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В Р А Њ Е 
807. 

На основу чл. 48.ст.3. и чл. 56. ст. 5, 6. и 7. 

Закона о локалним изборима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 34/10 – одлука УС 

и 54/11) и чл. 13. Пословника Скупштине града 

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

пречишћен текст и 27/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 28.12. 2017.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О НЕПОТВРЂИВАЊУ ПОНОВО ДОДЕЉЕНОГ 

МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА 

 

I 

 Кандидату Игору Андонову, др 

стоматологије из Врања, не потврђује се поново 

додељени мандат одборника у Скупштини Града 

Врања. 

 

II 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама чл. 48.ст. 3, прописано је да 

кандидату коме је био додељен мандат одборника, а 

којем је мандат престао због преузимања функције 

градоначелника, односно заменика градоначелника, 

мандат се поново додељује у истом сазиву 

скупштине јединице локалне самоуправе под 

условима: да је кандидату престала функција 

градоначелника, односно заменика градоначелника; 

да постоји упражњено одборничко место које 

припада истој изборној листи и да је изборној 

комисија Града Врања кандидат поднео захтев за 

доделу мандата одборника. У складу са поменутом 

законском регулативом, Изборна комисија Града 

Врања је кандидату Андонову Игору, др 

стоматологије из Врања, поново доделила мандат 

одборника у истом сазиву Скупштине Града Врања. 

Како се у поступку поновне доделе мандата ради о 

кандидату за одборника, то се и поново спроводи 

постуапак издавања уверења о избору за одборника 

и потврђивања мандата одборника. 

 Према одредбама чл. 56. ст. 5, 6. и 7. Закона о 

локалним изборима и чл. 13. Пословника 

Скупштине града Врања, о потврђивању мандата 

одборника, на основу извештаја Верификационог 

одбора, Скупштина одлучује јавним гласањем. 

Верификациони одбор чине три члана- одборника 

са три изборне листе које су добиле највећи број 

одборничких мандата у Скупштини. Када 

Скупштина после конституисања одлучује о 

потврђивању мандата нових одборника, у гласању, 

поред одборника, могу учествовати и кандидати 

којима су мандати додељени у складу са законом и 

који имају уверење Изборне комисије да су 

изабрани. Мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат.  

 У складу са напред изнетим изборна 

комисија Града Врања је, поред Одлуке о поновној 

додели мандата одборника у Скупштини Града, 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 36 
В Р А Њ Е 

Петак,29.децембар.2017.год. 
 

Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 

Рок за рекламацију 10 дана 
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Игору Андонову, др стоматологије из Врања, издала 

уверење о избору за одборника. 

 Верификациони одбор је утврдио да је 

уверење о избору за одборника у сагласности са 

извештајем Градске изборне комисије и о томе 

поднео извештај. 

 

 На основу резултата одлучивања, односно 

гласања, са пет гласова ЗА  и 47 уздржаних, 

Скупштина Града је одлучила као у диспозитиву 

ове Одлуке. 

 Поука о правном средству: Против Одлуке 

може се изјавити жалба Управном суду Београд-

Одељењу у Нишу у року од 48 часова од дана 

доношења ове одлуке. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.12.2017. 

године, број: 02-265/2017-10. 

                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм, с.р. 

 

808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 На основу чл. 52, чл. 53, чл. 59 и чл. 66. ст. 6 

и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-

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

и 101/16-др.закон), чл.77. и 79. Статута града Врања 

(„Службени гласник Града Врања“, број 3/17 – пре-

чишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града Вра-

ња, на седници одржаној 28.12.2017.године, донела 

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА ВРАЊА 

 

Члан 1. 

 Одлука о организацији Градске управе Града 

Врања („Службени гласник Града Врања“, број 

35/16 и 25/17), у чл. 11., у ставу 2. мења се и гласи: 

 „ Основне унутрашње организационе једи-

нице јесу одељења и службе“. 

 

Члан 2. 

 Члан 12. мења се и гласи: 

 „Основне унутрашње организационе једини-

це јесу: 

  I Одељења: 

1. Одељење за привреду, економски развој и 

заштиту животне средине, 

2. Одељење за буџет и финансије, 

3. Одељење за урбанизам, имовинско прав-

не послове и комунално-стамбене делат-

ности, 

4. Одељење за друштвене делатности, 

5. Одељење за послове органа Града, 

6. Одељење за општу управу, 

7. Одељење за заједничке послове, 

8. Одељење за инспекцијске послове, 

9. Одељење Комуналне полиције, 

II Службе: 

1. Служба за информационе технологије и 

комуникације, 

2. Служба за управљање људским ресурси-

ма.“ 

 

Члан 3. 

 Члан 13. мења се и гласи: „У Градској управи 

се, као посебне организационе јединице, образују 

Кабинет градоначелника и Служба буџетске 

инспекције“. 

 

Члан 4. 

 Постојећи одељци: 8. „Одељење за заједнич-

ке послове“, 9. „Одељење за инспекцијске послове“ 

и  10. „Одељење Комуналне полиције, са члановима 

26, 27 и 28, постају одељци: 7, 8 и 9, са члановима 

25, 26 и 27 . 

 

Члан 5. 

 У одељку  7. „ Одељење за заједничке посло-

ве“, у чл. 25, у ставу 1, бришу се речи:  „противпо-

жарно и физичко обезбеђење објеката, опреме, за-

послених и грађана у просторијама Градске управе, 

одржавање хигијене“. 

 

Члан 6. 

 Постојећи одељак 7. постаје одељак 10., а 

назив одељка „Одељење за информационе техноло-

гије и комуникације“ мења и гласи: „Служба за 

информационе технологије и комуникације“. 

 У одељку 10, постојећи чл. 25 постаје чл. 28. 

 У чл. 28, речи: „Одељење за информационе 

технологије и комуникације“ мења се речима: 

„Служба за за информационе технологије и кому-

никације“.  

 

Члан 7. 

 Назив одељка 11. „Одељење за управљање 

људским ресурсима“ мења се и гласи: „Служба за 

управљање људским ресурсима“. 

 У одељку 11., у чл. 29., речи: „Одељење за 

управљање људским ресурсима“ мењају се речима: 

„Служба за управљање људским ресурсима“, а реч: 

„Одељење“ мења се речју: „Служба“. 

Члан 8. 

 Иза члана 30. додаје се нови одељак и члан 

који гласе: 

„Служба буџетске инспекције 

Члан 30.а. 
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 Служба буџетске инспекције оснива се посе-

бним актом Градског већа, у складу са законом и 

подзаконским актима којима се уређује положај и 

надлежност буџетске инспекције и Статутом Града 

Врања.“ 

 

Члан 9. 

 У члану 37. иза речи:“ одељењем комуналне 

полиције руководи начелник Одељења Комуналне 

полиције“, додају се речи: „службом руководи ру-

ководилац Службе“. 

 

Члан 10. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 

28.12.2017.године, број: 02-257/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                           

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

809. 

 На основу члана 94 став 1  Закона о 

планирању и изградњи (Службени гласник  РС  бр: 

72/09,81/09 и 145/14) а у вези са Правилником  о 

садржини, поступку и начину доношења програма  

уређивања грађевинског земљишта  (Службени 

гласник РС број :27/15) и   члана     32 став 1, тачка 

23 Статута Града Врања ( Службени гласник града 

Врања бр:3/17- пречишћени текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања на седници одржаној 

28.12.2017.године донела је: 

 

ОДЛУКУ  

О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1 

Овом одлуком утврђује се Програм уређи-

вања грађевинског земљишта за 2018. годину (у 

даљем тексту: Програм), који је саставни део ове 

одлуке. 

Члан 2 

Програм обухвата уређивање грађевинског 

земљишта на територији Града Врања, улагања у 

припрему и изградњу капиталних објеката од знача-

ја за Град, као и припрему и изградњу секундарне 

градске мреже на територији градских општина. 

Члан 3 

За реализацију Програма планирају се сред-

ства у укупном износу од 758.768.000,00 динара, и 

то према изворима прихода: 

 Средства из буџета Града Врања (у даљем 

тексту: Буџет) 

 

1. Приходи из буџета 400.084.000,00 

динара 

2. Трансфери од других нивоа 

власти + примања 

 

3. Примања од продаје 

нефинансијске имовине + 

примања 

 

4. Примања од домаћих 

задуживања 

358.684.000,00 

динара 

УКУПНО: 758.768.000,00 

динара 

 

Средства из става 1. овог члана 

распоређују се на: 

 

I Радове на припремању 

земљишта 

28.000.000,00 

динара 

II Радове на комуналном 

опремању земљишта 

725.768.000,00 

динара 

III Трошкове реализације 

инвестиција 

5.000.000,00 

динара 

УКУПНО: 758.768.000,00 

динара 

 

Градоначелник Града Врања (у даљем тек-

сту: Градоначелник), на предлог Градске управе и 

надлежних организационих јединица - Одељења за 

урбанизам, имовинско-правне и комунално-

стамбене делатности и Одељење за привреду, еко-

номски развој и заштиту животне средине (у даљем 

тексту: Градска управа), утврдиће приоритете у 

извршавању радова предвиђених у Програму. 

Врсту и обим програмских задатака опреде-

љује: Планирани прилив буџетских средстава, ста-

ње реализације инвестиција и изградње објеката 

комуналне инфраструктуре чија реализација траје 

више година, стање израде започете планске и 

техничке документације, као и стање обавеза по 

Програму из предходног периода. 

 

Члан 4 

Радови на уређивању грађевинског земљиш-

та, који нису обухваћени Програмом, могу се изво-

дити под условом да се обезбеде посебна средства 

за финансирање и да ти радови не утичу на извр-

шење радова утврђених Програмом. 

 

Члан 5 

Избор приоритетних објеката комуналне 

инфраструктуре и планиране активности утврђени 

су по следећим основним критеријумима: 

1. завршетак и довођење у функцију објеката чија 

је изградња у току 

2. континуитет изградње комуналних објеката 

значајних за развој града у целини 
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3. изградња објеката који су неопходни за 

реализацију на започетим и новим локацијама 

4. стању уговорених обавеза са корисницима 

грађевинског земљишта 

5. израде планске и техничке документације за 

просторе и објекте чија је реализација извесна, 

као припрема за реализацију Програма у 

наредним годинама 

6. и стања имовинске припреме објеката 

 

Члан 6 

 Програм доноси Скупштина Града Врања, на 

предлог Градског већа и садржи: 

- одређивање локалитета, 

- дефинисање потребних радова на изградњи 

комуналне инфраструктуре, 

- одређивање укупне вредности тих радова и 

начина финансирања радова, 

- одређивање рокова за изградњу комуналне 

инфраструктуре и др. 

 

Члан 7 

Градска управа задужена је за реализацију 

Програма. 

 

Члан 8 

Градска управа подноси Скупштини Града 

Врања годишњи извештај о реализацији Програма. 

Градска управа дужна је да, на захтев Градо-

начелника, достави периодични извештај о реали-

зацији Програма. 

 

Члан 9 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику Града 

Врања", а примењиваће се од 1. јануара 2018. годи-

не. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.12.2017. 

године, број: 352-76/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                               

                          Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

810. 

 

ПРОГРАМ 

 УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I УВОД 

На основу Одлуке о организацији Градске 

управе, Одељење за урбанизам, имовинско- правне 

и комунално-стамбене делатности и Одељење за 

привреду, економски развој и заштиту животне 

средине, урадило је Програм уређивања 

грађевинског земљишта (у даљем тексту: Програм) 

у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 

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

132/14 и 45/14), Правилником о садржају, поступку 

и начину доношења Програма уређивања градског 

грађевинског земљишта ("Сл. гласник СРС", бр. 

27/2015) и Статутом Града Врања ("Сл. гласник 

града Врања, бр. 3/17- пречишћени текст, 8/17 и 

27/17) као и Законом о општем управном поступку 

("Сл. гласник СРС", бр. 18/2016) 

Програмом су обухваћени радови на уређи-

вању грађевинског земљишта на територији Града 

Врања и то: радови на припремању земљишта, ра-

дови на комуналном опремању земљишта, као и 

трошкови реализације инвестиција. 

Полазну основу за израду Програма пред-

стављају потребе и захтеви становника Града Вра-

ња, као непосредних корисника инфраструктурних 

објеката, планиран прилив буџетских средстава, 

степен реализације вишегодишњих инвестиција, 

израђеност планске и техничке документације, као 

и стање обавеза по Програму за 2017. годину. 

Одређене планиране, као и започете ак-

тивности из Програма за 2017. годину преносе се 

као приоритетни радови у 2018. годину. 

Полазну информациону основу за израду 

Програма представља Просторни план Врања ("Сл. 

гласник града Врања, бр. 13/2011, 21/2011-

исправка) и Генерални урбанистички план Врања 

("Сл. гласник града Врања, бр. 7/2010) као страте-

шки плански документ, а из кога проистичу пла-

нови генералне регулације, односно планови де-

таљне регулације, који представљају планске 

основе Програма. 

Програм је усклађен са стратешким правци-

ма развоја и општим и специфичним циљевима, 

дефинисаним у Стратегији одрживог развоја Града 

Врања 2010-2020 и Плану капиталних инвестиција 

2018 - 2022. Као један од стратешких приоритета, 

дефинисан је урбани развој, а Програм је у служби 

остварења општег циља - унапређење места и 

окружења у ком људи живе и раде, како би се по-

бољшао квалитет живота и очувала животна среди-

на. 

Критеријуми на основу којих је извршен из-

бор појединачних радова који су уврштени у Про-

грам су: 

- уговорене обавезе из претходне године; 

- завршетак објеката чија је изградња у току; 

- изградња нових објеката од општег значаја за 

Град Врање, означених као капитални објекти и 

објекти јавне намене; 

- изградња објеката инфраструктуре који су 

неопходни за реализацију стамбене и друге 
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изградње на локацијама где су радови започети и на 

новим локацијама; 

- изградња недостајућих објеката комуналне 

инфраструктуре на подручјима месних заједница; 

- законска и техничка потреба за израдом планске 

и урбанистичке документације. 

Садржину Програма чине: 

- приказ појединачних локација са планираним 

радовима и врстама расхода и издатака, које су 

обухваћене радовима на припремању земљишта, 

радовима на комуналном опремању земљишта 

(радови на објектима комуналне и линијске 

инфраструктуре, објекти јавне намене, локације 

намењене уређивању земљишта и локације које се 

уређују у оквиру месних заједница) и трошкови 

реализације инвестиција; 

- збирни прегледи радова на комуналном 

опремању земљишта, и то: 

1. Преглед радова према начину коришћења 

услуга за све групе локација, који обухвата објекте 

индивидуалне комуналне потрошње, објекте 

заједничке комуналне потрошње и специфичне 

објекте комуналне опреме, а приказане у оквиру: 

капиталних објеката, опремања објеката јавне 

намене, површина јавне намене, опремања 

грађевинског земљишта и радова на територији 

месних заједница; 

2. Преглед радова према начину коришћења 

услуга разврстаних у објекте индивидуалне 

комуналне потрошње, објекте заједничке 

комуналне потрошње и специфичне објекте 

комуналне опреме. 

Основни носилац организације извршења 

Програма је Градска управа. Носиоци појединих 

стручних послова су: Јавно предузеће "Завод за 

урбанизам" Врање, Службе за катастар непокретно-

сти Врање, Јавно предузеће "Водовод" Врање, Јавно 

предузеће "Паргинг сервис" Врање, Регионални 

центар "Електроисток" Ниш - Огранак "Електро-

дистрибуција Врање", Јавно предузеће "Нови дом" 

Врање, "Телеком Србија" АД - ИЈ Врање, Завод за 

заштиту споменика културе Ниш, надлежне службе 

градске управе и остали учесници у реализацији, 

изабрани у складу са законом. Градска управа при-

купља податке о извршењу Програма, обрађује их и 

припрема извештаје о извршењу Програма. 

Програм обухвата активности и радове на 

припремању и опремању јавних површина у вла-

сништву Града Врања. 

У случају промене обима или структуре 

средстава за финансирање Програма приступиће се 

изради измена и допуна Програма, а његова садр-

жина ће бити утврђена према критеријумима за из-

бор појединачних позиција Програма. 
 

II САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

I РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 28.000.000,00 

1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ 18.000.000,00 

1.1 ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15.000.000,00 

1.2 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.500.000,00 

1.3 УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 1.500.000,00 

2 ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 10.000.000,00 

2.1 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 9.500.000,00 

2.2 АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ 

ЗЕМЉИШТА 

500.000,00 

 

II РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ 

ЗЕМЉИШТА 

725.768.000,00 

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 200.768.000,00 

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА 186.768.000,00 

1.2 МОСТОВИ 14.000.000,00 

2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 134.500.000,00 

3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 245.000.000,00 

3.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 140.000.000,00 

3.2 ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 78.000.000,00 

3.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 17.000.000,00 

3.4 ПАРКОВИ И ТРГОВИ 10.000.000,00 
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4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 80.500.000,00 

4.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 80.500.000,00 

5 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 65.000.000,00 

 

III ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 5.000.000,00 

1. ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 

ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 

4.000.000,00 

2. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 1.000.000,00 

 

I + II + III УКУПНО: 758.768.000,00 

 

I  РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 28.000.000,00 

1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ 

РАДОВИ 

18.000.000,00 

1.1 ПРОСТОРНО - УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15.000.000,00 

- Измене и допуне Плана генералне регулације Зоне 3 у Врање  

- Измене и допуне Плана генералне регулације Врањске Бање  

- План детаљне регулације у насељу ''Содерце'' у Врању  

- План детаљне регулације на потезу уз новопројектовану обилазницу у Врању 

- План детаљне регулације потеза између новопројектоване обилазнице и државног пута 

ИИА реда бр.258 

- План детаљне рагулације за насеље ''Рашка'' у Врању  

- Измене и допуне Плана детаљне регулације потеза између Улице булевар АВНОЈ-а, 

париске комуне и Моше Пијаде у Врању 

- План детаљне регулације у насељу ''Грамађе'' у Врањској Бањи 

- План детаљне регулације у насељу ''Сагламци'' у Врањској Бањи 

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Измене и допуне Просторног плана града Врања  

- Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Врања  

- Измене и допуне Плана генералне регулације Зоне 1  

- План детаљне регулације Доњи Асамбаир 2 у Врању  

- План детаљне регулације спортско рекративног центра у Врањској Бањи 

- План детаљне регулације између Улица Боре Станковића, Ђуре Јакшића и Власинске у 

Врању 

- План детаљне регулације у насељу Суви Дол у Врању  

- План детаљне регулације у насељу Горњи Асамбаир 1 у Врању  

- План детаљне регулације у насељу Горњи Асамбаир 2 у Врању  

- План детаљне регулације ''Бунушевац 4'' у Врању  

- Урбанистичко-техничка документација (Урбанистички пројекти, Пројекти парцелације- 

препарцелације, Геодетски елаборати исправке граница суседних парцела) 

 

1.2 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.500.000,00 

- Геодетске услуге за потребе рада Градске управе (геодетска снимања, обележавања и израда 

пројеката геодетских обележавања 

- Истицање међа путних парцела на општинским путевима и улицама на територији Града Врања 

- Приступ перманентним базним станицама за коришћење ГПС инструмента 

- Градски комунални ГИС, одржавање и развој  

- Контролна геомеханичка и асфалтна испитивања  

- Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту, 

ажурирање података и други трошкови РГЗ-а 

- Приступ подацима катастра непокретности  
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- Набавка просторних података  

- Израда техничког описа радова за изградњу и опремање саобраћајница са анализом 

јединичних цена по позицијама 

- Израда техничког описа радова за изградњу и опремање водовода, канализације и 

атмосферске канализације са анализом јединичних цена по позицијама 

- Израда техничког описа радова за изградњу и опремање јавног осветљења са анализом 

јединичних цена по позицијама 

- Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова  

- Трошкови израде парцелације и препарцелације  

- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града 

Врања 

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Геодетска снимања, обележавања и израда пројеката геодетских обележавања 

- Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту, 

ажурирање података и други трошкови РГЗ-а 

1.3 УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 1.500.000,00 

УЛИЦА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ТРГОВИМА 

- Награде, откуп радова, накнаде за рад жирија, израда каталога и закуп изложбеног простора 

АМБИЈЕНТАЛНА ЦЕЛИНА БЕЛИ МОСТ 

- Награде, откуп радова, накнаде за рад жирија, израда каталога и закуп изложбеног простора 

УРЕЂЕЊЕ У ДЕЛУ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У ВРАЊУ 

- Награде, откуп радова, накнаде за рад жирија, израда каталога и закуп изложбеног простора 

 

2 ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 10.000.000,00 

2.1 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 9.500.000,00 

- Улица Пчињска  

- Улица Јелене Ћетковић  

- Улица Стефана Филиповића  

- Улица Отона Жупанчића  

- Улица Милана Топлице  

- Улица Бакије Бакића  

- Улица Верице Бараћ  

- Улица Марије Кири део  

- Улица Шантићева  

- Улица Даскал Митрова - парцела 7783 и 7785 К.О. Врање И  

- Улица Предрага Деверџића – наставак  

- Улица новопројектована 2 блок између улица Иве Андрића и Будислава Шошкића 

- Улица новопројектована 1 ПДР између улица Радних бригада, Рудничке и Будислава Шошкића 

- Улица новопројектована 2 ПДР између улица Радних бригада, Рудничке и Будислава 

Шошкића 

- Улица новопројектована 3 ПДР између улица Радних бригада, Рудничке и Будислава Шошкића 

- Улица Боре Станковића  

- Улица Николетине Бурсаћа  

- Улица Војводе Добрњца  

- Улица Сремска  

- Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за остале развојне пројекте 

- КОНТИНУИРАНА АКТИВНОСТ ПО ГОДИНАМА 

- Улица Трајка Стошића  

- Улица Димитрија Туцовића  

- Улица Виноградарска  

- Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за остале развојне пројекте 

- КОНТИНУИРАНА АКТИВНОСТ ПО ГОДИНАМА 
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- Новопројектована обилазница – деоница у зони “РИБИНЦЕ 1”  

- Улица Ратка Митровића  

- Улица Пере Мачкатовца  

- Куповина земљишта за Задружни дом у селу Рибинце  

- Куповина земљишта за изградњу станова за војску и полицију у насељу Виктор Бубањ 

- Куповина земљишта за докомплетирање парцеле у Огледној станици 
- Куповина земљишта и објекта АМЕРИЧКИ ДОМ за потребе пренамене 
- Проширење депоније “Метерис”  

2.2 АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ 

ЗЕМЉИШТА 

500.000,00 

- Заштита грађевинског земљишта (техничка документација и рушење саграђених објеката) 
- Поступање по решењима инспекције (ограђивање и обезбеђивање објеката који су за 

рушење према решењима Градске управе за инспекцијске послове Града Врања) 
- Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се 

приводе намени 

 

II РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ 

ЗЕМЉИШТА 

725.768.000,00 

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 200.768.000,00 

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ 

ГРАДА 

186.768.000,00 

УЛИЦА БОРЕ СТАНКОВИЋА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА РАДНИЧКА - ДЕО 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

САОБРАЋАЈНИЦА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ БУНУШЕВАЦ 

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ОБИЛАЗНИЦА ДО СЛОБОДНЕ ЗОНЕ СА РАСКРСНИЦОМ НА УЛИЦИ 

ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ 

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА У ПОСЛОВНО ПРОИЗВОДНОЈ ЗОНИ “РИБИНЦЕ 1” 

- У току је решавање имовинско-правних питања 

- Техничка документација 

ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ РАДНИКА У ИНДУСТРСИЈСКОЈ ЗОНИ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката 

