа 

 

4. 

ЈП “Водовод „ 

Врање 

Врање, 

Београдска бр.63 

Снабдевање водом и  

одржавање комуналне 

инфраструктуре 

5. 

ЈКП“Комрад“ 

Врање 

Врање, 

Боре Станковића 

бр.21 

Комунално 

уређење 

6. 

ЈП“Србијашуме“,           

ШГ „ Врање“ 

Врање, Партизанска 

бр.15 

Газдовање шумом Заштита и спасавање од 

пожара  и уклањање 

шумских препрека из 

речних корита 

7. 
„Кавим-Јединство“ 

Врање 

Врање,Париске 

Комуне б.б. 

Превоз путника Евакуација- превоз 

8. 

Здравствени 

центар Врање 

Врање,  Ј.Ј.Лунге бр.1 Здравствена заштита 

становиштва 

Прва медицинска помоћ и 

здравствено збрињавање 

повређених 

9. 

Завод за јавно 

здравље „Врање“ 

Врање 

Врање, Ј.Ј.Лунге бр.1 Хигиенско-

епидемолошка 

заш.стан. 

Епидемиолошке мере 

заштите и асанација 

10. 

Ветеринарска 

станица Врање 

Врање, Маричка бр.19 Здравствена заштита 

животиња 

Здравствена  заштита 

животиња и збрињавање 

сточног фонда 

11. 

Пољопривредна 

саветодавна и 

стручна служба 

Врање ДОО 

Врање 

Врање, Маричка бр.1 Пољопривредна 

заштита 

Заштита биља, 

предузимање мера од 

прекомерне употребе 

пестицида и РХБ заштита 
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    12.    Јавна установа 

„Спортска хала“ 

Врање, Булевар Авноја 

бр.1 

Делатност спортских 

објеката 

Прихват угроженог 

становништва 

    13.  Јавна 

установа„Центар за 

развој локалних 

услуга социјалне 

заштите“, Врање 

Врање, Моше Пијаде 

б.б. 

Прихватилиште Збрињавање угроженог 

становништва 

 

 

Члан 3. 

  Активирање и употребу оспособљених 

правних лица од значаја за заштиту и спасавање, 

наређује  Градоначелник на предлог Градског 

Штаба за ванредне ситуације. 
 

Члан 4. 

              За спровођење припрема и ангажовање у 

извршавању мера и задатака цивилне заштите, 

Градско веће уговором обезбеђује накнаду 

стварних трошкова. 
 

Члан 5. 

            Оспособљена правна лица дужна су да 

плански, у складу са својом делатношћу, 

прилагоде своје капацитете и организацију за 

извршавање мера и задатака цивилне заштите. 
                                                                  

Члан 6. 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику града 

Врања. 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ВРАЊА дана: 

02.11.2017. године,број: 06-229/3/2017-04. 
       

   

    ПРЕДСЕДНИК 

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 
 

 

654. 

На основу члана 61. Став 13. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

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

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

68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 25. 

Одлуке о буџету града Врања за 2017. годину 

(Службени гласник града Врања за 40/2016) 

Градско веће града Врања на седници одржаној 

дана 02.11.2017.доноси:  
 

 

О Д Л У К У  

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ 

РЕЗЕРВУ 
 

Члан 1. 

У члану 11. Одлуке о буџету града Врања за 

2017. годину (Службени гласник града Врања 

40/16 – даље Одлука о буџету) са апропријације у 

оквиру раздела 4. Градска управа, главе 1. Градска 

управа, Програма 2 – Комунална делатност, 

програмска активност 1102-0001: 

Управљање/одржавање јавним осветљењем, 

функција 640 – Улична расвета, на позицији 32, 

економска класификација 421 – Стални трошкови, 

средства у износу од 22.000.000,00 динара преносе 

се у текућу буџетску резерву буџета Града Врања. 
 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 3. 

Одлуку објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ВРАЊА, дана: 

02.11.2017. године,број: 06-229/5/2017-04. 
        

    ПРЕДСЕДНИК 

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 
       

655. 