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ ВРАЊЕ НА ПРОСТОРУ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “БУНУШЕВАЦ 1”, “БУНУШЕВАЦ 2”, “БУНУШЕВАЦ 3” 

И “БУНУШЕВАЦ 4” - КОНТИНУИРАНА АКТИВНОСТ ПО ГОДИНАМА 

- Изградња објеката инфраструктуре 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ ЗА САОБРАЋАЈНУ 

ПОЛИЦИЈУ 

- Инсталација опреме 

УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА НА ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА 

- Изградња објеката 

САНАЦИЈА И КИНЕТИРАЊЕ РЕЧНОГ КОРИТА ВРАЊСКЕ РЕКЕ 

- Изградња објеката инфраструктуре 
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ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ВРАЊСКОЈ БАЊИ (УРЕЂЕЊЕ КОРИТА И 

ПРИОБАЉА РЕКЕ БАЊШТИЦЕ, ИЗГРАДЊА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ, ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ 

ПОЗОРНИЦЕ, ИЗГРАДЊА СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ) 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 

У СЕЛУ ГОРЊИ ВРТОГОШ 

- Предстоји израда техничке документације 

КОМАСАЦИЈА ЗЕМЉИШТА СА ПОБОЉШАЊЕМ ПРИСТУПА ОБРАДИВОМ ЗЕМЉИШТУ 

- Предстоји израда техничке документације 

- Изградња објеката инфраструктуре 

РЕАЛИЗАЦИЈА КАПИТАЛНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА БУНУШЕВАЦ 4 

- Предстоји израда техничке документације 

- Изградња објеката инфраструктуре 

РЕАЛИЗАЦИЈА КАПИТАЛНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕКУЛТУВАЦИЈУ 

СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ НАСЕЉЕ ИСПОД АУТО ПУТА 

- Предстоји израда техничке документације 

- Изградња објеката инфраструктуре 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗГРАДЊУ АЗИЛА ЗА ПСЕ И НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ 

- Предстоји израда техничке документације 

ИЗРАДА ПЛАНСКО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

И СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ 

ПРОШИРЕЊЕ ДЕПОНИЈЕ “МЕТЕРИС” 

- У току је решавање имовинско-правних питања 

- Изградња објеката инфраструктуре 

1.2 МОСТОВИ 14.000.000,00 

НОВИ И МОСТ ИЗМЕЂУ ул. Ивана Горана Ковачића и Александра Младеновића 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

САНАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ МОСТА у ул. Косовској 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

НОВИ МОСТ у с. СТРОПСКО 

- Техничка документација 

 
2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 134.500.000,00 
2.1 СПОРТ  
РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У САРАДЊИ СА МОНТАНОМ ИЗ БУГАРСКЕ 
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 
- Изградња објеката инфраструктуре 
РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У ВРАЊУ 
- У току је израда техничке документације 
- Изградња објеката инфраструктуре 
СЕКУНДАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА СА ПРИКЉУЧКОМ ЗА СТРЕЛИШТЕ У ВРАЊУ 
- Изградња објеката инфраструктуре 
2.2 ОБРАЗОВАЊЕ  
ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ “РАШКА” 
Изградња објеката инфраструктуре 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕЕ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
- Техничка документација 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕЕ ЈУ “НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ” 
- Техничка документација 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕЕ СЕОСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
- Техничка документација 
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САНАЦИЈА И ДОГРАДЊА СЕВЕРОЗАПАДНОГ БЛОКА НА ЗГРАДИ ГИМНАЗИЈЕ “БОРА 
СТАНКОВИЋ” 
- Наставак претходних реконструкционих радова – фазна реализација 
РЕКОНСТРУКЦИЈА СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКО – ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У ВРАЊУ 
- Фазна реализација реконструкције 
2.3 КУЛТУРА  
ОПРЕМАЊЕ ЗГРАДЕ ПОЗОРИШТА “БОРА СТАНКОВИЋ” 
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 
- Изградња објеката инфраструктуре 
САНАЦИОНИ И КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЗГРАДИ ПАШИНОГ 
КОНАКА И МУЗЕЈ КУЋЕ БОРЕ СТАНКОВИЋА 
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 
- Изградња објеката инфраструктуре 
2.4 ЗДРАВСТВО  
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ХИРУШКОГ БЛОКА 
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 
- Изградња објеката инфраструктуре 
2.5 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
- Техничка документација 
- Фазна реализација реконструкције 
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
- Техничка документација 
- Фазна реализација реконструкције 
2.6 АДМИНИСТРАЦИЈА  
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ – ФАЗА 1 
- Израда техничке документације 
- Фазна реализација реконструкције 
ТОПЛОВОД ЗА СИГУРНУ КУЋУ 
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 
- Изградња објеката инфраструктуре 

 

3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 245.000.000,00 

3.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 140.000.000,00 

ЈАВНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- Одржавање у летњим и зимским условима 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- Одржавање у летњим и зимским условима 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

УВОЂЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ЦЕНТРУ ГРАДА 

- Техничка документација 

- Набавка опреме 

АРХИТЕКТОНСКЕ БАРИЈЕРЕ 

- Уклањање архитектонских баријера 

УРЕЂЕЊЕ РЕЧНИХ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

- Набавка опреме за хоризонталну, вертикалну И семафорску саобраћајну сигнализацију 

- Набавка опреме и ситног потрошног материјала 

3.2 ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 78.000.000,00 

СВЕЧАНО НОВОГОДИШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ 

- Набавка опреме 

ДЕКОРАТИВНА РАСВЕТА НА ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА 
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- Изградња објеката инфраструктуре 

- Техничка документација 

ЈАВНА РАСВЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- Изградња објеката инфраструктуре - ширење мреже 

- Одржавање постојеће инфраструктуре 

3.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 17.000.000,00 

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

- Набавка и уградња опреме и подлоге 

МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

- Набавка и уградња опреме и подлоге 

3.4 ПАРКОВИ И ТРГОВИ 10.000.000,00 

ГРАДСКИ ПАРК 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ПАРК У ул. ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У ВРАЊСКОЈ БАЊИ 

- У току је израда техничке документације 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УРЕЂЕЊЕ У ДЕЛУ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У ВРАЊУ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

 

4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 80.500.000,00 

4.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 80.500.000,00 

УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - из 2016. 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЛУНГЕ - из 2016. 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА ВАСКА ПОПЕ - леви крак - из 2016. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ОБЛИЧКА - крак - из 2016. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА САВЕ КОВАЧЕВИЋА - из 2016. 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА - из 2016. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА КОСОВСКА - од моста до скретања за с. Содерце - из 2016 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА ХИЛАНДАРСКА - од Кајмакчаланске до Српских владара из 2016. 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА ИВО ЛОЛЕ РИБАРА ТРОТОАРИ - из 2016. 
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- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА - из 2016. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА НАРОДНОГ ХЕРОЈА - из 2016. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА - из 2016. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА ХАЏИ ТОМИНА СОКАК - из 2017. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА БАКИЈЕ БАКИЋА - из 2017. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА ДЕЛИГРАДСКА - из 2017. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА ЧЕСТЕЛИНСКА - из 2017. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ПАРТИЗАНСКИ ПУТ - сокак од бр. 13-27 - из 2017. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША - од Змај Јовине до К.С.Првовенчаног - из 2017. 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ХРИСТИЈАНА КАРПОША 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ДРАГЕ МАЛЕВИЋ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ПАВЛА ЈУРИШИЋА ШТУРМА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ТОМЕ КОСТИЋА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ДР. КОПШЕ И ТРГ 7. СЕПТЕМБРА 

- Изградња објеката инфраструктуре - реконструкција 

УЛИЦА МАТИЈЕ ГУБЦА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 
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УЛИЦА ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 

- Техничка документација 

УЛИЦА МАРИЈЕ КИРИ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА РАТКА МИТРОВИЋА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

СОКАК - између Таковске и Мостарске 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УЛИЦА РАДНИЧКА - уређење зеленог острва од мотела до Булевара Авноја 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

- КОНТИНУИРАНА АКТИВНОСТ ПО ГОДИНАМА 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У 

ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ БУНУШЕВАЦ И НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА) 

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

 

5 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

65.000.000,00 

5.01 МЗ БУНУШЕВАЦ 

УЛИЦЕ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

- Техничка документација 

5.02 МЗ КАТУН 

УЛИЦЕ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

- Техничка документација 

5.03 МЗ ЗЛАТОКОП 

УЛИЦЕ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

- Техничка документација 

5.04 МЗ ТРЕБЕШИЊЕ 

УЛИЦЕ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

- Техничка документација 

ЗАДРУЖНИ ДОМ КУЛТУРЕ 

- Реконструкција објеката 

- Техничка документација 

5.05 МЗ СОДЕРЦЕ 

УЛИЦЕ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

- Техничка документација 

5.06 МЗ СТРОПСКО 
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УЛИЦЕ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

- Техничка документација 

5.07 МЗ ЋУКОВАЦ - ДУЛАН 

ОПШТИНСКИ ПУТ 

- Изградња објеката инфраструктуре -реконструкција 

5.08 МЗ ДАПЧЕВАЦ - БУНУШЕВАЦ 

ОПШТИНСКИ ПУТ 

- Изградња објеката инфраструктуре -реконструкција 

- Техничка документација 

5.09 МЗ КУПИНИНЦЕ - РАТАЈЕ 

ОПШТИНСКИ ПУТ 

- Изградња објеката инфраструктуре -реконструкција 

- Техничка документација 

5.10 МЗ ДУБНИЦА 

ЗАДРУЖНИ ДОМ КУЛТУРЕ 

- Реконструкција објекта 

- Техничка документација 

5.11 МЗ ВРТОГОШ 

ЗАДРУЖНИ ДОМ КУЛТУРЕ 

- Реконструкција објекта 

- Техничка документација 

5.12 МЗ РИБИНЦЕ 

ЗАДРУЖНИ ДОМ КУЛТУРЕ 

- Техничка документација 

5.13 МЗ БРЕСНИЦА - ОСАТИЦА 

ОПШТИНСКИ ПУТ 

- Изградња објеката инфраструктуре -реконструкција 

- Техничка документација 

 

II

I 

 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 5.000.000,00 

1 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 5.000.000,00 

1.1 ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И 

ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 

4.000.000,00 

- Одржавање и трошкови општинских станова и локала  

- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке  

- Накнада за земљиште по судским одлукама  

- Накнада за раније одузето земљиште по судским одлукама  

- Исплата накнаде штете и усева и засада  

- Трошкови платног промета и банкарске услуге  

- Камате  

- Порез на промет апсолутних права  

- Повраћај закупнине и накнаде за уређивање - судске пресуде  

- Услуге вештачења  

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Одржавање и трошкови општинских станова и локала  

- Повраћај закупнине и накнаде за уређивање - судске пресуде  

- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке  

- Накнада за раније одузето земљиште по судским одлукама  

- Услуге вештачења  

- Адвокатске услуге  

- Порез на промет апсолутних права  
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1.2 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 1.000.000,00 

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 

- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима  

- Трошкови утрошка воде на градилиштима 

- Сагласности и пројектни услови 

- Технички пријем објеката 

- Републичка ревизиона комисија 

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Сагласности и пројектни услови 

- Технички пријем објеката 

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА 

- Трошкови огласа 

- Трошкови штампања материјала 

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ 

- Премије и осигурања објеката инфраструктуре 

- Порез на додату вредност 

- Трошкови по решењима комисије за заштиту права у поступцима ЈН 

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Премије и осигурања објеката инфраструктуре 

 

III ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА 

ПРОГРАМА 

 

Трошкови инжењеринга Програма на при-

преми и реализацији Програма дати су кроз Одлуку 

о Буџету Града Врања за 2018. годину. 

 

IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА 
 

 Финансијски план Програма је заснован и у 

складу је са: 

- Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС" 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- 

исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 - др. закон 103/15 И 

99/2016) и 

- Одлуком о Буџету града Врања за 2018. годину 

Финансијски план је заснован на принципи-

ма уравнотежења прихода и расхода, финансирања 

програмских задатака из реалних извора, реализа-

ције прихода у нивоу планираног наплатног задатка 

по свим изворима финансирања и у динамици која 

обезбеђује планирано извршење програмских зада-

така и реализацији расхода по утврђеним приорите-

тима на готовинским основама до нивоа реализова-

них прихода, уз могућност пренамене средстава с 

једне позиције на другу у оквиру исте економске 

класификације. 

У циљу обезбеђивања материјалних услова 

за реализацију Програма, ефикасне реализације и 

рационалног финансирања инвестиционих пројека-

та, финансијско пословање у 2018. години обављаће 

се под следећим условима: 

1. Набавку добара, услуга и радова вршити у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

2. Уколико прилив средстава то омогућује, 

приликом уговарања радова са извођачима 

предвидети авансирање набавке материјала, 

опреме и радова у циљу фиксирања цена и 

благовременог обезбеђивања материјала и 

енергената, у релативном обиму и уз услове 

предвиђене Одлуком о Буџету града Врања за 

2018. годину. 

Финансијским планом за 2018. годину пла-

нирани су укупни приходи и примања, односно у-

купни и издаци у износу од 758.768.000,00 динара. 

Приходи и примања су планирани по изво-

рима средстава, а и издаци по наменама из Програ-

ма, изворима финансирања и економској класифи-

кацији. 

 

V МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРОГРАМА 

  

1. Основни носилац организације извршења Про-

грама је Градска управа и надлежне организационе 

јединице - Одељење за урбанизам, имовинско-

правне и комунално-стамбене делатности и Оде-

љење за привреду, економски развој и заштиту жи-

вотне средине. Да би се Програм што ефикасније 

реализовао, сарадњом свих надлежних органа, уз 

поштовање прописаних процедура, обезбедити е-

фикасан трансфер средства. 

2.Носиоци појединих стручних послова за 

реализацију су: Јавно предузеће "Завод за 

урбанизам" Врање, Службе за катастар 

непокретности Врање, Јавно предузеће "Водовод" 
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Врање, Јавно предузеће "Паргинг сервис" Врање, 

Регионални центар "Електроисток" Ниш - Огранак 

"Електродистрибуција Врање", Јавно предузеће 

"Нови дом" Врање, "Телеком Србија" АД - ИЈ 

Врање, Завод за заштиту споменика културе Ниш, 

надлежне службе градске управе и остали учесници 

у реализацији, изабрани у складу са законом. 

3.Реализација овог Програма дефинисаће се 

динамичким плановима. 

4.Приоритет у реализацији позиција Програма 

имаће области према следећем редоследу: 

- наставак изградње започетих објеката и 

сервисирање финансијских обавеза на њима 

- извршење обавеза према инвеститорима који су 

испунили обавезу плаћања доприноса 

- израда документације 

- имовинска припрема 

- изградња недостајуће комуналне 

инфраструктуре у постојећим насељима 

- изградња објеката магистралне и примарне 

мреже инфраструктуре 

5.Обавезе по овом Програму могу се преузимати 

само до износа планираних и остварених 

средстава за поједине намене предвиђене 

Програмом. 

6.У случају да за реализацију појединих позиција 

из Програма не буду искоришћена планирана 

средства, могућа је пренамена дела тих средстава 

на друге позиције из Програма, у оквиру исте 

економске класификације, а за које су планирана 

средства недовољна и то у износу до 5% 

планираних средстава за ту позицију. 

7.Уколико се прилив средстава остварује у мањем 

обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и 

планирани физички обим Програма. 

8.Градоначелник, или лице које он овласти, 

покреће иницијативу за реализацију позиција 

Програма уређивања грађевинског земљишта са 

финансијским планом за 2018. годину. 

 Иницијатива из предходног става покреће се 

на основу захтева ресорног Одељења Градске 

управе надлежног за послове реализације Програ-

ма уређивања, који се упућује градоначелнику. 

Пошто је од стране Градоначелника, или лица 

које он овласти, покренута иницијатива, Градска 

управа преко Службе за јавне набавке покреће 

јавне набавке. 

9.О извршењу Програма надлежно Одељење ће 

према потреби извештавати надлежне градске 

органе, а по истеку године поднети извештај 

Скупштини града. 

10.У случају да се до краја 2018. године не донесе 

Програм уређивања грађевинског земљишта и 

изградње са финансијским планом за 2019. годину, 

до доношења Програма створене финансијске 

обавезе из Програма за 2018. годину могу се 

преузимати и плаћати до нивоа планираних 

средстава Програма за 2018. годину, а исте 

садржаће се у Програму за 2019. годину. 

11.Овај Програм објавиће се у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.12.2017. 

године, број: 352-1/2018-10. 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                               

                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.

  

811. 

 На основу члана 61., став 7. Закона о 

становању и одржавању стамбених зграда 

(Службени гласник РС” бр. 104/16), на основу 

Правилника о критеријума за утврђивање 

минималног износа који одређује јединица локалне 

самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде (Службени 

гласник РС” бр. 101/17) и чл. 32 ст. 1. тач. 19) 

Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

28.12.2017.године, доноси  

   

                                                           

О Д Л У К У 

О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА 

ИЗДВАЈАЊА НА ИМЕ ТРОШКОВА 

ИНВЕСТИЦИОНОГ,ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 

ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 

ИВИСИНЕ НАКНАДЕ ПРИНУДНО 

ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ 

УПРАВНИКА 

                                               

Члан 1. 

 Утврђује се минимална висина издвајања на 

име трошкова инвестиционог  одржавања 

заједничких делова стамбене зграде у износу од 

200,00 динара месечно, за стан или пословни 

простор и 20,00 динара месечно за гаражу, гаражни 

бокс или гаражно место. 

   

Члан 2. 

 Утврђује се минимална висина трошкова 

текућег одржавања зграде у износу од 230,00 динара 

месечно, за стан или пословни простор и 90,00 

динара месечно за гаражу, гаражни бокс или 

гаражно место.   

 

Члан 3. 

 Утврђује се висина накнаде професионалном 

управнику стамбене заједнице постављеном у 

поступку увођења принудне управе у стамбеној 

заједници у износу од 180,00 динара месечно, за 
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стан или пословни простор и 30,00 динара месечно 

за гаражу, гаражни бокс или гаражно место. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 Одлуку објавити у “Службеном гласнику” 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  28.12.2017. 

године, број: 40-753/2017-10. 

 

                                         ПРЕДСЕДНИК,                                                                               

                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.

  
                                                                                         

812.   

          На основу члана 2 ст.1 тач. 26 и 28 и чл. 76 

ст.4 Закона о приватизацији ( Службени гласник РС 

бр. 83/14,46/15,112/15 и  20/16 – аут.тумачење) и 

Закључка Владе Републике Србије бр. 023-

8410/2015 од 13.08.2015. године, Скупштина града 

Врања, на Седници одржаној дана 28.12.2017. 

године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ОТПИСУ ДУГА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ 

ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ 

ПРУГА 

„ ЗГОП“ А.Д НОВИ САД 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ  отпис дуга привредном 

друштву  за грађење, ремонт и одржавање пруга „ 

Згоп“ а.д  Нови Сад ,који на дан 31.12.2016.године 

износи 324.381,57 динара настао по основу  

неизмирених пореза на зараде запослених. 

 

II 

 Одлука Ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном гласнику града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.12.2017. 

године, број: 40-754/2017-10. 

                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

 

813. 

 На основу чл. 130 ст 3, чл. 132 и 133 Закона о 

здравственој заштити ( Службени гласник РС, бр. 

107/05,72/09 – др. закон, 

88/10,99/10,57/11,119/12,45/13-др.закон ,93/14 

,96/15, и 106/15), чл. 32.ст 1 тач.9 Закона о локалној 

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

83/14- др.закон), чл. 10 и 11 Одлуке о оснивању 

Апотеке Врање и преузимању оснивачких права над 

апотекарском установом Врање ( Службени гласник 

Пчињског округа бр. 26/09 и Службени гласник 

града Врања бр. 28/15 и 7/17), чл. 19,20,21 Статута 

Здравствене установе „ Апотека“ Врање  и чл. 32 ст 

1 тач. 10 Статута града Врања ( Службени гласник 

града Врања бр. 3/17 – пречишћен текст, 8/17 и 

27/17), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној дана 28.12. 2017. године, донела је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ „ АПОТЕКА“ ВРАЊЕ 

 

I 

      Именује се Ивана Костић, дипл. Фармацеут, 

спец. Фармакотерапије из Врања, за директора 

Здравствене установе „ Апотека „ Врање, на период 

од четири године. 

 

II 

          Решење је коначно. 

 

III 

         Ступањем на снагу овог Решења, престаје да 

важи Решење о именовању в.д директора 

Здравствене установе „ Апотека „ Врање бр. 02-

141/2017-10 од 19.07.2017. године. 

 

IV 

            Решење ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном гласнику града Врања.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

          Првни основ за доношење овог Решења 

садржан је у Закону о здравственој заштити, Закону 

о локалној самоуправи, Одлуци о оснивању Апотеке 

Врање и преузимању оснивачких права над 

Апотекарском установом Врање, Статуту „ Апотеке 

Врање“ и Статуту града Врања. 

          На основу чл. 130 и чл. 132 ст. 1,3,4,5 и 6 

Закона о здравственој заштити, директора 

здравствене установе чији је оснивач  јединица 

локалне самоуправе именује оснивач, на период од 

четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса, који расписује Управни одбор 

Здравствене установе. Управни одбор је дужан да у 

року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 

изврши избор кандидата и предлог достави 

оснивачу.  

          Одредбом члана 32 ст 1 тач.9 Закона о 

локалној самоуправи предвиђа се да Скупштина 

општине, односно града именује директоре 

установа чији је оснивач. 
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       Одредбом члана 32 ст.1 тач. 10 Статута града 

Врања, прописано је да Скупштина града именује и 

разрешава директоре установа чији је оснивач град. 

         Чл. 19 Статута Апотеке Врање прописано је да 

се за директора установе може именовати лице, које 

поред општих законских услова, испуњава и 

посебне  услове и то: да је дипл.фармацеут са 

најмање пет година радног стажа у области 

здравсвене установе  или да је дипл. Економиста са 

завршеном едукацијом из области здравственог 

менаџмента и са најмање пет година радног стажа у 

области здравствене заштите. 

       У складу са напред наведеном нормативном 

регулативом , Управни одбор Здравствене установе 

„ Апотека“ Врање на основу Одлуке о расписивању 

конкурса  за именовање директора од 18.7.2017. 

године, огласио је јавни конкурс у листу „ Послови“ 

који издаје национална служба за запошљавање у 

броју 735 од 26.07.2017. године. 

     Јавни конкурс за именовање директора спровео 

је Управни одбор здравствене установе „ Апотека“ 

Врање и након тога оснивачу доставио Одлуку о 

избору кандидта за директора ове установе бр. 966 

од 18.07.2017 године са целокупном конкурсном 

документацијом. 

         На основу достављене документације, 

Комисија за мандатно – имунитетска и 

административна питања и избор и именовања 

Скупштине града, утврдила је:   

         Да је расписан јавни конкурс за именовање 

директора здравствене установе „ Апотека“ Врање 

од стране Управног одбора дана 18.07.2017. године 

на коме су се јавила два кандидата Ивана Костић, 

дипл фармацеут из Врања и Јелица Величковић 

дипл. Фармацеут из Врања. 

         Да је Управни одбор благовремено спровео 

изборни поступак и доставио Одлуку о  избору 

кандидата бр.966 од 18.07.2017. године. 

         Прегледом документације две кандидаткиње за 

место директора здравствене установе „ Апотека“ 

Врање утврђено је да је потпуна докумантација 

само Иване Костић и да иста испуњава све услове 

предвиђене Законом и Статутом  Апотеке за место 

директора ове здравствене установе. Констатовано 

је и да је кандидат за место директора Ивана Костић 

уз документацију приложила и плана рада ове 

установе.  

        Са друге стране увидом у докумантацију друге 

кандидаткиње Јелице Величковић утврђено је да  

пријава за конкурс није садржала потврду о радном 

искуству што је био обавезан део конкурсне 

документације предвиђен расписаним конкурсом па 

пријава Јелице Величковић није изета у разматрање.  

         На основу утврђеног, Комисија за мандатно – 

имунитетска и административна питања и избор и 

именовања Скупштине града, у оквиру својих 

овлашћења из одредби чл. 51 ст.1 тач.2 Пословника 

Скупштине града Врања, ( Службени гласник града 

Врања бр.3/17 – пречишћен текст и 27/17), утврдила 

је да Ивана Костић, дипл. Фармацеут из Врања, 

актуелни в.д директора Здравствене установе 

„Апотека“ Врање успуњава све услове прописане за 

именовање директора, како Законом тако Статутом, 

да иста обавља функцију в.д директора  и да је за тај 

период успела да смањи дугове ове установе која је 

у великој финансијској дубиози, па се основано 

може очекивати да ће у нередном периоду 

наставити да успешно решава велике како 

финансијске тако и друге проблеме у коме се  

Апотека налази ,  те је утврдила предлог да се иста 

именује за директора Здравствене установе „ 

Апотека“ Врање на период од четири године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28. 12. 2017. 

године, број: 02-262/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

   

 

814. 

            На основу члана 32 ст.1 Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник  РС бр. 129/07 и 

83/14 – др.закон ), чл. 32. ст 1 тач.12 Статута града 

Врања ( Службени гласник града Врања бр.3/17 – 

пречишћен текст, 8/17 и 27/17) , Скупштина града 

Врања, на седници одржаној дана 28.12. 

2017.године, донела је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА  ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ„ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ГРАДА ВРАЊА“ 

 

 

I 

      ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Статута Јавне установе „ Туристичка 

организација града Врања“, донета на седници 

Управног одбора бр.1180 од 01.12.2017. године. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 02-260/2017-10. 

                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
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815. 

 На основу чл. 32 Закона о локалној 

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

83/14 – др. закон ), чл.20а ст. 1. тач.5 Одлуке о 

оснивању  „ Апотеке „ Врање и преузимању 

оснивачких права над апотекарском установом 

Врање(„Службени гласник Пчињског округа бр. 

22/06 и 12/09 и Службени гласник града Врања бр. 

28/15) и чл. 32 ст 1. Тач.13 Статута града Врања 

(Службени гласник града Врања бр. 3/17  - 

пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања на седници одржаној дана 28.12.2017.године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „ АПОТЕКА“ 

ВРАЊЕ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

финансијски план Здравствене установе „ Апотека“  

Врање за 2018. годину. 

 

II 

                Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

816. 

            На основу чл. 32 Закона о локалној 

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

83/14 – др. закон ), чл.4 ст.1.тач.4 и ст.2  Одлуке о 

оснивању „Регионалног центра за таленте“ Врање 

„Службени гласник града Врања бр. 26/09 – 

пречишћен текст и 25/12) и чл. 32 ст 1. Тач.13 

Статута града Врања (Службени гласник града 

Врања бр. 3/17  - пречишћен текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања на седници одржаној дана 

28.12.2017.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

„РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ“ 

ВРАЊЕ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

финансијски план „ Регионалног центра за таленте“ 

Врање за 2018. годину. 

 

II 

                Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године број: 06-274/2017-10.  

                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

817. 

            На основу чл. 32 Закона о локалној 

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

83/14 – др. закон ), чл.5 ст.1.ал6 и 7. Одлуке о 

оснивању  Јавне установе за спорт и рекреацију„ 

Спортска хала“ Врање(„Службени гласник града 

Врања бр. 26/09 – пречишћен текст) и чл. 32 ст 1. 

Тач.13 Статута града Врања (Службени гласник 

града Врања бр. 3/17  - пречишћен текст, 8/17 и 

27/17), Скупштина града Врања на седници 

одржаној дана 28.12.2017.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И 

РЕКРЕАЦИЈУ „ СПОРТСКА ХАЛА“ ВРАЊЕ 

ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

финансијски план Јавне установе за спорт и 

рекреацију „ Спортска хала“ Врање за 2018. годину. 

 

II 

            Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

818. 

            На основу чл. 39  Закона о туризму( „ 

Службени гласник РС, бр. 36/09,88/10,99/11 – 

др.закон,93/12 и 84/15), чл. 32 Закона о локалној 

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

83/14 – др. закон ), чл.9 ст.1.тач.4 и ст.2  Одлуке о 

оснивању Туристичке организације града Врања,( 
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Службени гласник града Врања бр. 26/09 – 

пречишћен текст и 35/16) и чл. 32 ст 1. Тач.13 

Статута града Врања  (Службени гласник града 

Врања бр. 3/17  - пречишћен текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања на седници одржаној дана 

28.12.2017.године , донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

ВРАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

финансијски план Туристичке организације града 

Врања за 2018. годину. 

 

II 

             Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године,  број: 06-274/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 

819. 

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

јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС, бр. 

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

Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. 

закон ), чл. 32 ст 1 тач. 2  Одлуке о усклађивању 

пословања  Јавног предузећа „ Водовод“ Врање са 

Законом о јавним предузећима  ( Службени гласник 

града Врања бр. 27/16 и 35/16) и чл. 32 ст 1 тач. 11 

Статута града Врања ( „ Службени гласник града 

Врања бр. 3/17  - пречишћен текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања на седници одржаној дана 

28.12.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА 

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања и финансијски план пословања Јавног 

предузећа „ Водовод“ Врање за 2018. Годину. 

 

II 

                Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

820. 

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

јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС, бр. 

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

Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. 

закон ), чл. 32 ст 1 тач. 2  Одлуке о усклађивању 

пословања  Јавног  предузећа „ Завод за урбанизам“ 

Врање са Законом о јавним предузећима  ( 

Службени гласник града Врања бр. 27/16 и 35/16) и 

чл. 32 ст 1 тач. 13 Статута града Врања ( „ 

Службени гласник града Врања бр. 3/17  - 

пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања на седници одржаној дана 28.12.2017.године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА 

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ“ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања и финансијски план пословања Јавног   

предузећа „ Завод за урбанизам“ Врање за 2018. 

годину. 

 

II 

                Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

 

 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

821. 

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

јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС, бр. 

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

Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. 

закон ), чл. 32 ст 1 тач. 2  Одлуке о усклађивању 

пословања  Јавног комуналног предузећа „ Комрад“ 

Врање са Законом о јавним предузећима  ( 

Службени гласник града Врања бр. 27/16 и 35/16) и 



Петак,29.децембар.2017.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"      Број-36- Страна-3121 

 

 

чл. 32 ст 1 тач. 11 Статута града Врања ( „ 

Службени гласник града Врања бр. 3/17  - 

пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања на седници одржаној дана 28.12.2017.године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА 

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ 

КОМРАД“ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања и финансијски план пословања Јавног 

комуналног  предузећа „ Комрад“ Врање за 2018. 

Годину. 

 

II 

                Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

 

  ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

822. 

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

јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС, бр. 

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

Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. 

закон ), чл. 32 ст 1 тач. 2  Одлуке о усклађивању 

пословања  Јавног  предузећа „ Нови дом“ Врање са 

Законом о јавним предузећима  ( Службени гласник 

града Врања бр. 27/16 и 35/16) и чл. 32 ст 1 тач. 11 

Статута града Врања ( „ Службени гласник града 

Врања бр. 3/17  - пречишћен текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања на седници одржаној дана 

28.12.2017.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА 

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ НОВИ ДОМ“ ВРАЊЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања и финансијски план пословања Јавног   

предузећа „ Нови дом“ Врање за 2018. годину. 

 

II 

                Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године,  број: 06-274/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

823. 

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

јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС, бр. 

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

Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. 

закон ), чл. 32 ст 1 тач. 2  Одлуке о усклађивању 

пословања  Јавног комуналног  предузећа „ Паркинг 

сервис“ Врање са Законом о јавним предузећима  ( 

Службени гласник града Врања бр. 27/16 и 35/16) и 

чл. 32 ст 1 тач. 13 Статута града Врања ( „ 

Службени гласник града Врања бр. 3/17  - 

пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања на седници одржаној дана 28.12.2017.године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА 

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ 

ПАРКИНГ СЕРВИС“ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања и финансијски план пословања Јавног 

комуналног  предузећа „ Паркинг сервис“ Врање за 

2018. годину. 

 

II 

                Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10.  

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

824. 

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

јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС, бр. 

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

Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. 

закон ), чл. 32 ст 1 тач. 2  Одлуке о усклађивању 

пословања  Јавног  предузећа „ Управа Бање“ 

Врањска Бања са Законом о јавним предузећима  ( 

Службени гласник града Врања бр. 27/16 и 35/16) и 
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чл. 32 ст 1 тач. 13 Статута града Врања ( „ 

Службени гласник града Врања бр. 3/17  - 

пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања на седници одржаној дана 28.12.2017.године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА 

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ УПРАВА БАЊЕ“ 

ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања и финансијски план пословања Јавног   

предузећа „ Управа Бање“ Врањска Бања за 2018. 

годину. 

 

II 

                Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

825. 

            На основу чл. 123 ст.6  Закона о социјалној 

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

32 Закона о локалној самоуправи ( „ Службени 

гласник  РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон ), чл.14 

ст.1 ал. 4 и чл. 20 ст 1. Тач.5 и 6 Одлуке о оснивњу 

јавне установе – Центар за социјални рад у Врању ( 

Службени гласник града Врања бр. 21/11) и чл. 32 

ст 1. Тач.13 Статута града Врања  (Службени 

гласник града Врања бр. 3/17  - пречишћен текст, 

8/17 и 27/17), Скупштина града Врања на седници 

одржаној дана 28.12.2017.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД“ У ВРАЊУ ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

финансијски план Јавне установе „ Центар за 

социјални рад у Врању за 2018. годину. 

 

II 

                Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

  ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

826. 

 На основу чл. 123.ст.6. Закона о социјалној 

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

32. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др. закон), чл. 12. 

ст.1. ал. 5 и чл. 15. ст.1.ал.3. Одлуке о оснивању 

Јавне установе- Центар за развој локалних услуга 

социјалне заштите у Врању („Службени гласник 

града Врања“, број 23/11- пречишћен текст, 13/14 и 

9/15) и чл. 32. ст.1. тач. 11) Статута града Врања  

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

пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања, на седници одржаној 28.12.2017.године, 

донела је  

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДАИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ-ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ 

УСЛУГАСОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ВРАЊУ 

ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Јавне установе –Центар за развој 

локалних услуга социјалне заштите у Врању за 

2018. годину.  

II 

          Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“,  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 

28.12.2017.године, број: 06-274/2017-10. 

                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

827. 

         На основу чл. 44.ст.1. тач. 5. и 6. и ст.2. Закона 

о култури ( „Службени гласник РС“, број 

72/09,13/16 и 30/16-испр), чл. 32. Закона о локалној 

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

83/14-др. закон), чл.13. ст.1.тач.3. и ст.2. и чл.18. 

ст.1. тач. 5. и 7.  Одлуке о оснивању Јавне установе- 

Позориште „Бора Станковић“ у Врању („Службени 

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

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

(„Службени гласник града Врања“, број  3/17- 
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пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања, на седници одржаној 28.12.2017.године, 

донела је  

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДАИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ-ПОЗОРИШТЕ „БОРА 

СТАНКОВИЋ“ У ВРАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Јавне установе- Позориште „Бора 

Станковић“ у Врању за 2018. годину.  

 

II 

          Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“,  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

  

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

828. 

         На основу чл. 44.ст.1. тач. 5. и 6. и ст.2. Закона 

о култури ( „Службени гласник РС“, број 

72/09,13/16 и 30/16-испр), чл. 32. Закона о локалној 

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

83/14-др. закон), чл.4. ст. 1. тач. 5. ст. 2. и чл. 9. ст. 

1.тач. 5. и 7. Одлуке о оснивању Јавне библиотеке 

„Бора Станковић“ у Врању („Службени гласник 

града Врања“, број 26/09- пречишћен текст, 17/14 и 

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

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

пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања, на седници одржаној 28.12.2017.године, 

донела је  

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДАИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ 

-ЈАВНА БИБЛИОТЕКА „БОРА СТАНКОВИЋ“ 

У ВРАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Јавне установе –Јавна 

библиотека „Бора Станковић“  у Врању за 2018. 

Годину.  

 

II 

          Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“,  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

829. 

 На основу чл. 44.ст.1. тач. 5. и 6. и ст.2. 

Закона о култури ( „Службени гласник РС“, број 

72/09,13/16 и 30/16-испр), чл. 32. Закона о локалној 

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

83/14-др. закон), чл.4. ст. 1. тач. 3. и ст. 2. и чл. 9. ст. 

1.тач. 5. и 7. Одлуке о оснивању Јавне установе – 

Народни музеј у Врању („Службени гласник града 

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

32. ст.1. тач. 11) Статута града Врања  („Службени 

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

8/17 и 27/17), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 28.12.2017.године, донела је  

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДАИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ -НАРОДНИ МУЗЕЈ У ВРАЊУ ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

 

I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Јавне установе –Народни музеј у 

Врању за 2018. Годину.  

 

II 

          Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“,  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

  

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

830. 

 На основу чл. 44.ст.1. тач. 5. и 6. и ст.2. 

Закона о култури ( „Службени гласник РС“, број 

72/09,13/16 и 30/16-испр), чл. 32. Закона о локалној 

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

83/14-др. закон), чл.4. ст. 1. тач. 3. и ст. 2. и чл. 9. ст. 

1.тач. 5. и 7. Одлуке о оснивању Јавне установе – 

Народни универзитет у Врању („Службени гласник 

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

и чл. 32. ст.1. тач. 11) Статута града Врања  
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(„Службени гласник града Врања“, број  3/17- 

пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања, на седници одржаној 28.12.2017.године, 

донела је  

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДАИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ-НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ У 

ВРАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Јавне установе –Народни 

универзитет у Врању за 2018. Годину.  

 

II 

          Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“,  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

 

                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

831. 

           На основу чл. 44.ст.1. тач. 5. и 6. и ст.2. 

Закона о култури ( „Службени гласник РС“, број 

72/09,13/16 и 30/16-испр), чл. 32. Закона о локалној 

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

83/14-др. закон), чл.4. ст. 1. тач. 3. и ст. 2. и чл. 10. 

ст. 1.тач. 5. и 7. Одлуке о оснивању Јавне установе – 

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

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

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

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

пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина града 

Врања, на седници одржаној 28.12.2017.године, 

донела је  

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДАИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ-ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „31. 

ЈАНУАР“ У ВРАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Јавне установе –Историјски 

архив „31. Јануар“ у Врању за 2018. Годину.  

 

II 

          Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“,  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

832. 

           На основу чл. 44.ст.1. тач. 5. и 6. и ст.2. 

Закона о култури ( „Службени гласник РС“, број 

72/09,13/16 и 30/16-испр), чл. 32. Закона о локалној 

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

83/14-др. закон), чл.19. ст.1. тач.5. ст.2. и чл.30. ст.1. 

тач.3.  Одлуке о оснивању Јавне установе –„ Школа 

анимираног филма“  у Врању („Службени гласник 

града Врања“, број 5/11 и  35/16) и чл. 32. ст.1. тач. 

11) Статута града Врања  („Службени гласник града 

Врања“, број  3/17- пречишћен текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

28.12.2017.године, донела је  

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДАИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ„ШКОЛА  АНИМИРАНОГ 

ФИЛМА“ У ВРАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Јавне установе –„Школа 

анимираног филма“ у Врању за 2018. годину.  

 

II 

          Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“,  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 06-274/2017-10. 

                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 

 

833. 

         На основу члана 22. став 1. Закона о јавним 

службама („ Службени гласник РС“, број 

42/91,71/94,79/05-др. закона, 81/05 – исп. др.закона, 

83/05-исп.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. став 

1. тачка 9. и члана 66 . став 3. Закона о локалној 

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

и 83/14 – др. закон), члана 10 и члана 11 Одлуке о 

оснивању Регионалног центра за таленте Врање („ 

Службени гласник града Врања“, број 26/09- 

пречишћен текст и 25/12) и члана 32. став 1. тачка 

10. Статута града Врања ( „Службени гласник града 
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Врања“, број 3/17–пречишћен текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

28.12.2017.године, донела је  

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРАРЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ТЕЛЕНТЕ ВРАЊЕ 

 

I 

           РАЗРЕШАВА СЕ  Драгољуб Декић из 

Врања, стручни сарадник Регионалног центра за 

таленте, представник запослених, дужности члана 

Надзорног одбора, пре истека времена на које је 

именован,  због престанка радног односа услед 

навршења радног века.  

  

II 

          Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

III 

          Решење објавити у „ Службеном гласнику 

града Врања“.  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 02-263/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 

 

834. 

           На основу члана 22. став 1. Закона о јавним 

службама („ Службени гласник РС“, број 

42/91,71/94,79/05-др. закона, 81/05 – исп. др.закона, 

83/05-исп.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. став 

1. тачка 9. и члана 66 . став 3. Закона о локалној 

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

и 83/14 – др. закон), члана 10 и члана 11 Одлуке о 

оснивању Регионалног центра за таленте Врање („ 

Службени гласник града Врања“, број 26/09- 

пречишћен текст и 25/12) и члана 32. став 1. тачка 

10. Статута града Врања ( „Службени гласник града 

Врања“, број 3/17– пречишћен текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

28.12.2017.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРАРЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ТАЛЕНТЕ ВРАЊЕ 

  

I 

            Решење о именовању председника и  чланова 

Надзорног одбора Регионалног центра за таленте 

Врање („Службени гласник града Врања“, број: 

24/16), у члану  1, у одељку    „Чланови „   мења се и 

гласи:  

            2. Драгана Милојевић, представник 

запослених. 

 

II 

            Мандат новоименованог члана траје до 

истека мандата Надзорног одбора Регионалног 

центра за таленте Врање, који је именован Решењем 

Скупштине града, број: 02-206/2016-13 од 

21.07.2016.године( „Службени гласник града 

Врања“, број 24/16). 

 

III 

            Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

IV 

            Решење објавити у „ Службеном гласнику 

града Врања“.  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 02-264/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 

 

835. 

На основу члана 20. став 1. тачка 9. и члана 

32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – 

др. закон), члана 6. став 2. Закона о слободним 

зонама (Службени гласник РС бр. 62/2006), члана 3. 

и члана 10. Закона о јавним службама (Службени 

гласник РС, бр. 42/91 и 71/94),  Стратегије и 

политике развоја индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године (Службени гласник 

РС бр.55/05, 71/05-исправка 101/07, 65/08 и 16/11), 

члана 7. Одлуке о оснивању Привредног друштва 

Слободна зона Врање (Службени гласник града 

Врања 4/2013) и члана 33. став 1. тачка 4. Статута 

града Врања, Скупштина града Врања на седници 

дана 28.12.2017.године донела је: 

 

 

ПРОГРАМ  

ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ „СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 

ВРАЊЕ“  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђују се износ и намена 

средстава из буџета града Врања за унапређење 

услова пословања на подручју „Слободне зоне 

Врање“ (у даљем тексту: зона) у циљу привлачења 

директних инвестиција и повећања запослености. 
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Члан 2. 

          Носилац активности предвиђених овим 

Програмом је Привредно друштво „Слободна зона 

Врање“ доо као управљач зоном (у даљем тексту: 

Управљач зоне).  

 

Члан 3. 

 За релаизацију Програма развоја зоне 

потребна су средства у буџету Града Врања за 2018. 

годину у укупном износу од 5.000.000,00 динара у 

виду субвенција Управљачу зоне, која ће Управљач 

зоне користити за финанисирање активности на 

уређењу пословања у оквиру Зоне, оспособљавања 

за пружање услуга корисницима зоне, промоцију 

инвестиционе локације, контакте са потенцијалним 

инвеститорима, представљање локалне самоуправе 

на регионалном, државном и међународном нивоу, 

сарадњом са регионалним и локалним 

институцијама из области економског развоја, 

пословним удружењима и цивилним сектором на 

државном и међународном нивоу и осталих 

активности у складу са законом и одлуком о 

оснивању Управљача зоне.  

 

Члан 4. 

 Посебне фискалне мере подстицаја 

корисницима за пословање у овиру зоне, у виду 

пореских олакшица и других погодности, Град 

може дефинисати одлукама којима се уређују 

изворни приходи Града.    

 

Члан 5. 

Захтев за пренос средстава из члана 3. овог 

Програма, уз приложену документацију, Управљач 

зоне доставља Секретаријату за финансије и 

привреду. 

 

          Пренос средстава из члана 3. овог Програма 

на трезорски рачун Управљача зоне врши се на 

основу захтева. 

 

Члан 6. 

          Надзор над реализацијом Програма врши 

Градска управа града Врања. 

 

Члан 7. 

          Уколико се средства из члана 3. овог 

Програма не остварују у планираном износу, 

Градоначелник ће  утврдити приоритете у 

реализацији Програма. 

 

Члан 8. 

          Управљач зоне подноси Скупштини града 

Врања годишњи извештај о реализацији Програма.  

 

Члан 9. 

Kроз повећање броја корисника зоне у 

наредном периоду од 2 (две) пословне године, 

Управљач зоне планира да након протека овог 

периода у потпуности престане са коришћењем 

текућих субвенција из члан 3. овог Програма.  

Управљач зоне је у 2015. години користио 

текуће субвенције града Врања у износу од 

7.070.342,25 динара односно у 2016.години у износу 

од 11.437.678,31 динара, у 2017.години у износу од 

8.500.000,00 динара. 

 

Члан 10. 

          Овај Програм ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном гласнику града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017. 

године, број: 40-752/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 

 

 

836. 

На основу члана 196. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 ), члана 

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

(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 

101/2016 – др.закон ) и члана 32. став 1. тачка 6. 

Статута града Врања („Сл.гласник града Врања“, 

број 3/17 - пречишћени текст, 8/17 и 27/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

28.12..2017. године усвојила је 

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА 

СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ГРАДА 

ВРАЊА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Кодекс 

Члан 1. 

 Кодекс понашања службеника и 

намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп 

правила понашања службеника и намештеника који 

садржи професионалне и етичке стандарде за 

обављање службених послова и остваривање 

комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања 

квалитета и доступности услуга, као и подстицању 

поверења у интегритет, непристрасност и 

ефикасност органа, служби и организација 

основаних од града Врања. 

Странке су физичка и правна лица без обзира 

на држављанство и седиште, као и органи, 
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организације и групе лица која се обраћају јединици 

локалне самоуправе. 

 

Област примене 

Члан 2. 

 Правила овог Кодекса дужни су да 

примењују службеници и намештеници у органима, 

службама и организацијама града Врања (у даљем 

тексту: службеници) када обављају послове из своје 

надлежности. 

 

Сврха Кодекса 

Члан 3. 

Сврха овог Кодекса је:  

• да утврди стандарде личног и 

професионалног интегритета и понашања 

којих би требало да се придржавају 

службеници, 

• да подржи службенике у поштовању 

професионалних и етичких стандарда, 

• да упозна странке о правилном начину 

поступања и понашања службеника, 

• да допринесе изградњи поверења грађана у 

локалну власт, 

• да допринесе успостављању ефикаснијег и 

одговорнијег поступања службеника. 

 

Члан 4. 