На основу члана 61. Став 13. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

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

62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 

– др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 25. Одлуке 

о буџету града Врања за 2017. годину (Службени 

гласник града Врања за 40/2016) Градско веће града 
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Врања на седници одржаној дана 02.11.2017. 

године, донело је 

О Д Л У К У  

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

 

Члан 1. 

У члану 11. Одлуке о буџету града Врања за 

2017. годину (Службени гласник града Врања 40/16 

– даље Одлука о буџету) са апропријације у оквиру 

раздела 4. Градска управа, главе 12. Историјски 

архив, Програма 13 – Развој културе, програмска 

активност 1201-0001: Функционисање локалних 

установа културе, функција 820 – Услуге културе, 

на позицији 338, економска класификација 512 – 

Машина и опрема, средства у износу од 119.000,00 

динара, која су планирана за плаћање преузетих 

архивских кутија преносе се у текућу буџетску 

резерву буџета Града Врања. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:2.11.2017. 

године, број:06-229/37/2017-04 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 
 

656. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

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

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

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

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 02.11.2017, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

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

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 165, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

22.000.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на 

апропријацији у члану 11. Одлуке о буџету града 

Врања за 2017. годину („Службени гласник града 

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

управа, главе 1. Градска Управа, програма 14. Развој 

спорта и омладине, Програмска активност: 

Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима, функције 810 – услуге 

рекреације и спорта, на позицији број 113, 

економска класификација 481 – дотације 

невладиним организацијама, за финансирање 

потреба спортских клубова у IV кварталу текуће 

године. 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:2.11.2017. 

године, број:06-229/6/2017-04 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 
 

657. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, 

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

63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. 

Закон, 103/15 и 99/16), члана 6. став 1. тачка 11, 

члана 63. и 65. Пословника Градског већа 

града Врања („Службени гласник града 

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

седници одржаној 02.11.2017. године, донело 

је 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
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Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

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

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 165, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

119.000,00 динара. 
 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије 

да средства из члана 1. овог Решења распореде на 

апропријацији у члану 11. Одлуке о буџету града 

Врања за 2017. годину („Службени гласник града 

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

управа, главе 12. Историјски архив, програма 13. 

Развој културе, Програмска активност 1201-0001: 

Функционисање локалних установа културе, 

функције 820 – услуге културе, на позицији број 

332, економска класификација 426 – материјал, за 

плаћање преузетих архивских кутија. 
 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном 

доношења. 

 
Члан 4. 

Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана:2.11.2017. 

год, број:06-229/38/2017-04 
                                                                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 
 

658. 

На основу члана 12. Закона о управљању 

миграцијама („Службени гласник РС“, број: 107/12) 

и члана 17., 18., 63. и 65. Пословника Градског већа 

града Врања (“Службени гласник града Врања“, 

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

седници одржаној дана 02.11.2017. године, донело 

је  

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И 

ТРАЈНА РЕШЕЊА ЗА ИЗБЕГЛА И 

ПРИВРЕМЕНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА 

 

Члан 1. 

 У Решењу о образовању Савета за 

управљање миграцијама и трајна решења за избегла 

и привремено расељена лица број. 06-108/2016-04 

од 13.07.2016. године, у члану 1. став 4. мења се и 

гласи: 

 „секретар, Мирослав Николић, шеф 

Писранице града Врања“. 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3.  

Решење објавити у “Службеном гласнику 

града Врања”. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, 

дана:02.11.20017. године,број:06-229/8/2017-04 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 
 

659. 

На основу члана  22, 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

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

Врања, на седници одржаној дана 

02.11.2017.године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

140 ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА 

 

Члан 1. 