Сви појмови који су у овом Кодексу 

употребљени у мушком граматичком роду 

обухватају мушки и женски род лица на која се 

односе. 

 

II.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА 

КОДЕКСА 

 

Законитост и непристрасност 

Члан 5. 

 Службеник је дужан да се у обављању својих 

послова понаша законито и да своја дискрециона 

овлашћења примењује непристрасно.   

 Службеници посебно воде рачуна да одлуке 

које се тичу права, обавеза или на закону 

заснованих интереса странака имају основ у закону 

и да њихов садржај буде усклађен са законом. 

Службеници су дужни да се уздржавају од 

било које самовољне или друге радње која ће 

неоправдано утицати на странке или им се 

неосновано даје повлашћени третман. 

 Службеници се у свом раду никада не 

руководе личним, породичним, нити политичким 

притисцима и мотивима. 

 

Објективност 

Члан 6. 

 У свом раду, службеник је дужан да узме у 

обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих 

правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме 

све елементе који нису од значаја за предметни 

случај. 

 

Забрана дискриминације 

Члан 7. 

 Службеници су обавезни да у свакој прилици 

поштују принцип једнакости странака пред законом, 

а посебно када решавају о захтевима странака и 

доносе одлуке. 

Службеници поступају једнако према свим 

странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.  

Уколико дође до другачијег поступања 

службеника према одређеној странци него што је то 

уобичајено, службеник је дужан да образложи такво 

поступање релевантним разлозима конкретног 

случаја. 

 Службеник је дужан да у оквиру својих 

надлежности омогући остваривање права, 

поштовање интегритета и достојанства странака и 

других службеника без дискриминације или 

повлашћивања по било ком основу, а нарочито по 

основу пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, 

рођења, генетских својстава, културе, језика, 

вероисповести или веровања, политичког или 

другог уверења, држављанства, припадности народу 

или националној мањини, имовног стања, 

психичког и физичког инвалидитета, старосне доби, 

родног идентитета и сексуалне оријентације, 

здравственог стања, брачног и породичног статуса, 

осуђиваности, физичког изгледа, чланства у 

политичким, синдикалним и другим организацијама 

и другим стварним и претпостављеним личним 

својствима. 

 

Забрана злоупотребе и прекорачења службених  

овлашћења 

Члан 8. 

 Службеници су дужни да овлашћења у свом 

раду користе искључиво у сврхе које су утврђене 

законом и другим одговарајућим прописима. 

При обављању приватних послова, 

службеник не сме користити службене ознаке, 

службена овлашћења или ауторитет радног места у 

локалној самоуправи. 

 Службеник је дужан да у свом раду 

искључиво врши увид, прибавља и обрађује податке 

о чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни за одлучивање, 

односно поступање.  

 

Заштита података о личности 
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Члан 9. 

 Службеник који обрађује податке о личности 

поштује све законске прописе и важеће стандарде у 

погледу њихове заштите. 

 Службеник посебно не користи личне 

податке у сврхе које нису законите, не доставља их 

неовлашћеним особама и не омогућава им увид у 

њих. 

 

Приступ информацијама од јавног значаја 

Члан 10. 

 Службеник се стара о поштовању права на 

приступ информацијама од јавног значаја на начин 

који обезбеђује најпотпуније и најефикасније 

остваривање тог права, у складу са законом који 

регулише приступ информацијама од јавног значаја 

и правилима која важе у органу, служби или 

организацији. 

 

Пружање информација о поступку 

Члан 11. 

 Службеници су дужни да странкама, на 

њихов захтев, дају информације о поступку који се 

код њих води. Службеник ће упутити странку на 

који начин може да изврши увид у стање поступка. 

 Службеници су дужни да странкама пруже и 

информације о правним радњама које странке треба 

да предузму у циљу остваривања својих права и 

обавеза. Службеник води рачуна да информације 

које пружа буду јасне и разумљиве странци. 

 Када службеник не сме да обелодани 

информацију због њене поверљиве природе, дужан 

је да наведе датој заинтересованој странци разлоге 

због којих није у могућности да јој повери наведену 

информацију. 

 Ако је усмени захтев странке превише 

сложен, службеник је дужан да посаветује странку о 

томе како да формулише свој захтев писаним путем. 

 Уколико се захтев у вези поступка односи на 

питања за које одређени службеник није надлежан, 

упутиће странку на надлежног службеника и 

назначити његово име и по могућству контакт 

податке. 

 

Исправљање пропуста 

Члан 12. 

 У случају грешке у раду службеника која има 

непожељан утицај на права или интересе странака, 

службеник је дужан да упути писмено извињење 

странци и настоји да отклони негативне последице 

проузроковане његовом грешком што је пре могуће, 

као и да обавести странку о праву на одговарајуће 

правно средство и приговор због пропуста. 

 

Разумни рок за доношење одлука 

Члан 13. 

 Службеници се старају да се одлука по 

сваком захтеву или приговору донесе у разумном 

року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у 

законом предвиђеном року.  Исто правило 

примењује се за одговоре на дописе странака или 

одговоре на службене дописе којима службеници од 

претпостављених траже упутства у погледу 

поступка који се води. 

 Ако због сложености поступка, односно 

питања која су покренута, одлуку није могуће 

донети у законском року, службеник ће о томе 

обавестити странку и свог претпостављеног, и 

предузети све што је потребно да се одлука донесе 

што пре. 

 

Понашање службеника у јавним наступима 

Члан 14. 

 У свим облицима јавних наступа и деловања 

у којима представља јединицу локалне самоуправе, 

службеник је дужан износити ставове, у складу с 

прописима, овлашћењима, стручним знањем и 

Кодексом. 

 Приликом изношења стручних и личних 

ставова, службеник пази на углед јединице локалне 

самуправе и лични углед и сме износити само 

истините податке, садржином и тоном којим се не 

вређа углед органа, установа, предузећа, као ни 

њихових представника, а на исти начин има 

поступати и када је реч о личном и пословном 

угледу других физичких и правних лица. 

 

Поштовање других и учтивост службеника 

Члан 15. 

Службеници су дужни да се међусобно и 

према странкама опходе са поштовањем. 

 Приликом комуникације са странкама 

службеници треба да буду учтиви, приступачни, 

тачни и кооперативни. 

 Приликом одговарања на дописе, у 

телефонским разговорима и у преписци путем 

електронске поште, службеник је дужан да буде 

што више од помоћи и да пружи што исцрпније и 

прецизније одговоре. 

У присуству странака службеницима нису 

дозвољени приватни телефонски разговори. 

 

Стандард пословне комуникације 

Члан 16. 

Стандард пословне комуникације 

подразумева да се у најкраћем могућем року 

(најкасније у року од 24 сата) одговори на поруку 

примљену радним данима путем електронске 

поште.  
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Уколико је прималац електронске поште 

одсутан, мора бити постављено обавештење на 

електронској пошти о одсуству са радног места са 

информацијама коме се могу обратити странке или 

службеници у хитним случајевима, а током 

одсуства примаоца поруке. 

 

Слање поднеска, дописа или електронске 

поште 

Члан 17. 

Службеник је дужан да приликом слања 

поднеска или дописа увек користи меморандум. 

Поднесак, допис или електронску пошту 

потребно је насловити на особу (физичко лице) или 

функцију, односно пословно име привредног 

друштва.  

Поднесак, допис и електронску пошту 

неопходно је уредно потписати својим именом, 

звањем и осталим подацима за контакт. 

Поднесак, допис или електронска пошта 

треба да буде јасне садржине и концизан, а стил 

писања треба да буде прилагођен особи којој се 

обраћа и у складу са темом.  

Приликом припреме поднеска, дописа или 

електронске поште проверити правопис и тачност 

информација које се наводе. 

 

Поштовање радног времена 

Члан 18. 

Запослени су дужни да поштују прописано 

радно време, као и да се приликом доласка или 

одласка са радног места евидентирају на прописан 

начин. 

Пауза у току радног времена је дозвољена у 

договореном временском интервалу у трајању од 30 

минута. 

Пауза не може бити на почетку или на крају 

радног времена. 

Није дозвољено напуштање радног места у 

оквиру радног времена без одобрења руководиоца 

или запосленог којег руководилац овласти. 

Службеницима без претходне најаве и 

одобрења претпостављеног, није допуштен улазак у 

радне просторије органа, службе или организације 

ван радног времена. 

 

Стандарди одевања на радном месту 

Члан 19. 

 Службеник је дужан да буде прикладно и 

уредно одевен, примерено пословима службеника, и 

да на тај начин не нарушава углед јединице локалне 

самоуправе, нити изражава своју политичку, верску 

или другу личну припадност која би могла да 

доведе у сумњу његову непристрасност и 

неутралност.  

Запослени треба да се одевају у складу са 

захтевима радних места и радних активности, а 

основни стандард свакодневног одевања јесте 

уредна и чиста одећа.  

 Службеника који је неприкладно одевен, 

непосредни руководилац ће упозорити на обавезу 

поштовања овог Кодекса у погледу одевања на 

радном месту и на могућност покретања 

дисциплинског поступка у случају поновљене 

повреде Кодекса. 

 

Уредност радних просторија 

Члан 20. 

 Радне просторије службеника морају бити 

чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све 

време током трајања радног времена, као и 

приликом напуштања истих. 

Забрањено је конзумирање хране у радној 

просторији, као и њено држање на столу. 

 

I. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА 

И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Право притужбе због кршења Кодекса 

Члан 21. 

 Странка се због повреде правила овог 

Кодекса може притужбом обратити руководиоцу 

органа, службе или организације града Врања (у 

даљем тексту: надлежни руководилац). 

 Надлежни руководилац дужан је да обавести 

подносиоце притужбе о предузетим радњама. 

  Надлежни руководилац својим одлукама, 

ставовима, мишљењима, препорукама и другим 

актима стварају праксу од значаја за примену овог 

Кодекса. 

 

Праћење примене Кодекса 

Члан 22. 

 Надлежни руководилац града Врања прати и 

разматра примену Кодекса.  

 За спровођење овог Кодекса одговорни су 

руководиоци организационих јединица. 

 Уколико праћењем примене Кодекса оцени 

да је то потребно, надлежни руководилац може за 

примену Кодекса издати посебна упутства. 

 Извештај о примени Кодекса чини саставни 

део годишњег извештаја о раду органа, службе или 

организације. 

 Извештај садржи статистичке податке о 

укупном броју примљених приговора странака на 

кршење Кодекса, структури приговора по 

правилима утврђеним Кодексом, покренутим и 

окончаним дисциплинским поступцима, изреченим 

мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и 

околности за које руководиоци органа, служби или 
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организација сматрају да су од значаја за праћење 

примене Кодекса. 

 

Дисциплинска одговорност 

Члан 23. 

 Повреде обавеза из овог Кодекса 

представљају лакшу повреду дужности из радног 

односа, уколико није обухваћена неком од тежих 

повреда радних дужности предвиђених Законом или 

другим прописом. 

 

Обавештавање странака и службеника о 

примени Кодекса 

Члан 24. 

 Текст Кодекса поставиће се на интернет 

страници града Врања, а у штампаном облику 

истаћи на огласној табли и у довољном броју 

примерака учинити доступним странкама на другим 

одговарајућим местима (услужни центар, шалтерске 

службе, месне канцеларије и др.).  

 Надлежни руководилац упознаће све 

службенике са садржином Кодекса. 

 

Ступање на снагу 

Члан 25. 

 Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику“ града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 28.12.2017.    

године, број: 02-258/2017-10. 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 

 

В Л А Д И Ч И Н  Х А Н 
837. 

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

привредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 

62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Пра-

вилникa о условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. 

Одлуке о одређивању надлежног органа за спрово-

ђење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини („Сл. гласник Пчињ-

ског округа“. број 38/08), председник општине Вла-

дичин Хан је дана 27.12.2017. године, донео 

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДА-

ВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉО-

ПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У 

ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН  

и расписује  

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЛАДИ-

ЧИН ХАН 

 

I  

- Предмет јавног надметања - 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних 

понуда у другом кругу за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини у општини Владичин Хан у 

следећим катастарским општинама:  

           

 

              

КО Број јавног 

надметања 

Површина (ха, 

ари, м2) 

Почетна цена 

( дин / ха) 

Депозит 

(дин)  

20% 

Период 

закупа 

(год) 

Степен 

заштите 

Балиновце 1 0,7044 7.261,70 1.023,03 1  

Балиновце 2 0,1899 7.077,05 268,79 1  

Бачвиште 3 8,3914 0,00 0,00 5*  

Бачвиште 4 0,6776 2.097,82 284,30 1  

Бачвиште 5 0,1028 1.452,34 29,86 1  

Бачвиште 6 0,2657 1.175,70 62,48 1  

Бачвиште 7 2,4015 0,00 0,00 5*  

Белановце 8 1,0519 5.087,00 1.070,20 1  

Белановце 9 0,2057 5.717,13 235,20 1  

Белановце 10 0,1691 5.856,50 198,07 1  

Белановце 11 0,1255 3.573,22 89,69 1  

Белановце 12 1,6199 3.476,55 1.126,33 1  

Белановце 13 0,5914 2.592,56 306,65 1  

Белановце 14 0,3534 3.573,22 252,55 1  
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Белановце 15 0,2895 1.452,34 84,09 1  

Врбово 19 0,3574 9.336,47 667,37 1  

Врбово 20 3,4042 9.315,81 6.342,58 1  

Врбово 22 1,3600 8.473,07 2.304,68 1  

Врбово 23 0,4773 5.926,94 565,79 1  

Врбово 24 0,8136 1.659,82 270,09 1  

Врбово 25 2,8353 6.635,45 3.762,70 1  

Врбово 26 3,6956 9.195,80 6.796,80 1  

Врбово 27 0,3432 9.336,47 640,85 1  

Врбово 28 6,6558 10.489,12 13.962,69 1  

Врбово 29 5,5038 0,00 0,00 5*  

Горње Јабуково 30 0,8023 1.452,34 233,04 1  

Горње Јабуково 31 0,2162 3.573,22 154,51 1  

Горње Јабуково 32 0,6780 1.452,34 196,94 1  

Горње Јабуково 33 0,0739 4.841,13 71,55 1  

Горње Јабуково 34 0,6260 2.209,45 276,62 1  

Горње Јабуково 35 3,6729 1.733,49 1.273,39 1  

Горње Јабуково 36 0,2760 3.573,22 197,24 1  

Горње Јабуково 37 0,0776 2.652,16 41,16 1  

Горње Јабуково 38 0,2032 3.573,22 145,22 1  

Горње Јабуково 39 0,0262 3.573,22 18,72 1  

Горње Јабуково 40 0,1272 4.841,13 123,16 1  

Горње Јабуково 41 0,0269 7.504,65 40,38 1  

Горње Јабуково 42 0,0814 7.261,70 118,22 1  

Горње Јабуково 43 0,1177 6.777,23 159,54 1  

Горње Јабуково 44 0,0210 8.299,08 34,86 1  

Грамађе 46 0,0283 9.336,47 52,84 1  

Грамађе 47 2,0410 1.867,29 762,23 1  

Доња Козница 48 0,0855 1.659,82 28,38 1  

Доња Козница 49 0,5656 5.878,52 664,98 1  

Доње Јабуково 50 0,1200 1.452,34 34,86 1  

Доње Јабуково 51 0,5159 1.452,34 149,85 1  

Доње Јабуково 52 0,1550 4.841,13 150,08 1  

Доње Јабуково 53 0,1041 4.841,13 100,79 1  

Доње Јабуково 54 0,0499 1.452,34 14,49 1  

Доње Јабуково 55 0,0449 1.763,55 15,84 1  

Доње Јабуково 56 0,0546 4.841,13 52,87 1  

Доње Јабуково 57 0,3957 4.534,16 358,83 1  

Доње Јабуково 58 0,4754 5.878,52 558,93 1  

Доње Јабуково 59 0,2772 1.452,34 80,52 1  

Житорађе 60 4,0709 11.526,50 9.384,65 1  

Житорађе 61 74,2471 11.526,50 171.161,84 1  

Житорађе 62 3,9722 11.526,50 9.157,11 1  

Житорађе 63 12,5450 11.526,50 28.919,99 1  

Житорађе 66 0,2428 11.526,50 559,73 1  

Житорађе 69 1,3605 5,792,60 1.576,17 1  

Зебинце 70 0,5762 1,175,70 135,49 1  

Јагњило 71 0,0871 3.573,22 62,25 1  

Јагњило 72 0,2117 3.573,22 151,29 1  

Јагњило 73 0,1038 1.659,82 34,46 1  

Јагњило 74 0,3402 7.261,70 494,09 1  

Јагњило 75 0,2179 7.261,70 316,46 1  

Јагњило 76 0,2338 6.393,27 298,95 1  
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Јагњило 77 0,0893 1.175,70 21,00 1  

Јагњило 78 0,0790 1.452,34 22,95 1  

Јагњило 79 0,2731 3.131,64 171,05 1  

Јагњило 80 0,6260 1.985,73 248,61 1  

Јагњило 81 0,1640 7.261,70 238,18 1  

Јовац 82 1,0207 0,00 0,00 5*  

Јовац 83 0,2247 6.890,38 309,65 1  

Кацапун 84 0,0084 6.639,26 11,15 1  

Кацапун 85 0,0747 8.299,08 123,99 1  

Кацапун 86 0,1736 7.261,70 252,13 1  

Кацапун 87 0,1990 5.878,52 233,96 1  

Кацапун 88 0,4366 6.786,64 592,61 1  

Кацапун 89 0,1597 7.987,93 255,13 1  

Кацапун 90 8,8467 0,00 0,00 5*  

Кржинце 91 0,0598 8.299,08 99,26 1  

Куново 92 0,2663 1.659,82 88,40 1  

Куново 93 0,1421 1.659,82 47,17 1  

Куново 94 0,2337 1.659,82 77,58 1  

Куново 95 0,4379 3.134,41 274,51 1  

Куново 96 0,0815 1.763,55 28,75 1  

Куново 97 0,1574 1.867,29 58,78 1  

Куново 98 0,0271 1.867,29 10,12 1  

Куново 99 0,4149 3.989,62 331,06 1  

Куново 100 0,0618 1.867,29 23,08 1  

Куново 101 0,1984 8.299,08 329,31 1  

Лепеница 102 0,0536 10.489,12 112,44 1  

Лепеница 103 0,0654 2.489,72 32,57 1  

Лепеница 104 0,0080 10.489,12 16,78 1  

Лепеница 105 0,0164 7.907,74 25,94 1  

Лепеница 106 0,3553 8.299,08 589,73 1  

Лепеница 107 0,0170 10.489,12 35,66 1  

Лепеница 108 0,2828 8.299,08 469,40 1  

Лепеница 109 0,0489 3.146,73 30,78 1  

Лепеница 110 3,6331 9.336,47 6.784,06 1  

Лепеница 111 0,5349 5.878,52 628,88 1  

Лепеница 112 0,2714 1.452,34 78,83 1  

Лепеница 113 0,1168 1.452,34 33,93 1  

Летовиште 114 0,4307 7.261,70 625,52 1  

Љутеж 115 0,0512 3.573,22 36,59 1  

Манајле 116 0,1209 2.178,51 52,68 1  

Манајле 117 0,0981 8.299,08 162,83 1  

Манајле 118 0,1152 8.299,08 191,21 1  

Манајле 119 0,1539 8.299,08 255,45 1  

Манајле 120 0,1909 7.261,70 277,25 1  

Манајле 121 0,1061 5.878,52 124,74 1  

Манајле 122 0,0385 5.878,52 45,26 1  

Мањак 123 0,0760 1.968,60 29,92 1  

Мањак 124 0,0911 3.573,22 65,10 1  

Мањак 125 0,0722 5.878,52 84,89 1  

Мањак 126 0,4932 3.402,07 335,58 1  

Мањак 127 0,0829 3.573,22 59,24 1  

Мањак 128 0,0809 3.573,22 57,81 1  

Мањак 129 0,2177 3.867,70 168,40 1  
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Мањак 130 0,1654 4.841,13 160,14 1  

Мањак 131 0,0464 4.841,13 44,93 1  

Мањак 132 0,1597 4.841,13 154,63 1  

Мањак 133 0,4111 4.841,13 165,56 1  

Мањак 134 0,0617 9.336,47 115,21 1  

Мањак 135 0,3115 1.452,34 90,48 1  

Мањак 136 0,1143 1.452,34 33,20 1  

Мањак 137 0,2566 1.763,55 90,51 1  

Мањак 138 0,4849 1.452,34 140,85 1  

Мањак 139 0,1358 3.573,22 97,05 1  

Мањак 140 0,1060 1.452,34 30,79 1  

Мањак 141 0,1012 4.841,13 97,98 1  

Мањак 142 0,1710 2.484,25 84,96 1  

Мањак 143 0,3327 2.872,75 191,15 1  

Мањак 144 0,1396 4.841,13 135,16 1  

Острвица 145 0,0959 3.573,22 68,53 1  

Острвица 146 0,1808 1.452,34 52,52 1  

Острвица 147 0,1708 4.841,13 165,37 1  

Острвица 148 0,0717 4.841,13 69,42 1  

Острвица 149 0,5479 6.315,51 692,05 1  

Прекодолце 150 61,4793 11.505,37 141.468,40 20  

Прекодолце 152 18,0712 11.470,41 41.456,82 20  

Прекодолце 153 40,5435 11.526,50 93.464,93 20  

Прекодолце 154 0,3189 7.261,70 463,15 1  

Прибој 155 0,3102 2.489,72 154,46 1  

Равна Река 156 5,0237 0,00 0,00 5*  

Равна Река 157 0,5975 8.299,08 991,74 1  

Равна Река 158 0,2269 5.279,64 239,59 1  

Равна Река 159 0,4868 3.021,97 294,22 1  

Рдово 160 0,1867 1.659,82 61,98 1  

Рдово 161 0,1760 1.452,34 51,12 1  

Рдово 162 0,1987 1.564,01 62,15 1  

Репинце 163 0,2183 8.220,00 358,89 1  

Репиште 164 0,0227 1.763,55 8,01 1  

Репиште 165 0,0192 1.763,55 6,77 1  

Репиште 166 0,1541 4.841,13 149,20 1  

Репиште 167 0,1156 7.261,70 167,89 1  

Репиште 168 0,1592 5.878,52 187,17 1  

Репиште 169 0,1645 5.878,52 193,40 1  

Репиште 170 0,1142 2.178,51 49,76 1  

Репиште 171 0,1208 2.178,51 52,63 1  

Репиште 172 0,0504 8.299,08 83,65 1  

Репиште 173 0,1688 4.466,47 150,79 1  

Солачка Сена 174 0,0056 5.641,40 6,32 1  

Солачка Сена 175 0,0001 2.800,94 0,06 1  

Солачка Сена 176 0,0030 7.676,65 4,61 1  

Солачка Сена 177 0,0029 6.438,94 3,73 1  

Солачка Сена 178 0,0032 7.261,70 4,65 1  

Солачка Сена 179 0,0125 5.480,16 13,70 1  

Солачка Сена 180 0,0045 6.639,26 5,98 1  

Солачка Сена 181 0,0029 5.878,52 3,41 1  

Солачка Сена 182 0,0046 4.841,13 4,45 1  

Солачка Сена 183 0,0039 5.878,52 4,59 1  
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Солачка Сена 184 0,0028 8.299,08 4,65 1  

Солачка Сена 185 0,0807 4.841,13 78,14 1  

Солачка Сена 186 0,0033 4.841,13 3,20 1  

Солачка Сена 187 0,0030 4.841,13 2,90 1  

Срнећи Дол 188 0,1429 4.841,13 138,36 1  

Срнећи Дол 189 0,1277 4.841,13 123,64 1  

Срнећи Дол 190 0,2743 4.191,70 229,96 1  

 УКУПНО 308,6843  

 

 

Jавна надметањa број: 150, 152 и 153 опре-

дељена су за подизање воћњака. Закупци предмет-

них јавних надметања су дужни да поднесу захтев 

за давање одобрења Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде у смислу члана 67. Зако-

на о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, 

број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) 

по закључењу Уговора  о закупу, а најкасније у року 

од 60 дана. 

2. Увид у документацију: графички преглед 

катастарских парцела по катастарским општинама и 

списак парцела по формираним јавним надметањи-

ма (комплексима), која су предмет издавања у закуп 

и на коришћење, може се извршити у згради 

Општине Владичин Хан, у канцеларији број 18, сва-

ког радног дана од 10 до 13 часова.  

Контакт особа: Слађана Стевановић Тасић, тел, 

017/473-073. 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном 

стању.  

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које 

се даје у закуп и на коришћење може се извршити:  

од  15.01.2018.  до  19.01.2018. године од 10,00 ча-

сова за све катастарске општине, с тим што се заин-

тересовани за обилазак морају пријавити један дан 

раније. 

5. Уколико након расписивања Огласа за јав-

но надметање за закуп и на коришћење пољопри-

вредног земљишта у државној својини дође до про-

мена површине из огласа по било ком законском 

основу, даљи поступак давања пољопривредног 

земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести 

само за тако утврђену површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу за-

купа и коришћења пољопривривредног земљишта у 

државној својини сноси лице које добије то зем-

љиште у закуп, односно на коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и 

на коришћење искључиво за пољопривредну произ-

водњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној сво-

јини груписано у јавна надметања означена * и ** у 

табели тачке 1. овог огласа није било издато најма-

ње последње три агроекономске године и није било 

предмет коришћења.  

9.  Земљиште из овог огласа не може се дава-

ти у подзакуп.   

 

II  

–Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1.  Право учешћа у јавном надметању за да-

вање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини има: 

- правно и физичко лице које је уписано у Ре-

гистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године. 

2. Право учешћа у јавном надметању за 

давање на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за бројеве јавних надметања 

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

- физичко и правно лице које је уписано у Реги-

стар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу-за пољопривредну производ-

њу;   

- физичко и правно лице које је уписано у Реги-

стар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу, уз обавезу да у року наведе-

ном у уговору о коришћењу прибаве одобрење 

за инвестиционе радове које даје Министарство 

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

вредном земљишту- за производњу енергије из 

обновљивих извора од биомасе и сточарства. 

3. Испуњеност услова за пријављивање на 

јавно надметање за закуп пољопривредног земљиш-

та у државној својини понуђач доказује фотокопи-

јама следећих докумената:  

- лична карта или очитана лична карта за 

личне карте са чипом за физичка лица,  

- извод из привредног регистра (не старији 

од шест месеци до дана објављивања огласа) за 

правна лица;  

- потврда о активном статусу у Регистру по-

љопривредних газдинстава за три године; 

- за јавна надметања број 150, 152 и 153 ела-

борати за подизање воћњака, који садржи кратак 

опис инвестиције, врсту, сортимент (за вишего-

дишње засаде), динамику радова, предмер и пре-



Петак,29.децембар.2017.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"      Број-36- Страна-3135 

 

 

драчун радова (елаборат се доставља за сваку једи-

ницу јавног надметања посебно). Динамику радова 

треба дефинисати тако да се укупна инвестиција 

реализује најкасније у року од пет година од дана 

закључења Уговора о закупу пољопривредног зем-

љишта у државној својини са Министарством по-

љопривреде, шумарства и водопривреде. Закупац 

предметног земљишта дужан је да поступа у складу 

са динамиком наведеном у Елаборату. 

          4. Испуњеност услова за пријављивање за ко-

ришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини за пољопривредну производњу за бројеве 

јавних надметања означених * у табели тачке 1. о-

вог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих 

докумената: 

- фотокопијом  личне карте или очитаном лич-

ном картом за личне карте са чипом за физичка 

лица, односно, фотокопијом извода из привред-

ног регистра (не старији од шест месеци до да-

на објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољо-

привредних газдинстава. 

          5. Испуњеност услова за пријављивање на 

јавно надметање за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини за производњу енер-

гије из обновљивих извора од биомасе и сточарства 

понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у 

табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама 

следећих докумената: 

-      потврда о активном статусу у Регистру пољо-

привредних газдинстава; 

-    за правна лица - извод из привредног регистра 

(не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) са податком да је лице регистровано за про-

изводњу енергије из обновљивих извора од биомасе 

и сточарства и енергетска дозвола односно сагла-

сност надлежног органа, коју доставља најкасније у 

року од две године од дана закључења Уговора о 

коришћењу са Министарством пољопривреде, шу-

марства и водопривреде;  

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енерги-

је кога снабдева сировином, а који има  енергетску 

дозволу односно сагласност надлежног органа; 

 

          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног 

надметања доставе  оригинале докумената из тачке 

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

ђење поступка јавног надметања. Најповољнији 

понуђач је дужан да након закључења записника са 

јавног надметања, преда оригинале докумената из 

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

поступка јавног надметања, која разматра докумен-

тацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

7. Понуђач или његов овлашћени представник 

дужан је да присуствује јавном надметању, у 

супротном се сматра да је одустао од јавног надме-

тања.  

8. Овлашћени представник понуђача дужан је 

да достави оверено пуномоћје од стране надлежног 

органа Комисији за спровођење поступка јавног 

надметања пре почетка јавног надметања. 

Овлашћени представник може заступати само јед-

ног понуђача на јавном надметању.  

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом 

за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита 

у тачном динарском износу наведеном у табели тач-

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

начно, на рачун буџета Општине Владичин Хан 

број: 840-117640-94, модел 97, позив на број 56-111. 

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

уплаћени депозит ће се вратити  након јавног над-

метања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити 

урачунат у годишњу закупнину. У случају да 

најповољнији понуђач одустане од своје понуде 

депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни 

понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања удаљен са јавног надме-

тања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки 

износ почетне цене, потребно је да најповољнији 

понуђач, након отварања понуда, у току надметања, 

допуни депозит до 50% понуђене цене.  

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико 

буде благовремено достављена најмање  једна при-

јава. 

13. Право закупа и коришћења пољопривред-

ног земљишта у државној својини немају правна и 

физичка лица уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава која:  

1) су у пасивном статусу;  

2) нису испунила све обавезе из претходних 

или текућих уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у државној својини;  

3) су извршила ометање поседа пољопри-

вредног земљишта у државној својини;  

4) су нарушавала несметано одвијање било 

ког дела поступка јавног надметања приликом да-

вања пољопривредног земљишта у државној своји-

ни у закуп;  

5) су бесправно користила пољопривредно 

земљиште у државној својини;  

6) су дала закупљено пољопривредно зем-

љиште у државној својини у подзакуп. 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно над-

метање – 

1. формулар за пријављивање (попуњен у цело-

сти и потписан);  

2. доказ о уплати депозита; 
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3. за закуп пољопривредног земљишта у држав-

ној својини документацију наведену у делу II 

тачка 3. овог огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за пољопривредну произ-

водњу документацију наведену у делу II тачка 

4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за производњу енергије из 

обновљивих извора од биомасе и сточарства 

документацију наведену у делу II тачка 5. о-

вог огласа; 

Формулар пријаве и адресиране коверте, од-

носно штампане налепнице са адресом општине, се 

могу преузети сваког радног дана на писарници 

Општинске управе општине Владичин Хан. Потре-

бно је да се понуђач благовремено упозна са саржа-

јем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној ко-

верти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

• Адреса: Општина Владичин Хан, у-

лица Светосавска  број 1, Комисији за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у држав-

ној својини 

• Уписати назнаку ПОНУДА - НЕ 

ОТВАРАТИ 

• Број јавног надметања ____ (навести 

и КО) 

На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса пону-

ђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се 

наведена документација. 

 

IV 

 – Рок за подношење пријаве - 

Рок за подношење документације за пријав-

љивање је до 15,00 сати, дана 22.01 2018. године. 

Благовременим ће се сматрати све пријаве које 

стигну у писарницу Oпштинске управе општине 

Владичин Хан до наведеног рока, без обзира на на-

чин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

разматрати. 

 

V  

– Јавно надметање - 

Јавно надметање за давање у закуп  и на ко-

ришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа 

одржаће се у Општине Владичин Хан, улица Свето-

савска број 1, са почетком у 11,00 часова дана 

23.01.2018. године, за све катастарске општине. 

 

VI 

- Плаћање закупнине - 

 Закупнина ће бити прерачуната у eвре по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног 

надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије на дан уплате. 

 

VII 

–Уплата закупнине и средства обезбеђења пла-

ћања -  

Најповољнији понуђач је у обавези да у року 

од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ 

о уплати закупнине у износу утврђеном правоснаж-

ном одлуком о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, умањеном за износ 

уплаћеног депозита, које ће доставити Министар-

ству пољопривреде, шумарства и водопривреде  

преко Oпштинске управе општине Владичин Хан. 

Уколико је период закупа дужи од једне го-

дине, закупнина се плаћа најкасније до 30. септем-

бра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу 

за прву годину закупа потребно је доставити и : 

• гаранцију пословне банке у висини 

годишње закупнине пољопривредног 

земљишта или 

• уговор о јемству између Министар-

ства као повериоца и правног лица 

као јемца или  

• доказ о уплати депозита у висини јед-

не годишње закупнине као средство 

обезбеђења плаћања закупнине, а који 

ће се у случају редовног плаћања ра-

чунати као плаћена закупнина за 

последњу годину закупа. 

 

Ову одлуку објавити у листу „Службени гла-

сник града Врања“,  на огласној табли Општинске 

управе општине Владичин Хан и месним канцела-

ријама, и на веб страни, с тим што ће се рок за 

подношење пријава рачунати од дана објављивања у 

листу „Службени гласник града Врања“.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН 

II Број: 320-124/17  

Дана: 27.12.2017. године                                                                        

   

 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                

Горан Младеновић,с.р. 

 

 

Општинско веће општине Сурдулица  
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838. 

 На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

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

члана 56. став 21. тачка 11. Статута општине 

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

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

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

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

Општинског већа општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО 

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

на седници одржаној дана  25.12.2017. године, 

усваја 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА 

ООРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТАУ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Сурдулица број 110-22/16-01 од 

01.12.2016.године, врше се следеће измене: 

1. У члану 23. у тачки 20. 

- У звању, уместо: “Виши референт”, треба да 

стоји: “Млађи саветник” 

- У опису посла  додаје се “прати текуће 

активности председника општине и прикупља 

податке од значаја за рад председника општине од 

свих органа, организација и посебних служби, 

јавних предузећа и јавних служби, припрема 

информације, стручне анализе, мишљења, 

извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале 

за председника општине, врши послове пријема 

странака који се непосредно обраћају председнику 

општине у циљу решавања по њиховим 

представкама, притужбама, захтевима и молбама, 

уноси, обрађује и верификује податке и документа 

настала у раду, припрема годишње извештаје о раду 

предсдника општине. 

- У условима, уместо: “стечено средње 

образовање друштвеног смера, економског или 

природног смера у четворогодишњем трајању, 

положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (МS Office пакет и интернет)” треба да 

стоји: “Завршене студије другог степена - мастер 

академске студије стечене на пољу друштвено 

хуманистичких наука, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије, 

четворогодишње студије (240 ЕСПБ) или запослени 

са завршеним најмање четворогодишњим студијама 

у складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став 

6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр. 

76/2005 и 97/2008) - дипломирани менаџер, једна 

година радног искуства, положен испит за рад у 

органима државне управе и познавање рада на 

рачунару. (MS Office пакет и интернет). 

 

2. Иза тачке 29. додаје се "Служба за економски 

развој" 

 Иза "Служба за економски развој" додаје се 

"тачка 29а. Послови шефа службе" 

- У звању : "Самостални саветник" 

- У броју службеника : "Број службеника 1" 

- У опису посла: Руководи радом Службе, 

организује и прати континуирано, благовремено и 

ефикасно извршавање послова из делокруга службе 

у складу са прописима. Прати реализацију 

стратешких докумената везано за подстицање и 

усмеравање локалног економског развоја; прати 

домаће и међународне конкурсе; сарађује са 

Националном службом за запошљавање у 

реализацији мера активне политике запошљавања; 

учествује и реализује активности подршке локалној 

пословној заједници за ширење постојећих и 

заснивање нових бизниса; остварује комуникацију 

са надлежним установама и институцијама на 

локалном, регионалном, покрајинском и 

републичком нивоу, привредним субјектима и 

пословним удружењима, невладиним 

организацијама и  донаторима везано за економски 

развој општине. Организује и координира 

активности у циљу промоције вредности и 

принципа функционисања ЕУ;  информише  

руководство општине о ЕУ програмима и току 

преговора за приступање ЕУ; прати прописе ЕУ од 

локалног значаја; прати и прикупља информације о 

новим ЕУ програмима и фондовима важним за 

локалну самоупарву; пружа подршку и координира 

активности за аплицирање код ЕУ фондова; 

анализира и процењује постојеће програме подршке 

ЕУ; идентификује потенцијалне партнере из ЕУ 

ради заједничког учешћа на пројектима; стара се о 

имплементацији пројеката из ЕУ фондова и 

кординира рад учесника у спровођењу програма и 

пројеката; обавља мониторинг и евалуацију 

спровођења пројеката и припрема извештаје о 

пројектима; пружа стручну помоћ у току 

реализације пројеката партнерима; припрема и 

учествује у реализацији јавних набавки по ПРАГ 

процедури. Обавља послове на стратешком 

докуименту општине, Акционом плану, ради у 

регионалним радним групама, анализира отворене 

позиве за конкурисање на позиву за пројекте. Ради 

са заинтересованим странама и корисницима 

пројекта у сврху припреме пројекта, ради са 
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партнерима на пројекту. Обавља послове 

консултације са доносиоцима одлука у вези са 

аплицирањем, попуњава буџет пројекта, попуњава 

логички оквир пројекта. Организује догађаје на 

пројекту, комуницира са партнерима и донаторима, 

припреме спровођење тендерсјких процедуа по 

ПРАГ правилима, извештава наративно, припрема и 

шаље дописе министарствима и донаторима у вези 

реализације пројеката. Припрема и доставља 

извештаје агенцијама, ради на терену са 

корисницима и заинтересованим странама. Прати 

преглед интернета ради изналажења отворених 

пројеката за конкурисање. Комуницира са јавним 

предузећима и установама у вези пројеката,  

припрема извештаје за ФЛЦ и ради на мониторнигу 

и контроли пројеката. 

- У условима: Услови: Завршене студије другог 

степена - мастер академске студије стечене на пољу 

техничко технолошких наука, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије 

или запослени са завршеним најмање 

четворогодишњим студијама у складу са чланом 127. 

а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 

образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - 

дипл.инж. архитектуре, три година радног искуства у 

струци, положен испит за рад у органима државне 

управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 

и интернет). 

 

3. У члану 23. у тачки 37. 

-     У опису посла додаје се: "учествује у припреми 

и изради уговора у поступцима јавних набавки  и 

обавља послове у вези вођења регистра јавне 

својине на територији општине Сурдулица". 

 

4. У члану 23. у тачки 46. и 48. 

- У опису посла додаје се: "провераве 

испуњеност формалних услова за поступање по 

захтеву за издавање локацијских услова, 

грађевинске дозволе, привремене грађевинске 

дозволе, решења о одобрењу извођења радова, 

употребне дозволе, пријаве радова, пријаве 

завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве 

завршетка израде темеља,  израђивање нацрта 

грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 

радова и употребне дозволе; учествује у изради 

анализа, информација и извештаја из свог делокруга 

рада, проверава испуњеност имовинско-правних 

услова за издавање грађевинске дозволе; објављује 

на интернет страни надлежног органа закључке о 

одбацивању захтева; води првостепени управни 

поступак, прослеђује потврде Комисије за технички 

преглед објекта о пуштању објекта у пробни рад 

грађевинској инспекцији; издаје уверења о старости 

објеката и уверења о етажирању посебних делова 

објеката, потврде да је издата грађевинска и 

употребна дозвола за објекат, ставља клаузулу 

правоснажности, прослеђује Пројекат за извођење и 

Главни пројекат заштите од пожара на сагласност 

МУП-у, сектору противпожарне заштите; прибавља 

податке о висини доприноса за уређење 

грађевинског земљишта,  иницира подношење 

пријаве за привредни преступ, односно прекршајне 

пријаве, против  имаоца јавних овлашћења и 

одговорног лица имаоца јавних овлашћења и 

предузима друге неопходне радње за несметано и 

правилно функционисање Регистра; води 

првостепени управни поступак, доставља 

правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ 

Служби за катастар непокретности; издаје потврде и 

уверења  на захтев старнке; припрема предлог 

одлука из области урабнизма и усаглашава са 

законима, израђује потврду о пријави радова 

инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији; 

обавештава инвеститора уколико нису испуњени 

законски услови за подношење пријаве радова. 

 Спроводи поступк озакоњења, прибавља 

сагласности за озакоњење објекта од управљача 

јавног добра, односно организације надлежне за 

заштиту природних, односно културних добара, као 

и од других институција чија сагласност је 

неопходна за окончање поступка озакоњења; 

спроводи поступак озакоњења у складу са законом, 

издаје уверења о поднетом захтеву и доставља 

обавештења надлежним органима о поднетим 

захтевима; води ажурну евиденцију о кретању 

предмета од подношења захтева до архивирања; 

доставља правоснажна решења о озакоњењу 

Републичком геодетском заводу - служби за 

катастар непокретности и грађевинској инспекцији; 

води првостепени управни поступак; контролише да 

ли су решени  имовинско-правних односи; израђује 

нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 

закључака које доноси у току поступка озакоњења; 

припрема извештаје о броју поднетих и решених 

предмета као и извештаје везане за озакоњење 

објеката; израђује потребне информације, анализе и 

извештаје; објављује списак донетих решења на 

интернет страници надлежног органа". 

 

5. У члану 23. тачка 47. брише се. 

 

6. У члану 23. у тачки 53. 

- У опису посла додаје се: "врши надзор над 

применом законских и других прописа и општих 

аката;  прати и проучава стање у свим областима 

инспекцијског деловања и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; по потреби одлази 

на терен са инспекторима;  усклађује активности  

инспекцијских служби;  припрема извештаје о раду 
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Одељења за Скупштину општине, Општинско веће и 

по потреби за органе аутономне покрајине и 

Републике; припрема анализе, информације и 

извештаје о стању у области инспекцијског надзора 

и предлаже мере за унапређење рада; остварује 

сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења, 

правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инпекцијског надзора; утврђује  

оперативне планове рада Одељења и припрема 

одговоре на представке и одборничка питања. 

Организује, обједињује и усмерава рад општинске 

инспекције. Одговоран је за благовремено, законито 

и правилно обављање послова из делокруга 

општинске инспекције. Врши распоред послова на 

непосредне извршиоце, пружа стручну помоћ 

извршиоцима, непосредно учествује у изради аката 

већег степена сложености. Обавља стручне послове 

на припремању, доношењу решења и закључака као 

и осталих аката. Подноси прекршајне пријаве, 

кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе у 

области комуналне делатности Припрема Одлуке из 

надлежности комуналне делатности. Учеству је у 

изради решења којима се налаже извршење неке 

радње од стране комуналног референт, помаже 

комуналним референтима у решавању сложених 

ситуација и предмета, као и комуналном инспектору, 

прати рад и грађевинске инспекције, даје им 

појединачно налоге када је потребно предузети неку 

радњу која не трпи одлагање.“. 

 

7. У члану 23. у тачки 54. и члану 1. у тачки 9. 

Послови за инвестиције и комуналне делатности 

уместо „број службеника: 2“ треба да стоји: „број 

службеника: 3“. 

 

Члан 2. 

 У свему осталом Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Сурдулица број 110-

22/16-01 од 01.12.2016.године , Правилник о 

изменама и допунама правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Сурдулица број 110-3/17-01 од 

14.03.2017.године и Правилник о изменама и 

допунама правилника о организацији и 

ситематизацији радних места у Општинској управи 

општине Сурдулица број 110-3/17-01 од 

24.09.2017.године  остају непромењени. 

 

Члан 3. 

 Правилник о измени и допуни правилника о 

организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Сурдулица ступа на 

снагу даном усвајања од стране Општинског већа 

општине Сурдулица. 

 

Члан 4. 

 Правилник објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана 25.12.2017.године број: 110-7/17-01.  

               

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                   Александра Поповић,с.р.   

                                                                                                                        

 

Т Р Г О В И Ш Т Е 
839. 

На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије 

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

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Трговиште („Службени гласник 

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

Трговиште, на седници скупштине одржаној дана 

29.12.2017. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Трговиште 

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

деће измене и допуне и то: 

• Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

Укупни приходи и примања увећавају се за  

4,760,000 динара (извор финансирања 01-Приходи 

из буџета). 

Приходи у укупном износу гласе 

538.243.731 динара. 

Укупни расходи и издаци  увећавају се за 

4,760,000 динара (извор финансирања 01-Приходи 

из буџета). 

Расходи у укупном износу гласе 

538.243.731 динара. 

• Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

713122 – Порез на имовину (осим на зем-

љиште, акције и уделе) од правних лица, увећати за 

износ од 2,290,000 динара  (извор финансирања 01-

Приходи из буџета). 

             714562 –Посебна накнада за заштиту и у-

напређење животне средине, увећати за износ од 

2,470,000 динара  (извор финансирања 01-Приходи 

из буџета). 

• Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 
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Економска класификација 413 замењује се 

износом 2,295,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 415 замењује се 

износом 1,960,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 421 замењује се 

износом 15.167,000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 422 замењује се 

износом 2,226,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује се 

износом 70,046,022 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 424 замењује се 

износом 96,973,209 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 425 замењује се 

износом 7,785,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 426 замењује се 

износом 11,226,000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 4511 замењује се 

износом 26,600,000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 4512 замењује се 

износом 13,400,000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 4631 замењује се 

износом 26,500,000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 472 замењује се 

износом 7,300,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 481 замењује се 

износом 14,164,000 динара (извор финансира-

ња 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се 

износом 108,642,000 динара (извор финанси-

рања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 515 замењује се 

износом 435,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 541 замењује се 

износом 2,110,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

• Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 020 смањује се и износи 2,017,022 

динара; 

Функција 040 увећава се и износи 5,850,000 

динара; 

Функција 090 увећава се и износи 14,235,000 

динара; 

Функција 110 увећава се и износи 26,729,000 

динара; 

Функција 111 увећава се и износи 22,778,500 

динара; 

         Функција 130 смањује се и износи 96,142,000 

динара; 

Функција 160 увећава се и износи 17,990,000 

динара; 

Функција 451 увећава се и износи 44,162,000 

динара; 

Функција 474 смањује се и износи 

114,021,209 динара; 

Функција 640 смањује се и износи 8,700,000 

динара; 

Функција 840 смањује се и износи 2,410,000 

динара; 

Функција 911 увећава се и износи 16,246,000 

динара; 

Функција 912 увећава се и износи 15,700,000 

динара; 

• Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 110:  

- Позиција 2 економска класификација 412  

износ од 422,000 динара смањује се за 5,000 динара, 

и износи 417,000 динара; 

- Позиција 4 економска класификација 421  

износ од 150,000 динара смањује се за 100,000 ди-

нара, и износи 50,000 динара; 

- Позиција 6 економска класификација 423  

износ од 17,995,000 динара увећава се за 4,860,000 

динара, и износи 22,855,000 динара; 

- Позиција 7 економска класификација 424  

износ од 100,000 динара смањује се за 50,000 дина-

ра, и износи 50,000 динара; 

- Позиција 9 економска класификација 465  

износ од 278,000 динара увећава се за 5,000 динара, 

и износи 283,000 динара; 

- Позиција 11 економска класификација 482  

износ од 40,000 динара смањује се за 30,000 динара, 

и износи 10,000 динара; 

Функција 111:  

- Позиција 15 економска класификација 411  

износ од 3,956,600 динара увећава се за 1,000,000 

динара, и износи 4,956,600 динара; 

- Позиција 16 економска класификација 412  

износ од 823,138 динара увећава се за 80,000 дина-

ра, и износи 903,138 динара; 

- Позиција 19 економска класификација 415  

износ од 320,000 динара увећава се за 80,000 дина-

ра, и износи 400,000 динара; 
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- Позиција 20 економска класификација 421  

износ од 200,000 динара смањује се за 78,000 дина-

ра, и износи 122,000 динара; 

- Позиција 21 економска класификација 422  

износ од 250,000 динара увећава се за 78,000 дина-

ра, и износи 328,000 динара; 

- Позиција 22 економска класификација 423  

износ од 2,500,000 динара увећава се за 500,000 ди-

нара, и износи 3,000,000 динара; 

- Позиција 25 економска класификација 465  

износ од 514,500 динара увећава се за 150,000 дина-

ра, и износи 664,500 динара; 

- Позиција 28 економска класификација 411  

износ од 3,706,599 динара смањује се за 2,600,000 

динара, и износи 1,106,599 динара; 

- Позиција 29 економска класификација 412  

износ од 808,138 динара смањује се за 80,000 дина-

ра, и износи 728,138 динара; 

- Позиција 31 економска класификација 465  

износ од 514,500 динара смањује се за 150,000 ди-

нара, и износи 364,500 динара; 

- Позиција 36 економска класификација 415  

износ од 620,000 динара увећава се за 200,000 дина-

ра, и износи 820,000 динара; 

- Позиција 39 економска класификација 422  

износ од 300,000 динара смањује се за 200,000 ди-

нара, и износи 100,000 динара; 

- Позиција 41 економска класификација 424  

износ од 100,000 динара смањује се за 90,000 дина-

ра, и износи 10,000 динара; 

- Позиција 42 економска класификација 426  

износ од 100,000 динара смањује се за 90,000 дина-

ра, и износи 10,000 динара; 

Функција 640:  

- Позиција 48 економска класификација 421  

износ од 8,500,000 динара смањује се за 2,000,000 

динара, и износи 6,500,000 динара; 

Функција 510:  

- Позиција 51/1 економска класификација 

424  износ од 35,900,000 динара увећава се за 

2,000,000 динара, и износи 37,900,000 динара; 

Функција 840:  

- Позиција 55 економска класификација 541  

износ од 1,000,000 динара смањује се за 890,000 

динара, и износи 110,000 динара; 

Функција 474:  

- Позиција 57 економска класификација 485  

износ од 500,000 динара смањује се за 400,000 ди-

нара, и износи 100,000 динара; 

Функција 421:  

- Позиција 63 економска класификација 424  

износ од 3,380,000 динара смањује се за 150,000 

динара, и износи 3,230,000 динара; 

- Позиција 65 економска класификација 481  

износ од 200,000 динара увећава се за 150,000 дина-

ра, и износи 350,000 динара; 

Функција 560:  

- Позиција 67 економска класификација 423  

износ од 200,000 динара смањује се за 25,000 дина-

ра, и износи 175,000 динара; 

- Позиција 68 економска класификација 424  

износ од 19,000,000 динара увећава се за 25,000 ди-

нара, и износи 19,025,000 динара; 

Функција 451:  

- Позиција 72 економска класификација 

4511  износ од 10,000,000 динара увећава се за 

600,000 динара, и износи 10,600,000 динара;  

- Позиција 73 економска класификација 4512  

износ од 12,000,000 динара смањује се за 600,000 

динара, и износи 11,400,000 динара; 

Функција 912:  

- Позиција 74 економска класификација 4631 

износ од 13,700,000 динара увећава се за 2,000,000 

динара, и износи 15,700,000 динара; 

Функција 070:  

- Позиција 76 економска класификација 472  

износ од 1,700,000 динара увећава се за 200,000 ди-

нара, и износи 1,900,000 динара; 

Функција 090:  

- Позиција 78 економска класификација 481  

износ од 1,615,000 динара увећава се за 200,000 ди-

нара, и износи 1,815,000 динара; 

Функција 020:  

- Позиција 80 економска класификација 423  

износ од 2,217,022 динара смањује се за 200,000 

динара, и износи 2,017,022 динара; 

Функција 040:  

- Позиција 81 економска класификација 472  

износ од 2,500,000 динара увећава се за 1,000,000 

динара, и износи 3,500,000 динара; 

- Позиција 82 економска класификација 423  

износ од 200,000 динара увећава се за 150,000 дина-

ра, и износи 350,000 динара; 

Функција 130:  

- Позиција 89 економска класификација 411  

износ од 26,621,946 динара увећава се за 1,600,000 

динара, и износи 28,221,946 динара; 

- Позиција 91 економска класификација 413  

износ од 1,580,000 динара увећава се за 300,000 ди-

нара, и износи 1,880,000 динара; 

- Позиција 93 економска класификација 415  

износ од 310,000 динара увећава се за 200,000 дина-

ра, и износи 510,000 динара; 

- Позиција 97 економска класификација 423  

износ од 12,800,000 динара увећава се за 900,000 

динара, и износи 13,700,000 динара; 
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- Позиција 98 економска класификација 424  

износ од 4,200,000 динара смањује се за 1,400,000 

динара, и износи 2,800,000 динара; 

- Позиција 99 економска класификација 425  

износ од 2,000,000 динара увећава се за 200,000 ди-

нара, и износи 2,200,000 динара; 

- Позиција 107 економска класификација 511  

износ од 2,000,000 динара смањује се за 1,500,000 

динара, и износи 500,000 динара; 

- Позиција 108 економска класификација 512  

износ од 600,000 динара смањује се за 300,000 ди-

нара, и износи 300,000 динара; 

- Позиција 109 економска класификација 513  

износ од 100,000 динара смањује се за 50,000 дина-

ра, и износи 50,000 динара; 

- Позиција 110 економска класификација 421  

износ од 900,000 динара смањује се за 800,000 ди-

нара, и износи 100,000 динара; 

- Позиција 113 економска класификација 425  

износ од 500,000 динара смањује се за 100,000 ди-

нара, и износи 400,000 динара; 

Функција 160:  

- Позиција 119 економска класификација 411  

износ од 2,315,600 динара увећава се за 10,000 ди-

нара, и износи 2,325,600 динара; 

- Позиција 120 економска класификација 412  

износ од 578,400 динара смањује се за 50,000 дина-

ра, и износи 528,400 динара; 

- Позиција 125 економска класификација 421  

износ од 800,000 динара увећава се за 70,000 дина-

ра, и износи 870,000 динара; 

- Позиција 131 економска класификација 465  

износ од 246,000 динара увећава се за 30,000 дина-

ра, и износи 276,000 динара; 

- Позиција 134 економска класификација 512  

износ од 150,000 динара смањује се за 70,000 дина-

ра, и износи 80,000 динара; 

Функција 820:  

- Позиција 142 економска класификација 422 

износ од 275,000 динара увећава се за 65,000 дина-

ра, и износи 340,000 динара; 

- Позиција 143 економска класификација 423  

износ од 2,550,000 динара смањује се за 69,000 ди-

нара, и износи 2,481,000 динара; 

-Позиција 146 економска класификација 426 

износ од 100,000 динара увећава се за 42,000 дина-

ра, и износи 142,000 динара; 

-Позиција 150 економска класификација 511 

износ од 50,000 динара смањује се за 46,000 динара, 

и износи 4,000 динара; 

- Позиција 152 економска класификација 515  

износ од 180,000 динара увећава се за 8,000 динара, 

и износи 188,000 динара; 

Функција 911:  

- Позиција 153 економска класификација 411 

износ од 7,559,493 динара увећава се за 30,000 ди-

нара, и износи 7,589,493 динара; 

- Позиција 154 економска класификација 412 

износ од 1,430,145 динара смањује се за 30,000 ди-

нара, и износи 1,400,145 динара; 

- Позиција 155 економска класификација 413 

износ од 195,000 динара увећава се за 50,000 дина-

ра, и износи 245,000 динара; 

- Позиција 158 економска класификација 416  

износ од 5,000 динара увећава се за 30,000 динара, и 

износи 35,000 динара; 

- Позиција 159 економска класификација 421  

износ од 400,000 динара увећава се за 150,000 дина-

ра, и износи 550,000 динара; 

- Позиција 161 економска класификација 423  

износ од 320,000 динара увећава се за 200,000 дина-

ра (извор финансирања 04 – Сопствени приходи), и 

износи 520,000 динара; 

- Позиција 170 економска класификација 515  

износ од 250,000 динара смањује се за 200,000 ди-

нара (извор финансирања 04 – Сопствени приходи) , 

и за 50,000 динара (извор 01 – Приходи из буџета) и 

износи 0,00 динара; 

• Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

Програм 2. Комуналне делатности мења 

се и у укупном износу износи 68,510,000 динара; 

Програм 3. Локални економски развој 

мења се и у укупном износу износи 119,731,209 

динара; 

Програм 7. Путна инфраструктура мења 

се и у укупном износу износи 44,162,000 динара; 

Програм. 8. Предшколско васпитање 

мења се и у укупном износу износи 16,246,000 ди-

нара; 

Програм 9. Основно образовање мења се 

и у укупном износу износи 15,700,000 динара; 

 

Програм 11. Социјална и дечја заштита 

мења се и у укупном износу износи 23,902,022 ди-

нара; 

Програм 15. Локална самоуправа мења 

се и у укупном износу износи 120,020,000 динара. 

Програм 16. Политички систем локалне 

самоуправе мења се и у укупном износу износи 

49,654,500 динара; 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

29.12.2017.године број: 401-20//2018, 

 

  ПРЕДСЕДНИК,             Алек-

сандар Колић,с.р. 

 

840. 

На основу чл. 94. ст. 1. и 4. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају (“Сл. Гласник РС”, 

бр. 68/15), чл. 20. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. Гласник РС” бр. 129/07 и  83/14-

испр.) и чл. 41. Статута општине Трговиште (,,Сл. 

Гласник Пчињског округа, бр. 28/08), Скупштина 

општине Трговиште на седници одржаној 

29.12.2017 године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се посебни услови кој 

треба да испуни превозник, карактеристике и 

обележја такси возила, организација, начин и 

услови обављања такси превоза на територији 

општине Трговиште. 

Члан 2. 

Такси превоз је вид ванлинијског превоза 

путника који се обавља путничким аутомобилом, 

односно возилом које испуњава услове прописане 

законом и овом одлуком. 

 

Члан  3. 

 Такси превоз се обавља на основу одобрења 

за обављање такси превоза. 

 Одељења за привреду и локални економски 

развој издаје одобрење из ст.1. овог члана 

привредном друштву, односно другом правном 

лицу (у даљем тексту: правно лице) и предузетнику 

чија је претежна такси превоз и који су за обављање 

те делатности регистровани у Регистру привредних 

субјеката, у складу са законом којим се уређује 

регистрација привредних субјеката. 

 

Члан  4. 

Такси возач је физичко лице које управља 

такси возилом  и обавља такси превоз као 

предузетник или као возач код правног лица и 

предузетника. 

 

Члан  5. 

Оптимално организовање такси превоза 

уређује се петогодишњим програмом на основу 

саобраћајно-техничких услова који се утврђују у 

складу са законом. 

Програм из става 1. овог члана доноси 

Општинско веће. 

 

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ  ПРЕВОЗА 

 

А) Предузетник 

Члан 6. 

Предузетник који је регистрован за 

обављање такси превоза у Регистру привредних 

субјеката, али без датума почетка обављања 

делатности, поред услова предвиђених законом, 

мора да испуњава и следеће услове: 

1) да има возачку дозволу најмање ’’Б’’ 

категорије, најмање две године;  

да је власник, односно прималац лизинга 

најмање једног возила и да је возило 

регистровано према месту седишта такси 

превозника са издатим регистарским 

таблицама чија регистарска ознака садржи 

латинична слова ТX на задње две позиције. 

Прималац лизинга мора бити уписан у 

саобраћајну дозволу као корисник возила; 

2) да има пребивалиште на територији општине 

Трговиште; 

3) да му правноснажним решењем о прекршају 

није изречена заштитна мера забране 

обављања делатности, док трају правне 

последице забране, као и да му није 

забрањено управљање моторним возилом и 

4) да није правоснажно осуђивано на казну 

затвора дужу од две године за кривично дело 

против живота и тела, полне слободе, против 

безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и 

мира. 

Доказ о испуњености услова из ст. 1. тачке 

3), 4) и 5) овог члана не може бити старији од 30 

дана од дана подношења захтева. 

Предузетник  за време обављања такси 

делатности мора да испуњава услове предвиђене 

законом из ст. 1. ове члана, а возило којим обавља 

такси превоз мора да има регистарске таблице са 

ознаком ТX и то возило мора да буде уписано у 

такси дозволи. 

Такси возачи, запослени код предузетника, 

морају бити пријављени на социјално осигурање са 

пуним радним временом и морају испуњавати 

услове из ст. 1 тач. 1, 3, 4 и 5. ове Одлуке. 

 

Б) Привредно друштво, 

Члан  7 
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Привредно друштво које је регистровано за 

обављање такси превоза у Регистру привредних 

субјеката, поред услова предвиђених законом, мора 

да испуњава и следеће услове: 

1) да је седиште правног лица или пословне, 

односно организационе јединице правног 

лица на територији општине Трговиште; 

2) да је власник, односно прималац лизинга 

најмање једног возила и да је возило 

регистровано према месту седишта такси 

превозника са издатим регистарским 

таблицама чија регистарска ознака садржи 

латинична слова ТX на задње две позиције. 

Прималац лизинга мора бити уписан у 

саобраћајну дозволу као корисник возила; 

Правно лице за време обављања такси 

делатности мора да испуњава услове предвиђене 

законом и ст.1. овог члана, а возило којим обавља 

такси превоз мора да има регистарске таблице са 

ознаком ТX и то возило мора да буде уписано у 

такси дозволи. 

Такси возачи у правном лицу, морају бити 

пријављени на социјално осигурање са пуним рад-

ним временом и морају испуњавати услове из чл. 6. 

ст. 1 тач. 1,3,4 и 5 ове Одлуке. 

Доказ о испуњености услова из чл. 6. ст. 1. 

тачке 3), 4) и 5) овог члана не може бити старији од 

30 дана од дана подношења захтева. 

 

В) Такси возило 

Члан  8 

Такси возило (у даљем тексту: возило), поред 

услова предвиђених законом, мора да испуњава и 

следеће услове: 

1) да је фабрички произведено путничко возило 

које има највише пет седишта, рачунајући и 

седиште возача и најмање четворо врата, и 

које је регистровано према месту седишта 

такси превозника са издатим регистарским 

таблицима чија регистарска ознака садржи 

латинична слова TX на задње две позиције; 

2) да у возилу има одобрење општинске управе 

за обављање такси превоза; 

3) да има на видном месту за корисника превоза 

уграђен исправан , оверен таксиметар, а 

потврда о овери таксиметра мора се налазити 

у возилу; 

4) да у возилу има истакнуте, на видном месту 

за корисника превоза, такси дозволе за 

возило и возача; 

5) да има на видном месту истакнуту 

евиденциону налепницу, залепљену у 

горњем десном углу предњег ветробранског 

стакла, са унутрашње стране;  

6) да има кровну ознаку општина Трговиште 

видно постављену на крову возила; 

7) да има ценовник услуга постављен на 

видном месту у возилу, димензија: дужине 

минимум 10 цм и ширине минимум 6 цм; 

8) да поседује блок рачуна; 

9) да возило предузетника на крову има 

истакнуту светлећу ознаку правоугаоног, 

полуелипсастог или другог сличног облика, 

на којој је са обе стране исписана ознака 

"ТАXИ", која садржи обележја асоцијације, 

односно удружења, а уколико не припада ни 

једној асоцијацији, на крову возила се 

поставља само ознака "TAXI", или ознака 

"TAXI" и ознака са називом радње; 

10) да возило правног лица на крову има 

истакнуту светлећу ознаку правоугаоног, 

полуелипсастог или другог сличног облика, 

на којој је са обе стране исписана ознака 

"TAXI", или ознака "TAXI" и ознака са 

називом правног лица; 

11) да има исправну инсталацију за грејање, 

вентилацију и унутрашње осветљење; 

12) да има исправан противпожарни апарат, 

причвршћен на лако уочљивом и 

приступачном месту, са важећим роком 

употребе; 

13) да је возило уредно обојено споља и изнутра, 

чисто и без физичких оштећења и 

14) да рекламе и други натписи не буду 

постављени на стакленим површинама, а на 

крову возила на десној страни, по дужини 

возила, може се поставити реклама; 

У путничком возилу, осим путничког возила 

којим се обавља такси превоз, односно које 

испуњава услове из става1.овог  члана, не сме се 

налазити таксиметар. 

 

Члан  9 

Саобраћајни инспектор, односно овлашћено 

лице општинске управе , проверава испуњеност 

услова за возило, прописаних законом и чл. 6. ст. 

1.тач. 2) и 3), чл. 7. ст. 1. тач. 1), и 2),  као и чл. 8. ст. 

1. тач. 1), 3), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), и 14), о чему 

доноси решење. 

Утврђивање испуњености услова за возило у 

смислу става 1.овог члана врши се на захтев 

правног лица или предузетника, пре издавања такси 

дозволе, односно пре уписа промене возила у такси 

дозволи. 

О решењима, донетим у смислу става 1. и 2. 

овог члана, саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице општинске управе, води 

евиденцију. 
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Г) Такси дозвола, кровна ознака и евиденциона 

налепница 

Члан 10 

Правно лице и предузетник су у обавезни да 

од Одељења за привреду и локални економски 

развој прибаве такси дозволу и евиденциону 

налепницу, за свако возило које користе за таски 

превоз, а за сваког такси возача такси дозволу за 

возача. 

 

Члан  11 

На захтев правног лица и предузетника 

Одељење за привреду и локални економски развој 

издаје, за свако возило, такси дозволу  и 

евиденциону налепницу, као и такси дозволу за 

сваког такси возача, запосленог у правном лицу и 

код предузетника. 

Уз захтев, правно лице и предузетник дужни 

су да поднесу доказе о испуњености услова, 

прописаних законом и овом одлуком. 

Правно лице и предузетник  су у обавези да 

сваке године, најкасније на дан истека такси 

дозволе за возило и вазача, исту продуже, уз доказе 

о испуњености услова, прописаних законом, чл. 3. и 

чл. 6. ст. 1. тачке 3), 4) и 5) ове Одлуке, као и доказ 

о пријави на социјално осигурање са пуним радним 

временом. 

Доказ о испуњености услова из ст. 3. овог 

члана не може бити старији од 30 дана од дана 

подношења захтева. 

Уколико правно лице и предузетник не могу 

да продуже такси дозволу за возача због 

неиспуњавања неког од услова за продужење такси 

дозволе, који се тражи овом Одлуком, дужни су да 

врате стару такси дозволу и прибаве нову такси 

дозволу за тог возача, у складу са овом Одлуком. 

Одељење за привреду и локални економски  

развој води регистар такси возача, такси возила и 

кровних ознака. 

Регистар из става 6. овог члана садржи 

нарочито име и презиме такси возача, као и податке 

о личности, број такси дозволе и регистарске 

таблице  такси возила. 

Такси дозвола 

Члан 12 

Такси дозвола за возило садржи: 

1) број и датум издавања; 

2) редни броj; 

3) пословно име правног лица, односно 

предузетничке радње; 

4) седиште правног лица, односно предузетника 

и адресу организационе јединице правног 

лица; 

5) матични број правног лица, односно 

предузетничке радње; 

6) порески идентификациони број; 

7) број и датум доношења решења о упису 

правног лица, односно предузетничке радње 

у Регистар привредних субјеката код 

Агенције за привредне регистре; 

8) основ коришћења возила; 

9) регистарску ознаку, марку и тип возила; 

10) место за упис промене података о возилу; 

11) место за продужење такси дозволе. 

Такси дозвола за запосленог такси возача 

садржи: 

1) број и датум издавања; 

2) редни број; 

3) фотографију; 

4) име и презиме возача; 

5) јединствени матични број возача; 

6) адресу возача; 

7) пословно име правног лица, односно 

предузетничке радње у којој је запослен; 

8) седиште правног лица, односно 

предузетничке радње; 

9) матични број правног лица, односно 

предузетничке радње; 

10) порески идентификациони број; 

11) број и датум доношења решења о упису 

правног лица, односно предузетничке радње 

у Регистар привредних субјеката код 

Агенције за привредне регистре; 

12) место за упис промене података; 

13) место за продужење такси дозволе. 

 Такси возач не може истовремено да обавља 

такси превоз у два или више привредна субјекта 

која се баве такси превозом, нити може да има више 

од једне такси дозволе за возача. 

  

Кровна ознака 

Члан 13. 

Кровна ознака мора да буде истакнута на 

крову возила. 

 

Евиденциона налепница 

Члан  14. 

Евиденциона налепница садржи: 

1) натпис: ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ; 

2) серијски број; 

3) транспарентни холограм - грб општине Трго-

виште, и 

4) ознаку: "ТАXИ". 

 

Члан  15 

Правно лице и предузетник су обавезни: 

1) да све измене података из такси дозволе за 

возило и такси возача пријаве Одељењу за  

привреду и  локални економски развој, 

најкасније даном наступања измене и  
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2) да све чињенице и доказе који се односе на 

престанак, односно привремени прекид 

обављања такси делатности пријаве Оделењу 

за привреду и локални економски развој, 

најкасније даном престанка рада, у скаладу 

са законом. 

 

III НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ-ПРЕВОЗА, 

ЦЕНЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ТАКСИ 

СТАЈАЛИШТА 

А) Начин обављања такси превоза 

Члан  16 

Такси превоз на територији општине Трго-

виште могу обављати само правна лица и 

предузетници која испуњавају услове прописане 

законом и овом одлуком. 

Возилом може управљати само предузетник 

који има такси дозволу и возача и запослени такси 

возач у правном лицу и код предузетника који има 

такси дозволу за возача. 

Приликом обављања такси превоза, правно 

лице и предузетник у возилу морају имати такси 

дозволе за возило и за такси возача. 

Приликом обављања такси превоза, такси 

возач у правном лицу и код предузетника у возилу 

мора имати такси дозволу за возило којим управља 

и такси дозволу за возача. 

Привредни субјекти из става 1. овог члана не 

могу било којом својом радњом, која се односи на 

давање на коришћење кровне ознаке са називом 

"ТАXИ", давање докумената са својим пословним 

именом, давање такси дозволе, давање такси возила 

и друго, да омогуће другим правним лицима, 

предузетницима или физичким лицима која не 

испуњавају услове прописане законом и овом 

одлуком, да обављају такси превоз путника. 

 

Члан  17. 

Путничким возилом којим се обавља такси 

превоз забрањено је обављање линијског превоза. 