 Образује се Организациони одбор за 

обележавање 140 година ослобођења од Турака,  у 

саставу: 

 -председник, 

 др Слободан Миленковић, градоначелник,  

 -заменик председника, 

 Божа Јањић, Истoријски архив „31. јануар“, 

  - секретар, 

 Сања Златковић, шеф Кабинета 

градоначелника, 

 -чланови, 

1.др Дејан Тричковић, председник 

Скупштине града,  

2. Зорица Јовић, члан Градског већа, 
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3. пуковник Слободан Стопа, командат IV 

бигаде Копнене Војске Србије, 

4. Игор Живковић, начелник Полицијске 

управе Врање, 

5. Епископ Врањски Пахомије, 

6.Боривоје Манасијевић, директор ЈУ 

Истроијски архив „31. Јануар“, 

7.Саша Стаменковић, директор ЈУ Народни 

музеј, 

8.Весна Петриц, директор Установе Јавна 

библиотека,  

9.Гордана Димитријевић, директор ЈУ  

Народни универзитет,   

10.Весна Ђорић, председник Удружења 

потомка ратника ослободилачких ратова Србије до 

1918,    

11.Предраг Алексић, Удружење потомка 

ратника ослободилачких ратова Србије до 1918, 

12. др. Дејан Антић, Филозофски факултет у 

Нишу, 

13.проф. др. Сунчица Денић Михаиловић, 

декан Педагошког факултета у Врању, 

14.Сузана Мишић Станковић, директор 

Гимназије „Бора Станковић“ и 

15.Тања Близнаковски, директор Музичке 

школе „Стеван Мокрањац“. 

 

Члан 2. 

 Задатак  Одбора је да припреми и организује 

обележавање 140 година ослобођења од Турака, 

пригодним културно-историјским програмом, да 

одреди тачну сатницу прославе, место одржавања, 

организује позивање званица и обавести медије о 

томе. 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у “Службеном гласнику 

града Врања”. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана:2.11.2017. 

год, број:06-229/1/2017-04 
                                                                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 
  

 

660. 

На основу  члана 1. став 1. тачка 2., члана 2, 

члана 3. став 1., члана 4. став 1., 2. и 6, члана 5. и 

члана 9. став 3.  Закона о платама у државним 

органима и јавним службама („Сл.гласник РС“, 

бр.34/01, 62/06, 63/06,116/08-др.закон, 92/11, 99/11-

др.закон, 10/13, 55/13 и 99/14), члана 4. и 5. Уредбе 

о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у 

државним органима – пречишћени текст 

(„Сл.гласник РС“, бр.44/2008 и 2/2012), 

чл.34.Анекса Посебног колективног уговора за 

државне органе („Службени гласник РС” 

бр.50/2015), члана 62.Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, бр.27/12, 

32/2012, 21/2013, 25/2014 и 6/2015), члана 50. 

Одлуке о организацији Градске управе града Врања 

(„Службени гласник града Врања“ бр.35/2016), 61. и 

63. Пословника Градског већа града Врања 

(„Сл.Гласник града Врања“, бр.20/16), Градско веће 

града Врања, на седници одржаној дана 02.11.2017. 

године, донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА, 

ЗАНИМАЊИМА И КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 

ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ВРАЊА 

 

Члан 1. 

 Правилник о звањима, занимањима и 

коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у Градској управи града Врања 

(„Сл.гласник града Врања“, бр.7/2012 и 26/2012) , 

Правилник о измени Правилника о звањима, 

занимањима и коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених у Градској управи града 

Врања („Сл.гласник града Врања“, бр.27/2014) и  

Правилник о измени Правилника о звањима, 

занимањима и коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених у Градској управи града 

Врања („Сл.гласник града Врања“, бр.11/2015) у 

члану 22. став 3 алинеја 2 мења се и гласи: 

 „запосленом који координира најсложеније 

активности – највише 10%, с тим да овај број 

запослених не може прећи 2% од укупног броја 

запослених.“ 

 

Члан 2. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ВРАЊА број: 06-

229/4/2017-04, дана: 02.11.2017. године 

                                                                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 
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661. 

 На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 129/2007, 83/2014 

-други закон), члана 38. Закона о удружењима 

(„Сл.гласник РС“,бр.51/09, 99/2011-други закон), 

члана 26. и 28.став 2. Закона о црквама и верским 

заједницама („Сл.гласник РС“,бр.36/2006), члана 11. 