Такси превоз може да се обавља само на 

територији јединице локалне самоуправе за коју 

такси превозник има издато важеће одобрење за 

обављање такси делатности. 

Изузетно, такси превозник може да обави 

такси превоз преко или на територији јединице 

локалне самоуправе од које нема издато важеће 

одобрење за обављање такси делатности, ако је 

такси превоз започет на територији јединице 

локалне самоуправе од које такси превозник има 

издато важеће одобрење за обављање делатности. 

Такси превозник који обави превоз у смислу 

став 3. овог члана обавезан је да одмах по 

обављеном такси превозу уклони кровну ознаку 

’’ТАXИ’’ и не може да пружа услуге такси превоза 

на територији јединице локалне самоуправе од које 

нема издато важеће одобрење за обављање такси 

делатности. 

 

Члан  18. 

Такси превоз који путничким возилом 

обавља домаће, односно страно лице које нема 

својство такси превозника, а који се обавља два или 

више пута током дана, недеље или месеца, на истом 

или сличном превозном путу, или се лица које се 

превозе укрцавају или искрцавају на аутобуским 

стајалиштима или на истим или сличним местима 

укрцавања или искрцавања лица која се превозе 

нису у сродству са лицем које управља возилом, 

сматра се такси превозом који је законом и овом 

одлуком забрањен. 

Такси превозом из ст. 1. овог члана сматраће 

се нарочито: 

 

1) превоз за који је наплаћена услуга превоза; 

2) превоз који се обавља на релацијама на 

којима постоји линијски превоз; 

3) превоз више од пет лица, укључујући и 

возача; 

4) превоз ’’од врата до врата’’ ; 

5) превоз који се обавља на основу јавног 

оглашавања; 

6) ако лице које управља возилом (власник или 

корисник возила) није у могућности да из 

сопствених прихода, односно прихода 

остварених по основу рада, социјалних или 

пензијских примања финансира износ 

трошкова за гориво које је утрошено за 

разлику броја пређених километара у 

тренутку вршења инспекцијске контроле и 

броја пређених километара евидентираних у 

записнику о последњем техничком 

прегледу’’. 

 

Члан  19. 

Правно лице и предузетник су дужни да 

такси превоз обављају само возилом које је уписано 

у такси дозволи, а такси возач возилом за које то 

правно лице, односно предузетник, има такси 

дозволу. 

 

Члан  20. 

Асоцијације, односно удружења такси возача 

не смеју издавати на коришћење обележја 

асоцијације предузетницима и правним лицима која 

не поседују такси дозволе и кровне ознаке, издате 

од стране Одељења за привреду и локални 

економски развој. 
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Асоцијације, односно удружења такси 

возача, не смеју давати на коришћење обележја 

асоцијације физичким лицима. 

 

Члан  21. 

Такси возач је дужан да путника прими у 

возило са такси стајалишта, на радио и телефонски 

позив и др, из диспечерског центра или на 

заустављање путника, у складу са законом. 

Путник са такси стајалишта може узети 

возило по сопственом избору. 

Такси возач је дужан да превоз врши 

најкраћим путем до места опредељења путника, или 

путем који путник одреди, у складу са важећим 

режимом саобраћаја. 

 

Члан  22. 

Такси превозник не може користити 

аутобуска стајалишта која су одређена за међумесни 

превоз. 

 

Члан  23. 

Такси возач може узети путника на превоз 

ван такси стајалишта, на местима где није 

забрањено заустављање и паркирање, на захтев 

путника, ако је слободан. 

О томе да ли је возило слободно или заузето, 

путник се обавештава преко светлеће ознаке 

"ТАXИ".  

Такси возач је дужан да ознаку "ТАXИ" 

држи осветљену увек када је возило слободно. 

 

Члан  24. 

Када такси превозник користи возило за 

сопствене потребе, ознака "ТАXИ" и кровна ознака 

мора бити уклоњена. 

 

Члан  25. 

Превоз путника започиње уласком путника у 

возило. 

Такси возач је обавезан да, непосредно пре 

започињања вожње са путником, укључи 

таксиметар и да га искључи одмах након завршене 

вожње, а да цену превоза наплати у износу који 

покаже таксиметар. 

У случају да такси возач не укључи 

таксиметар на почетку вожње, путник није у 

обавези да плати цену услуге такси превоза. 

 

Члан  26. 

Такси возач је обавезан да прими у возило 

сваког путника у границама расположивих седишта, 

као и  пртљаг путника у границама величине и 

носивости простора за пртљаг. 

У делу путничког возила којим се обавља 

такси превоз, намењеним за превоз путника, немогу 

се смештати ствари који нису ручни пртљаг. 

Такси возач је обавезан да се, за време 

обављања такси превоза, према путницима опходи 

са пажњом и поштовањем. 

 

Члан 27. 

Такси возач возилом не може превозити: 

1) децу до шест година старости без пратиоца, 

осим на основу споразума родитеља или 

стараоца са такси превозником; 

2) на предњем седишту лице под дејством 

алкохола, односно психоактивних супстанци, 

док се лица оболела од заразних болести 

несмеју превозити уопште; 

3) лица која својом одећом могу оштетити 

унутрашњост возила; 

4) посмртне остатке; 

5) угинуле животиње и 

6) експлозивне, лако запаљиве, отровне, 

радиоактивне, заразне, нагризајуће и друге 

материје, које због својих особина могу 

бит’и опасне по безбедност и здравље људи, 

или могу нанети другу штету. 

 

Члан  28. 

Такси возач је обавезан да за време такси 

превоза буде уредан и да му одећа буде чиста. 

Такси возач у току рада не сме носити кратке 

панталоне, мајицу без рукава и другу неуредну 

одећу, као и неадекватну, односно неприкладну 

обућу. 

 

Б) Цена такси превоза 

Члан  29. 

Цена услуге у (даљем тексту: такси тарифа) у 

такси превозу  утврђује се посебним актом 

Општинског већа. 

Такси тарифа је скуп јединичних цена за 

старт, пређени километер, време чекања, долазак на 

адресу по позиву и превоз пртљага по комаду, о 

чему се путници обавештавају пре уласка у такси 

возило, а примењује се у зависности од доба дана 

или ноћи, од дана у недељи (радни дан, недеља или 

државни празник) и подручја на коме се вожња 

обавља (ужа или шира територија јединице локалне 

самоуправе и територије других јединица локалне 

самоуправе) и која је учитана у мерни инструмент.  

Таксиметар мора бити подешен искључиво у 

складу са такси тарифом из става 2. овог члана. 

Цена такси превоза наплаћује се у износу 

који покаже таксиметар, на месту опредељења 

корисника превоза. 
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Члан  30. 

О пријему других путника у току такси 

превоза одлучује путник који је започео коришћење 

превоза до места опредељења. 

Ако путник, који је примљен у току вожње, 

наставља коришћење такси превоза и после места 

опредељења путника који је започео коришћење 

превоза, наставак вожње се сматра као започета 

нова вожња. 

 

Члан  31. 

Такси превозник  је дужан да изда рачун 

кориснику услуге такси превоза за обављени превоз 

који садржи датум, релацију или километражу, цену 

превоза и који је потписан и оверен печатом 

превозника. 

 

В) Такси стајалишта 

Члан  32. 

Такси стајалишта су одређена и уређена 

места, односно уређене и обележене саобраћајне 

површине на којима возила пристају, чекају и 

примају путнике и ствари. 

Такси стајалишта морају имати знак забране 

паркирања других возила. 

На такси стајалиштима се могу паркирати 

само такси превозници возилима која имају такси 

дозволу издату од стране Оделења за привреду и 

локални економски развој, и на крову возила 

истакнуту кровну ознаку и ознаку ‘’ТАXИ’’. 

 

Члан  33. 

Локације за такси стајалишта одређује 

својим актом Општиснко Веће општине Трговиште, 

у складу са законом и саобраћајно-техничким и 

урбанистичким условима 

 

Члан  34. 

Такси стајалишта могу бити стална, 

привремена и повремена. 

Стална такси стајалишта су одређене и 

уређене саобраћајне површине за организовано и 

стално обављање такси превоза. 

Привремена такси стајалишта су одређене 

саобраћајне површине које се користе до привођења 

намени, утврђеној урбанистичким планом. 

Повремена такси стајалишта су одређене 

саобраћајне површине које се користе за време 

одржавања сајмова, вашара, већих спортских и 

културних манифестација и других значајних 

скупова. 

 

Члан 35. 

Такси стајалишта се обележавају 

саобраћајним знаком, саобраћајном ознаком и 

посебним ознакама. 

Постављање вертикалне и обележавање 

хоризонталне саобраћајне сигнализације ради се у 

складу са законом и правилником о саобраћајној 

сигнализацији. 

 

Члан 36. 

О обележавању и одржавању такси 

стајалишта стара се ЈП „ТРГОВИШТЕ ИН“ Трго-

виште. 

 

Члан  37. 

Возила се на такси стајалишту постављају 

према редоследу доласка и броју слободних места. 

Такси возач је обавезан да на такси 

стајалишту буде у возилу или поред возила. 

Такси превозник, у време обављања такси 

превоза, не сме такси возило паркирати ван такси 

стајалишта, а нарочито на аутобуској станици и 

стајалиштима. 

 

IV ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ 

ПРЕВОЗА 

 

Члан  38. 

Превозник може привремено прекинути 

обављање делатности такси превоза. 

У току привременог прекида обављања 

делатности такси превоза, превозник не може 

обављати такси превоз. 

Предузетник је дужан да за време 

привремене одјаве, односно приликом трајне одјаве 

делатности такси превоза, Одељењу за привреду и 

локални економски развој врати такси дозволе за 

возила и такси дозволе за возаче, даном одјаве. 

Правно лице је дужно да, даном престанка 

обављања делатности такси превоза, врати 

Одељењу за привреду и локални економски развој  

такси дозволе за возила  и такси дозволе за возаче. 

Правно лице и предузетник  су дужни да, 

када возило које има такси дозволу, престане да 

користи за такси превоз (отуђење, квар, итд.), врате 

такси дозволу даном наступања тих околности. 

Правно лице и предузетник су дужни да, 

даном одјаве социјалног  осигурања за запосленог 

такси возача (по било ком основу), врате Оделењу 

за привреду и локални економски развој такси 

дозволу за возача. 

 

V НАДЗОР 

 

Члан 39. 
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Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке у обављању такси превоза врши Оделење за 

инспекцијске послове преко саобраћајног 

инспектора, односно овлашћеног лица Општинске 

управе. 

У вршењу послова инспекцијског надзора у 

смислу става 1.овог члана, саобраћајни инспектор 

односно овлашћено лице Општинске управе  има 

дужности и овлашћења прописана законом. 

У вршењу инспекцијског надзора, 

саобраћајни инспектор односно овлашћено лице 

Општинске управе сарађује са комуналном 

полицијом, у складу са законом и општинским  

прописима. 

Предузетник, правно лице, такси возач и 

физичко лице су дужни да саобраћајном инспектору 

омогуће несметано вршење послова, ставе на увид 

потребна документа и у року, који саобраћајни 

инспектор односно овлашћено лице Општинске 

управе одреди, доставе потребне податке и поступе 

по налогу инспектора, односно овлашћеног лица 

Општинске управе. 

 

Члан  40. 

Саобраћајни инспектор односно овлашћено 

лице Општинске управе има право да, ради 

прегледа, заустави возило којим се обавља такси 

превоз. 

Заустављање такси возила врши се 

истицањем саобраћајног знака "забрањен саобраћај 

свим возилима у оба смера" на коме је уписано 

"СТОП ИНСПЕКЦИЈА". 

Возач је дужан да заустави возило којим се 

обавља превоз у друмском саобраћају, ако 

саобраћајни инспектор, односно овлашћено лице 

општинске управе истакне саобраћајни знак описан 

у ст. 2. овог члана. 

 

Члан  41. 

Саобраћајни инспектор, односно овлашћено 

лице Општинске управе, у вршењу послова 

инспекцијског надзора, има право да: 

1) решењем наложи отклањање недостатка у 

обављању такси превоза; 

2) изда налог о отклањању недостатка у 

обављању такси превоза; 

3) изда прекршајни налог за прекршаје за које је 

законом и овом одлуком од прекршајних 

санкција предвиђена само новчана казна у 

фиксном износу; 

4) поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка надлежном органу за прекршаје; 

5) забрани превоз возилом ако се превоз обавља 

противно одредбама закона и ове Одлуке; 

искључи путничко возило превозника којим 

се превоз путника обавља противно 

одредбама закона и ове Одлуке, одреди 

место паркирања и одузме саобраћајну 

дозволу и регистарске таблице у трајању од 

10 (десет) дана, а у случају поновног 

искључивања путничког возила истог 

превозника, у трајању од 30 (тридесет) дана; 

6) привремено одузме идентификациону 

исправу-такси дозволу до отклањања 

утврђене неправилности и изда потврду о 

одузимању исте. 

7) ако инспектор у вршењу инспекцијског 

надзора затекне заустављено возило на такси 

станици без ознаке ТАXИ постављене на 

крову возила, ако се такси возач удаљи дуже 

од 3 минута од такси возила које је на такси 

станици, донеће решење којим ће наложити 

да се возило уклони у одређеном року које се 

може одредити и на минуте.  

Решење из претходног става се поставља на 

возило и тиме се сматра да је достава извршена.  

Уколико такси возач, не поступи по решењу 

из тачка 8. овог члана, возило ће бити уклоњено о 

његовом трошку, преко другог лица, на локацију 

која је утврђена посебним актом или Одлуком. 

Ако у вршењу послова инспекцијског 

надзора саобраћајни инспектор, односно овлашћено 

лице Општинске управе, утврди да лице које нема 

својство превозника обавља такси превоз који је 

законом и овом Одлуком забрањен, дужан је и 

овлашћен да искључи путничко возило, одреди 

место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и 

регистарске таблице у трајању од 90 дана, као и да 

поднесе захтев за покретање прекршајног поступка 

за прекршај из члана 18. ове Одлуке. 

Саобраћајни инспектор, односно овлашћено 

лице општинске управе, дужно је да без одлагања о 

предузетој мери из став. 4. овог члана обавести 

Министарство унутрашњих послова. 

Забрањено је, за време трајања искључења, 

користити путничко возило које је у вршењу 

инспекцијског надзора искључено из саобраћаја. 

Члан  42. 

Превозник, привредно друштво, друго 

правно лице, предузетник или физичко лице, коме је 

у вршењу јавног превоза искључено путничко 

возило, дужан је да на месту паркирања које му је 

одређено, обезбеди путничко возило и плати 

трошкове паркирања истог. 

Веродостојна исправа којом се доказује 

извршење прекршаја у смислу закона и ове Одлуке, 

сматра се и: 

1) видео или фото запис на коме се јасно могу 

видети : возило којим је извршен прекршај, 
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регистарске таблице возила и битна обележја 

прекршаја; 

2) фотокопија документације у вези са 

превозом која се налази у путничком возилу. 

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  43.  

Новчаном казном у фиксном износу од 

60.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице, ако: 

1) обавља такси превоз, а нема одобрење за 

обављање такси превоза (члан 3.) ове Одлуке; 

2) обавља такси превоз, а не испуњава услове из 

(члана 7. ст.1. 2. и 3.) ове Одлуке; 

3) возило које користи за такси превоз не испуњава 

услове из (члана 8.) oве Одлуке; 

4) не прибави такси дозволу , кровну ознаку и 

евиденциону налепницу за свако возило, као и 

такси дозволу за сваког запосленог такси возача 

(члан 10.) ове Одлуке; 

5) не продужи такси дозволу за возило, као и за 

возача, најкасније даном истека исте 

(члан.11.ст.3); 

6) не поступи у складу са (члана. 15.) ове Одлуке; 

7) обавља такси превоз противно одредбама 

(члана.16.), ове Одлуке; 

8) такси превоз обавља као линијски превоз 

путника (члан.17. ст. 1) ове Одлуке; 

9) такси превоз обавља на територији јединице 

локалне самоуправе од које нема издато важеће 

одобрење за обављање такси делатности (члан 

17. став 2) ове Одлуке; 

10) по обављањеном превозу из члана 17.став 2.3.4. 

не уклони кровну ознаку и пружа услуге такси 

превоза на територији јединице локалне 

самоуправе, од које нема издато важеће 

одобрење за обављање такси делатности (члан 

17. став 4) ове Одлуке; 

11) обавља такси превоз који се сматра забрањеним 

(члан. 18.) ове Одлуке; 

12) обавља такси превоз противно одредбама (члан. 

19.) ове Одлуке; 

13) асоцијација (удружење) такси возача издају на 

коришћење обележја асоцијације противно 

одредбама (члан. 20.) ове Одлуке; 

14) користи аутобуска стајалишта која су одређена 

за међумесни превоз (члан. 22); 

15) ознаку ‘’ТАXИ’’ не држи осветљену, у смислу 

(члан. 23. став.3.) ове Одлуке; 

16) возило користи за сопствене потребе, а не 

уклони ознаку ,,ТАXИ,, у смислу (члан. 24.) ове 

Одлуке; 

17) приликом отпочињања превоза не укључи 

таксиметар (члан. 25. ст. 2.) ове Одлуке; 

18) обавља такси превоз противно одредби (члан. 

26. став.1 и 2.) ове Одлуке; 

19) поступа супротно одредбама (члан. 27.) ове 

Одлуке; 

20) поступа супротно одредбама (члан. 28.) ове 

Одлуке; 

21) за извршену услугу превоза не наплаћује 

искључиво цену превоза у износу који показује 

таксиметар у тренутку завршетка превоза (чл. 

29. Ст. 3.) ове Одлуке; 

22) цену такси превоза не наплаћује у износу који 

показује таксиметар (чл. 29. ст. 4) ове Одлуке; 

23) за услуге такси превоза не изда рачун кориснику 

превоза (члан. 31.) ове Одлуке; 

24) заустави или паркира возило којим се не обавља 

делатност такси превоза, на такси станицу (члан. 

32.ст. 3) ове Одлуке; 

25) поступа противно одредби (чл. 37. ст. 2. и 3.) ове 

Одлуке; 

26) обавља такси превоз за време привременог 

прекида обављања делатности такси превоза 

(чл.38. ст. 2.) ове Одлуке; 

27) не поступи у складу са (чл. 38. ст.4, 5, и  6.) ове 

Одлуке; 

28) не заустави возило на истакнуту ’’стоп таблицу’’ 

од стране инспектора (чл. 40. ст. 3) ове Одлуке; 

29) ако за време трајања искључења, користи 

путничко возило које  је у вршењу 

инспекцијског надзора искључено из саобраћаја 

(чл. 41. ст. 6.) ове Одлуке; 

30) не изврши замену такси дозволе у скаду са (чл. 

47.) ове Одлуке; 

Новчаном казном у фиксном износу oд 10.000.00 

динара казниће се и одговорно лицеу правним лицу 

за прекршај из ст.  1. Oвог члана.  

 

Члан 44. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник, ако: 

1) обавља такси превоз, а нема одобрење за 

обављање такси превоза (члан 3.) ове Одлуке; 

2) обавља такси превоз, а не испуњава услове из 

(чл. 6. ст. 3. и 4.) oве Одлуке; 

3) возило које користи за такси превоз, не 

испуњава услове из (чл. 8. ст. 1.) oве Одлуке; 

4) се у путничком возилу налази таксиметар 

противно одредби (чл. 8. ст. 2.) ове Одлуке;  

5) не прибави такси дозволу, кровну ознаку или 

евиденциону налепницу за свако возило као и 

такси дозволу за сваког запосленог возача (чл. 

10. ст. 1.) ове Одлуке;  

6) не продужи такси дозволу за возило, као и за 

возача, најкасније даном истека исте (чл.11.ст.3); 

7) не поступа у складу са (чл. 15.) ове Одлуке; 
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8) обавља такси превоз противно одредбама 

(чл.16.), ове Одлуке; 

9) такси превоз обавља као линијски превоз 

путника (чл.17. ст. 1) ове Одлуке; 

10) такси превоз обавља на територији јединице 

локалне самоуправе од које нема издато важеће 

одобрење за обављање такси делатности (чл.17. 

став 2) ове Одлуке; 

11) по обављањеном превозу из члана 17.став 2.,3.,4. 

не уклони кровну ознаку и пружа услуге такси 

превоза на територији јединице локалне 

самоуправе, од које нема издато важеће 

одобрење за обављање такси делатности (члан 

17. став 4) ове Одлуке; 

12) обавља такси превоз који се сматра забрањеним 

(члан 18.) ове Одлуке; 

13) обавља такси превоз противно одредбама (члан 

19.) ове Одлуке; 

14) користи аутобуска стајалишта која су одређена 

за међумесни превоз (члан. 22) ове Одлуке; 

15) ознаку ‘’ТАXИ’’ не држи осветљену, у смислу 

(члан 23. став.3.) ове Одлуке; 

16) возило користи за сопствене потребе, а не 

уклони ознаку ,,ТАXИ,, у смислу (члан. 24.) ове 

Одлуке; 

17) приликом отпочињања превоза не укључи 

таксиметар (члан 25. ст. 2.) ове Одлуке; 

18) обавља такси превоз противно одредби (члан  

26. став.1 и 2.) ове Одлуке; 

19) поступа супротно одредбама (чл. 27.) ове 

Одлуке; 

20) поступа супротно одредбама (чл. 28.) ове 

Одлуке; 

21) за извршену услугу превоза не наплаћује 

искључиво цену превоза у износу који показује 

таксиметар у тренутку завршетка превоза (чл. 

29. ст. 3.) ове Одлуке; 

22) цену такси превоза не наплаћује у износу који 

показује таксиметар (чл. 29. ст. 4) ове Одлуке; 

23) за услуге такси превоза не изда рачун кориснику 

превоза (члан. 31.)ове Одлуке; 

24) заустави или паркира возило којим се не обавља 

делатност такси превоза, на такси станицу (члан. 

32.ст. 3) ове Одлуке; 

25) поступа противно одредби (чл. 37. ст. 2. и 3.) ове 

Одлуке; 

26) не поступи у складу са (чл. 38. ст.3, 5, и  6.) ове 

Одлуке; 

27) не поступи у складу са (чл. 39. ст. 4.) ове 

Одлуке; 

28) не заустави возило на истакнуту ’’стоп таблицу’’ 

од стране инспектора (чл. 40. ст. 3.) ове Одлуке; 

29) ако за време трајања искључења, користи 

путничко возило које  је у вршењу 

инспекцијског надзора искључено из саобраћаја 

(чл. 41. ст. 6.) ове Одлуке; 

30) не изврши замену такси дозволе у скаду са (чл. 

47.) ове Одлуке; 

 

Члан  45. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се за прекршај запослени 

такси возач или физичко лице које у правном лицу 

или код предузетника обавља такси превоз, ако: 

1) обавља такси превоз, а не испуњава услове из 

(чл. 6. ст. 4.) ове Одлуке; 

2) обавља такси превоз, а не испуњава услове из 

(чл. 7. ст. 3.) ове Одлуке; 

3) обавља такси превоз противно одредби (чл. 

8. ст. 1. тач. 4.) ове Одлуке; 

4) обавља такси превоз са непродуженом такси 

дозволом за возило или возача (чл. 11. ст. 3.) 

ове Одлуке; 

5) обавља такси превоз противно одредби (чл. 