Статута града Врања  („Сл.лист града Врања број  

1/17 и 8/17“)  и члана 61.  и 63. Пословника 

Градског већа града Врања ( Службени гласник 

града Врања бр. 20/16)  Градско веће града Врања  

на седници одржаној дана  02.11.2017.године, 

донело је 

 

ПРАВИЛНИК  

О  НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И 

КРИТЕРИЈУМИМА 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

           Овим Правилником уређују се начин, 

поступак и критеријуми за доделу средстава ради  

суфинансирања пројеката цркава  и верских 

заједница на територији града Врања. 

 

Члан 2. 

          Висина средстава за суфинансирање цркава и 

верских заједница утврђује се сваке године 

Одлуком о буџету Града Врања. 

 

Члан 3. 

         Средства из члана 2. овог Правилника 

додељују се на основу јавног конкурса. 

 

II  КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 4. 

         Право на  подношење пријаве на јавни конкурс 

за доделу средстава ради  суфинансирања пројеката 

цркава и верских заједница имају све цркве и верске 

заједнице које се налазе на територији града Врања, 

које  ће програм остваривања општег добра и 

заједнчког интереса реализовати на територији 

града Врања. 

 

Члан 5. 

     Средства предвиђена у буџету Града Врања за 

доделу средстава ради суфинансирања пројеката 

цркава и верских заједница предвиђена су за: 

• текуће поправке и одржавање, 

• пројекте адаптације, 

• пројекте  изградње и реконструкције и  

• организовање црквених манифестација 

(обележавање традиционалних годишњица)  

 

IV  ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 6. 

           Јавни конкурс за доделу средстава ради 

суфинансирања пројеката цркава и верских 

заједница расписује Градско веће града Врања. 

          Јавни конкурс се може расписати више пута у 

току године 

 

Члан 7. 

          Конкурсни поступак спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за доделу средстава црквама и 

верским заједницама ( у даљем тексту: Комисија). 

          Комисија има председника и 4 члана. 

          Комисију  за спровођење конкурса за доделу 

средстава црквама и верским заједницама, посебним 

решењем образује Градско веће града Врања. 

           Решењем из става 3 овог члана одређује се 

састав Комисије и задатак, као и друга питања од 

значаја за рад Комисије. 

      

Члан 8. 

        Текст конкурса садржи: 

• предмет јавног конкурса, 

• намену средстава за које се расписује 

конкурс, 

• потребну документацију која се подноси уз 

пријаву, 

• услове које подносилац пријаве мора да 

испуњава, 

• рок за подношење пријаве, 

• адресу на коју се пријаве упућују, односно 

предају, 

• напомену да се непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће  узети у разматрање, 

• рок за доношење одлуке о избору, 

• начин објављивања одлуке. 

         Конкурс се објављује на званичној интернет 

страници града Врања и средствима јавног 

информисања. 

 

Члан 9. 

          Пријава на конкурс подноси се Комисији на 

обрасцу „Пријава на Конкурс за доделу средстава 

ради суфинансирања пројеката цркава и верских 

заједница“ 

         Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је 

приложити: 
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• доказ о подносиоцу пријаве - извод из 

регистра надлежног министарства, 

• изјаву одговорног лица да су обезбеђена 

средства од других донатора, односно да је 

обезбеђено сопствено финансирање, 

• детаљан опис пројекта за чије 

суфинансирање се подноси пријава. 

       Детаљан опис програма односно пројекта  треба 

да садржи податке: о корисницима програма 

односно пројекта, значају, месту и времену 

реализације програма односно пројекта и детаљан 

финансијски план. 

     Саставни део пријаве је изјава о прихватању 

обавезе подносиоца пријаве у случају да Град 

суфинансира пријављени програм односно пројекат, 

према којој одговорно лице подносиоца пријаве, 

под кривичном и материјалном одговорношћу, 

изјављује: 

• да су сви подаци наведени у Пријави 

истинити и тачни; 

• да ће додељена средства бити наменски 

утрошена; 

• да ће у законском року бити достављен 

извештај о реализацији програма односно   

  пројекта на прописаном обрасцу са   

финансијском документацијом; 

•  да ће током реализације програма односно  

пројекта у публикацијама и другим медијима 

бити назначено да је реализацију подржао Град 

Врање. 

           Подносиоцима пријаве образац  „Пријава на 

Конкурс за  доделу средстава ради суфинансирања 

пројеката цркава и верских заједница “ доступан је 

и на званичној интернет страници Град Врање.  

         Пријаве се подносе у штампаном облику путем 

поште или предајом на писарници Градске управе 

градда Врања. 

 

Члан 10. 

           Комисија је дужна да у року од 30 дана од 

дана закључивања конкурса размотри све приспеле 

пријаве, састави листу вредновања  и рангирања 

пријављених програма и објави је на званичној 

интернет страници Града. 

      На објављену листу из става 1. овог члана, 

учесници конкурса имају право приговора у року од 

три дана од дана њеног објављивања. 

      Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 

15 дана од дана пријема приговора. 

      Одлуку о избору програма којима се из буџета 

Града  додељују средства Градско веће града Врања 

доноси у року од 30 дана од дана утврђивања  листе 

из става 1. овог члана. 

 

Члан 11. 

         Након коначности решења о расподели 

средстава, са изабраним подносиоцима пријаве 

закључују се уговори о суфинансирању програма 

односно пројекта. 

        Уговор у име Града потписује градоначелник. 

        Уговором из става 1.овог члана ближе се 

уређују  међусобна права и обавезе уговорних 

страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, 

рок за реализацију програма односно пројекта, 

обавеза подношења извештаја о реализацији 

програма односно пројекта, као и друга права и 

обавезе уговорних страна. 

      Црква, односно верска заједница којој су 

пренета средства дужна је да наменски користи 

средства добијена из буџета Града. 

     Ненаменско трошење средстава има за 

последицу повраћај средстава и неодобравање 

средстава у наредној години. 

 

Члан 12. 

           Стручне, административне и техничке 

послове за потребе Комисије обавља секретар 

Комисије. 

 

Члан 13. 

            Корисници средстава дужни су да у року од 

15 дана по завршетку пројекта за који су додељена 

буџетска средстава, а најкасније до краја текуће 

године, поднесу извештај о реализацији пројекта и 

доставе доказе о наменском коришћењу 

финансијских средстава Комисији. 

            Извештај се подноси у штампаном облику 

путем поште или предајом на писарници Градске 

управе Града Врања. 

     

V ПОСТУПАК ВРАЋАЊА НЕНАМЕНСКИ 

УТРOШЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

Члан 14. 

         Уколико корисник средстава не достави 

извештај из члана 13. овог Правилника или ако су 

одобрена средства ненаменски утрошена, 

корисници средстава су дужни да  у буџет Града 

врате уплаћена средства. 

      Услови и начин враћања ненаменских средстава 

утврдиће се уговором који се закључује у складу са 

чланом 11.став 1.овог Правилника. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

          Овај Правилник ступа на снагу даном  осмог 

дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Града Врања.                                                                          
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ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ВРАЊА 

дана:02.11.2017. године,број: 06-229/2/2017-04. 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

            ГРАДСКОГ ВЕЋА,

 др Слободан Миленковић,с.р 

 

Општинско веће Општине Босилеград 

662. 

На основу члана 6.7. и 60. Закона о финанси-

рању локалне самоуправе (“Службени гласник  Ре-

публике Србије” , број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, ), 

члана 6. став 5 до 7. и члана 7а. Закона о порезима 

на имовину (“Службени гласник РС”, број 26/01, 

80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 78/11, 57/12 и 

47/13), члана 36. став 1. тачка 3. Закона  о изменама 

и допунама  Закона о порезима на имовину (“Слу-

жбени гласник Републике Србије”, број 47/13), чла-

на 37. Статута Општине Босилеград („Сл.гласник  

Пчињског округа“, бр. 16/08 и 20/09), члана 2. 

Одлуке о општинском већу („Сл.гласник Пчињског 

округа“, бр. 32/08 и„Сл. гласник града Врања“ бр. 