16. ст. 4. и  5.) ове Одлуке; 

6) такси превоз обавља као линијски превоз 

путника (члан.17. ст. 1) ове Одлуке; 

7) такси превоз обавља на територији јединице 

локалне самоуправе од које нема издато 

важеће одобрење за обављање такси 

делатности (члан 17. став 2) ове Одлуке; 

8) по обављањеном превозу из члана 17.став 

2.3.4. не уклони кровну ознаку и пружа 

услуге такси превоза на територији јединице 

локалне самоуправе, од које нема издато 

важеће одобрење за обављање такси 

делатности (члан 17. став 4) ове Одлуке; 

9) обавља такси превоз који се сматра 

забрањеним (члан. 18.) ове Одлуке; 

10) поступи супротно (чл. 21. ст. 1. и 3.) ове 

Одлуке; 

11) користи аутобуска стајалишта која су 

одређена за међумесни превоз (члан. 22) ове 

Одлуке; 

12) ознаку ‘’ТАXИ’’ не држи осветљену, у 

смислу (члан. 23. став.3.) ове Одлуке; 

13) непосредно пре започињања вожње не 

укључи таксиметар, или га не искључи одмах 

након завршене вожње, сходно (чл. 25. ст. 2.) 

ове Одлуке; 

14) обавља такси превоз противно одредби 

(члан. 26. став.1 и 2.) ове Одлуке; 

15) цену такси превоза не наплаћује у износу 

који показује таксиметар (чл. 29. ст. 4) ове 

Одлуке; 

16) за услуге такси превоза не изда рачун 

кориснику превоза (чл. 31.) ове Одлуке; 
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17) заустави или паркира возило којим се не 

обавља делатност такси превоза, на такси 

станицу (члан. 32.ст. 3) ове Одлуке; 

18) поступа противно одредби (чл. 37. ст. 2. и 3.) 

ове Одлуке; 

19) не поступи у складу са (чл. 38. ст. 6.) ове 

Одлуке; 

20) не поступи у складу са (чл. 39. ст. 4.) ове 

Одлуке; 

21) не заустави возило на истакнуту ’’стоп 

таблицу’’ од стране инспектора (чл. 40. ст. 3) 

ове Одлуке; 

   

Члан  46. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице, ако: 

1) обавља такси превоз, а нема одобрење за 

обављање такси превоза (члан 3.) ове 

Одлуке; 

2) се у путничком возилу налази таксиметар 

противно одредби (чл. 8. ст. 2.) ове Oдлуке;  

3) обавља такси превоз противно одредби (чл. 

16. ст. 5.) ове Одлуке; 

4) обавља такси превоз који се сматра 

забрањеним (чл. 18.) ове Одлуке; 

5) користи обележја асоцијације, односно 

удружења такси возача противно одредби 

(чл. 20. ст. 2.) ове Одлуке; 

6) заустави или паркира возило којим се не 

обавља делатност такси превоза, на такси 

станицу (члан. 32.ст. 3) ове Одлуке; 

7) поседује такси дозволу за возило или возача 

или кровну ознаку, издату од Одељења за 

привреду и локални економски развој, 

противно одредбама (чл. 38. ст. 3. и 4.) ове 

Одлуке; 

8) не поступи у складу са (чл. 39. ст. 4.) ове 

Одлуке; 

9) не заустави возило на истакнуту ’’стоп 

таблицу’’ од стране инспектора (чл. 40. ст. 3) 

ове Одлуке; 

Новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице, ако за време трајања искључења, користи 

путничко возило које  је у вршењу инспекцијског 

надзора искључено из саобраћаја (чл. 41. ст. 6.) ове 

Одлуке; 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 47. 

Правна лица и предузетници су дужни да код 

Оделења за привреду и локални економски развој 

замене постојеће такси дозволе за возила и 

запослене возаче у складу са овом Одлуком у року 

од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан  48. 

За све што није регулисано овом Одлуком 

непосредно се примењују одредбе закона и других 

прописа којима се регулише делатност такси 

превоза. 

Члан  49. 

Ступање на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о обављању јавног превоза на терито-

рији општине Трговиште (''Службени гласник 

Пчињског округа'' бр. 9/05). 

 

Члан  50. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

29.12.2017.године, број: 434-1//2018. 

 

  ПРЕДСЕДНИК,             Алек-

сандар Колић,с.р. 

 

841. 

На основу члана 41. Статута општине Трго-

виште („Службени гласник Пчињског округа“, 

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

седници пдржаној дана 29.12.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБО-

РА ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА“ РАДОВ-

НИЦА 

 

Члан 1. 

Именује се за члана Школског одбора Основне 

школе „Жарко Зрењанин-Уча“ Радовница, испред 

Савета родитеља : 

Лидија Анђеловић,дипл.прав. из Радовнице 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

29.12.2017.године, број: 119-1/2018. 

 

  ПРЕДСЕДНИК,             Алек-

сандар Колић,с.р.                                                                                               

842. 

На основу члана 196. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 ), члана 

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

„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 
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101/2016 – др.закон ), члана 41. Статута општине 

Трговиште ( „Службени гласник Пчињског округа“ 

бр. 28/08), Скупштина општине Трговиште је на 

седници одржаној 29.12.2017. године усвојила  

 

КОДЕКС 
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ  

ТРГОВИШТЕ 

 

 

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Кодекс 

Члан 1. 

 Кодекс понашања службеника и 

намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп 

правила понашања службеника и намештеника који 

садржи професионалне и етичке стандарде за 

обављање службених послова и остваривање 

комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања 

квалитета и доступности услуга, као и подстицању 

поверења у интегритет, непристрасност и ефика-

сност органа, служби и организација основаних од 

Општине Трговиште. 

Странке су физичка и правна лица без обзира 

на држављанство и седиште, као и органи, органи-

зације и групе лица која се обраћају јединици ло-

калне самоуправе. 

 
Област примене 

Члан 2. 

 Правила овог Кодекса дужни су да 

примењују службеници и намештеници у органима, 

службама и организацијама Општине Трговиште (у 

даљем тексту: службеници) када обављају послове 

из своје надлежности. 

 

Сврха Кодекса 

Члан 3. 

Сврха овог Кодекса је: 

• да утврди стандарде личног и професионал-

ног интегритета и понашања којих би треба-

ло да се придржавају службеници, 

• да подржи службенике у поштовању профе-

сионалних и етичких стандарда, 

• да упозна странке о правилном начину 

поступања и понашања службеника, 

• да допринесе изградњи поверења грађана у 

локалну власт, 

• да допринесе успостављању ефикаснијег и 

одговорнијег поступања службеника. 

 

Члан 4. 

Сви појмови који су у овом Кодексу 

употребљени у мушком граматичком роду 

обухватају мушки и женски род лица на која се 

односе. 

 
II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА 

КОДЕКСА 

 
Законитост и непристрасност 

Члан 5. 

 Службеник је дужан да се у обављању својих 

послова понаша законито и да своја дискрециона 

овлашћења примењује непристрасно.   

 Службеници посебно воде рачуна да одлуке 

које се тичу права, обавеза или на закону 

заснованих интереса странака имају основ у закону 

и да њихов садржај буде усклађен са законом. 

Службеници су дужни да се уздржавају од 

било које самовољне или друге радње која ће нео-

правдано утицати на странке или им се неосновано 

даје повлашћени третман. 

 Службеници се у свом раду никада не 

руководе личним, породичним, нити политичким 

притисцима и мотивима. 

 

Објективност 

Члан 6. 

 У свом раду, службеник је дужан да узме у 

обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих 

правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме 

све елементе који нису од значаја за предметни 

случај. 

 

Забрана дискриминације 

Члан 7. 

 Службеници су обавезни да у свакој прилици 

поштују принцип једнакости странака пред законом, 

а посебно када решавају о захтевима странака и 

доносе одлуке. 

Службеници поступају једнако према свим 

странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.  

Уколико дође до другачијег поступања 

службеника према одређеној странци него што је то 

уобичајено, службеник је дужан да образложи такво 

поступање релевантним разлозима конкретног 

случаја. 

 Службеник је дужан да у оквиру својих на-

длежности омогући остваривање права, поштовање 

интегритета и достојанства странака и других слу-

жбеника без дискриминације или повлашћивања по 

било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, 

боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских 

својстава, културе, језика, вероисповести или 

веровања, политичког или другог уверења, 
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држављанства, припадности народу или 

националној мањини, имовног стања, психичког и 

физичког инвалидитета, старосне доби, родног 

идентитета и сексуалне оријентације, здравственог 

стања, брачног и породичног статуса, осуђиваности, 

физичког изгледа, чланства у политичким, 

синдикалним и другим организацијама и другим 

стварним и претпостављеним личним својствима. 

 

Забрана злоупотребе и прекорачења службених  

овлашћења 

Члан 8. 

 Службеници су дужни да овлашћења у свом 

раду користе искључиво у сврхе које су утврђене 

законом и другим одговарајућим прописима. 

При обављању приватних послова, службе-

ник не сме користити службене ознаке, службена 

овлашћења или ауторитет радног места у локалној 

самоуправи. 

 Службеник је дужан да у свом раду искљу-

чиво врши увид, прибавља и обрађује податке о чи-

њеницама о којима се води службена евиденција, а 

који су неопходни за одлучивање, односно посту-

пање.  

 

Заштита података о личности 

Члан 9. 

 Службеник који обрађује податке о личности 

поштује све законске прописе и важеће стандарде у 

погледу њихове заштите. 

 Службеник посебно не користи личне 

податке у сврхе које нису законите, не доставља их 

неовлашћеним особама и не омогућава им увид у 

њих. 

 

Приступ информацијама од јавног значаја 

Члан 10. 

 Службеник се стара о поштовању права на 

приступ информацијама од јавног значаја на начин 

који обезбеђује најпотпуније и најефикасније 

остваривање тог права, у складу са законом који 

регулише приступ информацијама од јавног значаја 

и правилима која важе у органу, служби или орга-

низацији. 

 

Пружање информација о поступку 

Члан 11. 

 Службеници су дужни да странкама, на 

њихов захтев, дају информације о поступку који се 

код њих води. Службеник ће упутити странку на 

који начин може да изврши увид у стање поступка. 

 Службеници су дужни да странкама пруже и 

информације о правним радњама које странке треба 

да предузму у циљу остваривања својих права и 

обавеза. Службеник води рачуна да информације 

које пружа буду јасне и разумљиве странци. 

 Када службеник не сме да обелодани 

информацију због њене поверљиве природе, дужан 

је да наведе датој заинтересованој странци разлоге 

због којих није у могућности да јој повери наведену 

информацију. 

 Ако је усмени захтев странке превише 

сложен, службеник је дужан да посаветује странку о 

томе како да формулише свој захтев писаним путем. 

 Уколико се захтев у вези поступка односи на 

питања за које одређени службеник није надлежан, 

упутиће странку на надлежног службеника и 

назначити његово име и по могућству контакт 

податке. 

 

Исправљање пропуста 

Члан 12. 

 У случају грешке у раду службеника која има 

непожељан утицај на права или интересе странака, 

службеник је дужан да упути писмено извињење 

странци и настоји да отклони негативне последице 

проузроковане његовом грешком што је пре могуће, 

као и да обавести странку о праву на одговарајуће 

правно средство и приговор због пропуста. 

 

Разумни рок за доношење одлука 

Члан 13. 

 Службеници се старају да се одлука по 

сваком захтеву или приговору донесе у разумном 

року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у 

законом предвиђеном року.  Исто правило 

примењује се за одговоре на дописе странака или 

одговоре на службене дописе којима службеници од 

претпостављених траже упутства у погледу 

поступка који се води. 

 Ако због сложености поступка, односно 

питања која су покренута, одлуку није могуће 

донети у законском року, службеник ће о томе 

обавестити странку и свог претпостављеног, и 

предузети све што је потребно да се одлука донесе 

што пре. 

 

Понашање службеника у јавним наступима 

Члан 14. 

 У свим облицима јавних наступа и деловања 

у којима представља јединицу локалне самоуправе, 

службеник је дужан износити ставове, у складу с 

прописима, овлашћењима, стручним знањем и Ко-

дексом. 

 Приликом изношења стручних и личних ста-

вова, службеник пази на углед јединице локалне 

самуправе и лични углед и сме износити само исти-

ните податке, садржином и тоном којим се не вређа 

углед органа, установа, предузећа, као ни њихових 
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представника, а на исти начин има поступати и када 

је реч о личном и пословном угледу других физич-

ких и правних лица. 

  

Поштовање других и учтивост службеника 

Члан 15. 

Службеници су дужни да се међусобно и 

према странкама опходе са поштовањем. 

 Приликом комуникације са странкама 

службеници треба да буду учтиви, приступачни, 

тачни и кооперативни. 

 Приликом одговарања на дописе, у 

телефонским разговорима и у преписци путем 

електронске поште, службеник је дужан да буде 

што више од помоћи и да пружи што исцрпније и 

прецизније одговоре. 

У присуству странака службеницима нису 

дозвољени приватни телефонски разговори. 

 

Стандард пословне комуникације 

Члан 16. 

Стандард пословне комуникације 

подразумева да се у најкраћем могућем року 

(најкасније у року од 24 сата) одговори на поруку 

примљену радним данима путем електронске 

поште.  

Уколико је прималац електронске поште 

одсутан, мора бити постављено обавештење на е-

лектронској пошти о одсуству са радног места са 

информацијама коме се могу обратити странке или 

службеници у хитним случајевима, а током 

одсуства примаоца поруке. 

 

Слање поднеска/дописа или електронске поште 

Члан 17. 

Службеник је дужан да приликом слања 

поднеска или дописа увек користи меморандум. 

Поднесак, допис или електронску пошту 

потребно је насловити на особу (физичко лице) или 

функцију, односно пословно име привредног друш-

тва.  

Поднесак, допис и електронску пошту неоп-

ходно је уредно потписати својим именом, звањем и 

осталим подацима за контакт. 

Поднесак, допис или електронска пошта тре-

ба да буде јасне садржине и концизан, а стил писа-

ња треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и 

у складу са темом.  

Приликом припреме поднеска, дописа или 

електронске поште проверити правопис и тачност 

информација које се наводе. 

 

Поштовање радног времена 

Члан 18. 

Запослени су дужни да поштују прописано 

радно време, као и да се приликом доласка или 

одласка са радног места евидентирају на прописан 

начин. 

Пауза у току радног времена је дозвољена у 

договореном временском интервалу у трајању од 30 

минута. 

Пауза не може бити на почетку или на крају 

радног времена. 

Није дозвољено напуштање радног места у 

оквиру радног времена без одобрења 

руководиоца или запосленог којег руководи-

лац овласти. 

Службеницима без претходне најаве и одо-

брења претпостављеног, није допуштен улазак у 

радне просторије органа, службе или организације 

ван радног времена. 

 

Стандарди одевања на радном месту 

Члан 19. 

 Службеник је дужан да буде прикладно и 

уредно одевен, примерено пословима службеника, и 

да на тај начин не нарушава углед јединице локалне 

самоуправе, нити изражава своју политичку, верску 

или другу личну припадност која би могла да дове-

де у сумњу његову непристрасност и неутралност.  

Запослени треба да се одевају у складу са 

захтевима радних места и радних активности, а 

основни стандард свакодневног одевања јесте уред-

на и чиста одећа.  

 Службеника који је неприкладно одевен, не-

посредни руководилац ће упозорити на обавезу 

поштовања овог Кодекса у погледу одевања на рад-

ном месту и на могућност покретања дисциплин-

ског поступка у случају поновљене повреде Кодек-

са. 

 

Уредност радних просторија 

Члан 20. 

 Радне просторије службеника морају бити 

чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све 

време током трајања радног времена, као и прили-

ком напуштања истих. 

Конзумација хране је дозвољена искључиво 

у просторијама које су одређене за те намене или за 

време трајања паузе. 

Забрањено је конзумирање хране у радној 

просторији пре и после паузе, као и њено држање на 

столу. 

 

III.  ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА 

И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Право притужбе због кршења Кодекса 

Члан 21. 

 Странка се због повреде правила овог 

Кодекса може притужбом обратити руководиоцу 

органа, одељења, службе или организације (у даљем 

тексту: надлежни руководилац). 

 Надлежни руководилац дужан је да обавести 

подносиоце притужбе о предузетим радњама. 

  Надлежни руководилац својим одлукама, 

ставовима, мишљењима, препорукама и другим 

актима стварају праксу од значаја за примену овог 

Кодекса. 

 
Праћење примене Кодекса 

Члан 22. 

 Надлежни руководилац Општине Трговиште  

прати и разматра примену Кодекса.  

 За спровођење овог Кодекса одговорни су 

руководиоци организационих јединица. 

 Уколико праћењем примене Кодекса оцени 

да је то потребно, надлежни руководилац може за 

примену Кодекса издати посебна упутства. 

 Извештај о примени Кодекса чини саставни 

део годишњег извештаја о раду органа, службе или 

организације. 

 Извештај садржи статистичке податке о 

укупном броју примљених приговора странака на 

кршење Кодекса, структури приговора по 

правилима утврђеним Кодексом, покренутим и 

окончаним дисциплинским поступцима, изреченим 

мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и 

околности за које руководиоци органа, служби или 

организација сматрају да су од значаја за праћење 

примене Кодекса. 

Дисциплинска одговорност 

Члан 23. 

 Повреде обавеза из овог Кодекса 

представљају лакшу повреду дужности из радног 

односа, уколико није обухваћена неком од тежих 

повреда радних дужности предвиђених Законом или 

другим прописом.  

 

Обавештавање странака и службеника о 

примени Кодекса 

Члан 24. 

 Текст Кодекса начелник општинске управе 

поставља на интернет страници Општине Трговиш-

те, а у штампаном облику истиче на огласној табли 

и у довољном броју примерака чини доступним 

странкама на другим одговарајућим местима 

(услужни сервис грађана, шалтерске службе, месне 

канцеларије и др.).  

 Надлежни руководилац упознаје све службе-

нике са садржином Кодекса. 

 

Ступање на снагу 

Члан 25. 

 Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном Гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

29.12.2017.године, број: 110-1/2018. 

 

  ПРЕДСЕДНИК,             Алек-

сандар Колић,с.р. 

,                                                                                                   

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 28.12.2017. године 

843. 

На основу члана 9. став 4.  Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

("Службени гласник РС", број 16/2002, 115/2005 и 

107/2009), члана 11. Одлуке о буџету града Врања за 

2018. годину ( «Службени гласник града Врања”, 

бр.31/2017), члана 6. став 1. тачка 10., члан 61. и 63. 

Пословника Градског већа града Врања («Службени 

гласник града Врања», 20/2016), Градско веће града 

Врања, на седници одржаној 28.12.2017. године, 

донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ 

ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ  

У 2018. ГОДИНИ 

 

 

I Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се право на 

финансијску подршку породици за свако 

новорођено дете у 2018. години, висина новчане 

подршке и услови и начин остваривања права на 

једнократну новчану помоћ за новорођенчад. 

 

II Право на финансијску подршку и 

висина финансијске подршке   

 

Члан 2. 

Право на финансијску помоћ има породица, 

за свако новорођено дете у 2018. години. 

 

Члан 3. 

Финансијска подршка породици за свако 

новорођено дете у 2018. години, утврђује се у 

висини од 12.000,00 динара. 

 

III Услови за остваривање права на 

финансијску подршку 
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Члан 4. 

  Право на финансијску подршку остварује се 

под условом: 

 - да је захтев поднет у року од шест месеци 

од дана рођења детета; 

-  да је  дете живорођено, односно да се захтев 

не може поднети за дете које није живо у моменту 

подношења захтева; 

- да је држављанин Републике Србије, односно 

да је један од родитеља држављанин Републике 

Србије; 

-  да се мајка, односно друго лице у складу са 

овим Правилником  непосредно брине о детету за 

које је поднет захтев; 

- да деца претходног реда рођења нису 

смештена у установу социјалне заштите, 

хранитељску породицу или дата на усвојење или да 

мајка није лишена родитељског права у односу на 

децу претходног реда рођења, односно да се о деци 

претходног реда рођења непосредно брине мајка; 

- да један од родитеља има пребивалиште на 

територији града Врања, односно за избегла и 

привремено расељена лица да један од родитеља 

има боравиште на територији града Врања у 

контиутиту најмање једну годину у тренутку 

подношења захтева; 

- да су родитељи, односно лица која непосредно 

и самостално брину о детету у складу са законом, 

измирили локалне пореске обавезе према граду; 

Ово право може остварити и родитељ који 

самостално брине о детету, уколико приложи 

одговарајући доказ о томе и испуни услове 

прописане овим чланом.  

 

IV Поступак остваривања права  на 

финансијску подршку 

 

Члан 5. 

 Помоћ се исплaћује на основу писаног 

захтева мајке, односно једног од родитеља, 

старатеља. 

 Уз захтев подносилац захтева прилаже 

исправе којима се доказује испуњење услова за 

остваривање права на финансијску подршку и то: 

 - фотокопију личне карте родитеља (на увид 

оригинал), односно другог лица које непосредно 

брине о детету, уверење Полицијске управе Врање о 

кретању пребивалишта подносиоца захтева које 

непосредно брине о детету; 

 - фотокопија избегличких легитимација за 

избеглице, легитимација интерно расељених лица и 

уверење Полицијске управе Врање о боравишту на 

територији града Врања; 

 - извод из матичне књиге рођених за 

новорођено дете;  

 - пријава пребивалишта за новорођено дете; 

 - доказ о измиреним локалним пореским 

обавезама које надлежно Одељење коме се захтев 

упућује прибавља по службеној дужности; 

 - фотокопију текућег рачуна подносиоца 

захтева; 

 - уверење Центра за социјални рад да се један 

од родитеља, односно друго лице које непосредно и 

самостално брине о детету за које је поднет захтев и 

да деца претходног реда рођења нису смештена у 

установу социјалне заштите, хранитељску породицу 

или дата на усвојење и да мајка није лишена 

родитељског права у односу на децу претходног 

реда рођења, односно да се мајка непосредно брине 

о деци претходног реда рођења. 

 Захтев се подноси Одељењу за друштвене 

делатности Градске управе града Врања. 

 Одељење из става 3. овог члана је у обавези 

да организује целокупан поступак остваривања овог 

права и то: 

 - почев од припреме потребних образаца, 

контактирања лица којима то право припада на 

основу недељних извештаја Гинеколошко-

акушерског одељења Здравственог центра у Врању 

(у складу са условима прописаним овим 

Правилником),  

 - неодложног достављања коначног решења о 

новчаној помоћи по овом основу Одељењу за буџет 

и финансије ради исплате исте, 

 - као и да води евиденцију лица која су то 

право остварила.    

  

Члан 6. 

 На основу захтева из члана 5. и услова из 

члана 4. овог Правилника Одељење за друштвене 

делатности Градске управе града Врања спровешће 

поступак. 

 Одељење је у обавези да донесе решење у 

року од 15 дана од дана подношења захтева. 

 

Члан 7. 

  О додели новчане помоћи из члана 2. овог 

Правилника одлучује се решењем. 

          Решење из претходног става доноси 

Одељењу за друштвене делатности Градске управе 

града Врања. 

Незадовољна донетим решењем странка има 

право жалбе Градском већу града Врања, у року од 

15  дана од дана пријема решења. 

 

Члан 8. 

            На основу коначног решења о новчаној 

помоћи врши се исплата новчане помоћи. 
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 Новчана помоћ се исплаћује у року од 10 

дана од дана достављања коначног решења 

Одељењу за буџет и финансије. 

 

 V Завршне одредбе 

Члан 9. 

 Овај Правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања  у „Службеном глaснику 

града Врања“ и званичном сајту града Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 28.12.2017. 

године, број: 06-279/1/2017-04. 

  

              

             ПРЕДСЕДНИК 

                         ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

    др Слободан Миленковић,с.р. 
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