3/2014, 16/2015) и чл. 63. Пословника општинског 

већа („Сл.гласник града Врања“, бр. 19/2012), 

Општинско веће Општине Босилеград на седници 

одржаној дана 10.11.2017. године на предлог локал-

не пореске администарције Општинске управе 

Општине Босилеград, донело је 

  

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ 

ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА  НЕПОКРЕТНО-

СТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИ-

ЛЕГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се просечне тржиш-

не цене квадратног метра одговарајућих непокрет-

ности за утврђивање пореза на имовину за 2018 го-

дину на територији општине Босилеград . 

 

Члан 2. 

Просечна  тржишна цена квадратног метра за 

следеће непокретности на територији Општине Бо-

силеград за 2018. годину у најопремљенијој зони: 

Зона 1-Најопремљенија зона; 

1.Станови- 22.100,00 динара, 

2.Куће за становање -22.100,00 динара, 

3.Пословне зграде и други грађевински 

објекти за обављање делатности -   50.795,00 

динарa, 

4.Гараже и гаражна места   -11.457,00 динара, 

5.Грађевинско земљиште  - 800,00 динара, 

6.Пољопривредно земљиште,- 360 динара, 

7.Шумско земљиште -360,00 динара. 

Зона 2. 

1.Станови- 17.680,00 динара, 

2.Куће за становање -17.680,00 динара, 

3.Пословне зграде и други грађевински 

објекти за обављање делатности -  40.636,00 динарa, 

4.Гараже и гаражна места   -9.165,60 динара, 

5.Грађевинско земљиште  - 640,00 динара, 

6.Пољопривредно земљиште-320 динара, 

7.Шумско земљиште -320,00 динара. 

Зона 3. 

1.Станови-7.956,00 00 динара 

2.Куће за становање -7.956,00 динара 

3.Пословне зграде и други грађевински 

објекти за обављање делатности -   20.318,00 

динарa, 

4.Гараже и гаражна места  - 4.582,80 динара, 

5.Грађевинско земљиште  -  300,00 динара, 

6.Пољопривредно земљиште 290,00 динара, 

7.Шумско земљиште – 290,00 динара. 

 

Члан 3. 

 Утврђена цена из члана 2. Oве Одлуке пред-

ставља основни елемент за утврђивање тржишне 

вредности непокретности. 

  

Члан 4. 

 Наведене тржишне цене квадратног метра 

непокретности биће коришћене за обрачун пореза 

на имовину  за 2018. годину.  

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 

Врања”,  а примењиваће се од 01.01.2018. године и 

биће објављена на интернет страници општине Бо-

силеград. 

 

Члан 6. 

 Даном почетке примене ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о утврђивању тржишне цене ква-

дратног метра  непокретности на територији 

општине Босилеград за 2017. годину („Сл.гласник 

града Врања“, бр.36/2016). 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, 

дана: 10.11.2017. године, број 06-248/17  

     

           

                          ПРЕДСЕДНИК,  

       Владимир Захаријев,с.р. 

 

 

Небажећа документа: 

–Слободанка Николић из Врања, неважећи чекови 

бр. 7524721, 25891144, 26539700, 26539718 “АИК 

Банка” А.Д. Београд. 
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–Биљана Владева с. Златокоп неважеће јединствено 

сведочанство од првог до осмог разреда О.Ш. “Бора 

Станковић” Тибужде. 

–Антић Тијана из Врања неважећи чек бр. 

0000155125701 издат 10.05.2016.године, “Банка 

Интеса” АД Београд. 

– Митров Давор из Врања. неважећи  чекови 

бр.0000031179070, 0000031179088, 0000031179096, 

0000031179104, 0000031179112, 0000031179120, 

0000031179138, 0000031179146, 0000031179153, 

0000031179161,  издати 10.03.2006.године, “Банка 

Интеса” АД Београд. 

–Миљковић Ана из Врања. неважећи  чекови бр. 

0000169760188, 000016970196, 0000169760204 из-

дати 19.10.2017.године, Банка Интеса” АД Београд. 
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